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Motivácia

1. Neotektonická analýza – umožňuje lepšie pochopiť formovanie 
reliéfu  - Burbank a Anderson (2001); Beták (2007); Grohmann 
(2004, 2011); Minár (2009); Urbánek (2005); Vojtko (2005)

2. Geomorfometrická analýza na báze DMR – Grohmann 
(2004, 2011); Beták (2006); Jasiewicz et al. (2011); Minár (2009)

3. Slovenský kras  - Lacika (2004); Jakál (2001); Barabas (2009); 
Hochmuth (2001, 2007); Petrvalská (2007, 2008); Zacharov (2013)



Cieľ práce

Rekonštrukcia prejavov morfotektoniky v geomorfologickom 
vývoji povodia rieky Bodva pomocou digitálnej 

geomorfometrickej analýzy

Čiastkové úlohy naplnenia cieľa:
- tvorba funkčnej geomorfologickej GIS databázy
- morfotektonická analýza na báze digitálnej 

geomorfometrie



Poloha záujmového územia
- slovenská časť povodia Bodvy (J vých. SR)
- na J po sútok s riekou Rakaca
- okolie podľa predpokladu vplyvu vodných tokov

na formovanie reliéfu (Barabas, 2009)



3D pohľady na záujmové územie

5 km

pohľad z JV

pohľad z J

m n. m.

- dvojnásobné prevýšenie



1. Tvorba funkčnej geomorfologickej GIS databázy                 
(čiastočné riešené v rámci bakalárskej práce)

2. Morfometrická analýza reliéfu na báze DMR (ArcGIS)
(sklon reliéfu, orientácia reliéfu voči svetovým stranám, krivosti reliéfu

3. Morfotektonická analýza reliéfu na báze DMR (GRASS GIS)
(konštrukcia izobázových povrchov, odvodenie morfologickej mriežky)

4.   Riešenie cieľu práce na dvoch úrovniach
- regionálna úroveň
- lokálna úroveň (Gallay et al. 2011)

5.   Štúdium literatúry o záujmovom území:
- geologický vývoj a stavba (Bajaník et al. 1983; Mello et al. 1997)
- geomorfologický vývoj a povrch (Bajaník et al. 1983; Liška, 1994)

Metodika
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Metodika



Geologická stavba

Zdroj: ŠGÚDŠ (2013)
klasifikovaná podľa 

veku hornín



Akumulácia povrchového odtoku
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Sieť údolníc  chrbátnic odvodená z DMR
- pridelenie rádu podľa Strahlera (1952)
- miestami pravouhlá sieť indikujúca tektonické podmienenie dolín 



Smerové diagramy orientácie údolníc
1. rád 2. a 3. rád

3. a 4. rád 4. a 5. rád



Riečne pirátstvo
- predpoklad vyslovil už Lacika (2004)
- strata hornej časti povodia Idy 

v prospech Sokolianskeho potoka 
(povodie Hornádu)

- odklonenie údolnice Idy na 
východ a rozvodnej chrbátnice
smerom na západ



Izobázové povrchy
− metóda s históriou (Filosofov, 1960; Zuchievicz 1981; Lacika, 1993) 

− použitá metodika podľa Grohmanna (2011)

− pomyselná rekonštrukcia povrchu, kde súčasné formy reliéfu
boli odstránené ku eróznej báze určitého rádu

− naznačujú morfotektonické štruktúry, ktoré sú inak maskované
formami nižších rádov

− uberaním údolníc jednotlivých rádov dostávame vzhľad   
reliéfu pred  rozčlenením riečnou eróziou

− relatívny vek, reflektujú hierarchiu údolníc, a morfoštruktúry
staršie ako tie vystupujúce v súčasnom reliéfe
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Izobázové povrchy – cesta od paleoreliéfu k súčasnému
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Morfologické mriežky izobázových povrchov
- na základe vizuálnej interpretácie izobázových povrchov aj dodatočne aj súčasného reliéfu
- postup podľa podobných metodík: Beták (2007), Urbánek (1993), Minár (2009)



Smerové diagramy morfologických línií

súčasný reliéf2. a 3. rád

3. a 4. rád4. a 5. rád



Integrácia odvodených línií a neotektonickej mapy
- podobnosť línií s priebehom geologických zlomov a rozhraniami neotektonickej mapy
- opis zlomov podľa Mello et al. (1997), Zacharov (2013)

V ↔ Z

JZ ↔SV

SZ ↔ JV 

V ↔ Z 

V ↔ Z
S ↔ J 

Maglay et al. (1999), Zacharov (2013), ŠGÚDŠ (2013)



Lokálna úroveň – závrty na NPR Palanta
dno závrtu: 392 m n. m.
preložená rovina: 400 m. n. m.
objem: 20419,18 m3     

100 m

Barabas et al. (2010, 2011)

Google Maps 2013



Záver

Hodnotným výstupom práce je vytvorená funkčná a prehľadná
geomorfologická GIS databáza vhodná na ďalšie použitie.

Vykonanou digitálnou morfotektonickou analýzou povodia sme
naznačili smer pôsobenia zmien neotektonického poľa v najmladšej
etape geomorfologického vývoja územia.

Námetom pre ďalšie pokračovanie je hlbšia integrácia týchto
výsledkov s odbornými geologickými poznatkami.
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