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Abstract: The application of geographic information systems for morphodynamic 
analysis in agricultural landscape. Application of geographic information systems 
(GIS) for morphodynamic analysis (analysis of recent geomorphic processes) in 
agricultural landscape was the main task of presented research. Existing maps of soil 
quality ecological units or more detailed data from agricultural companies enable the 
evaluation of distribution and intensity of geomorphological processes. The soil quality 
data are among the most important factors in the computations of intensity of active or 
potential processes (e.g. soil erosion). Morphometric analysis of georelief (computation 
of inclination, aspect, profile and tangential curvatures etc.) is predominantly solved 
within GIS. 
Described methods, with usage of maps of soil quality ecological units and GIS, were 
applied in a case study. The analysis of runoff geomorphic processes (water erosion 
and deposition) and wind erosion was analyzed in the model area, situated in 
Turčianska kotlina basin, north-west part of Slovakia. The research was based on 
computer modeling, digital elevation model (DEM), maps of genetic landforms, landuse 
and abiocomplexes. The geomorphic processes were analyzed with respect to 
evaluation of natural hazards in the model area. The hazards of water-logging, wind 
erosion, gully erosion and siltation were evaluated. The hazards arising from intensive 
runoff processes were analyzed by several different methods. 

 
Kľúčové slová: geografický informačný systém, geomorfologické procesy, 
BPEJ, počítačové modelovanie, prírodné hrozby 
 
 
ÚVOD 

 
Určovanie potenciálnej a reálnej erózie pôdy, vykonávané v 

poľnohospodárskych oblastiach, môže byť súčasťou širšie koncipovanej 
analýzy morfodynamiky daného územia. Výhody širšie zameraného výskumu 
spočívajú vo využití vstupných podkladov, resp. čiastkových výsledkov, aj na 
vyhodnotenie niektorých ďalších prírodných javov. Predovšetkým ide o tie 
javy, ktoré potenciálne ovplyvňujú poľnohospodársku činnosť v území a 
predstavujú prírodné hrozby. Okrem „klasicky“ vykonávaného terénneho 
výskumu a zaužívaných metód erodologického výskumu, je možné vyhodnotiť 
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najmä potenciálny výskyt a intenzitu vybraných geomorfologických procesov. 
Takéto možnosti poskytujú postupy vyhodnocovania založené na tvorbe mapy 
abiokomplexov, ktorá predstavuje základnú priestorovú operačnú databázu, 
poskytujúcu informácie o abiotických zložkách krajiny. Vhodným nástrojom, 
využiteľným pri tvorbe mapy abiokomplexov a vyhodnotení prírodných 
hrozieb, je geografický informačný systém (GIS). 

Cieľom článku je overiť využiteľnosť vybraných nástrojov GIS jednak pri 
tvorbe máp abiokomplexov (tvorbe a napĺňaní priestorovej databázy) a jednak 
pri stanovovaní hodnôt faktorov vstupujúcich do hodnotenia prírodných hrozieb 
v poľnohospodárskych oblastiach. Vybrané postupy boli uplatnené v 
modelovom území v SZ časti Turčianskej kotliny. 
 
 
VYUŽITIE GIS PRI ANALÝZE MORFODYNAMIKY 

 
Prezentovaný výskum využíval GIS na tvorbu máp podkladových údajov, 

čiastkové výpočty ako aj na tvorbu výstupných máp. Zo vstupných a 
čiastkových máp sa jednalo najmä o mapy typov reliéfu, bariér (pre povrchový 
odtok a prúdenie vetra), tvorbu abiokomplexov, máp pôdnych druhov, polohy 
vyčleňovaných areálov (vrcholová, chrbtová...), využitia zeme a mnohé ďalšie 
úlohy. Pri výskume boli využívané programové balíky ArcView (verzia 3.3) a 
GRASS (verzia 5.4). ArcView ponúka najmä funkcie na prácu s vektorovými 
údajmi, GRASS najmä na rastrovo založenú analýzu digitálnych modelov 
reliéfu a modelovanie. Kombinácia oboch programových balíkov, prebiehajúca 
importom a exportom súborov vo formátoch shapefile, ascii grid a tiff, 
umožnila efektívne využitie ich nástrojov. 
 
 
MAPOVÉ PODKLADY V POĽNOHOSPODÁRSKYCH ÚZEMIACH 

 
Mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) obsahujú tiež 

informácie o pôdnych druhoch, skeletnatosti a hĺbke pôdy. Hoci presnosť týchto 
údajov nie je vždy dostatočná, po overení a doplňujúcom terénnom prieskume 
je možné tieto údaje využiť tak pri čiastkovej analýze morfodynamiky, ako aj 
jednoduchších postupoch vyhodnotenia prírodných hrozieb. Poľnohospodárske 
podniky disponujú tiež podrobnejšími údajmi o vlastnostiach pôdy (obsah 
humusu, štruktúra pôdy atď.), ktoré sú dôležitým vstupom do zložitejších 
počítačových modelov pre výpočty erózie pôdy. Podmienkou ich úspešného 
využitia je dostatočne hustá sieť sond, resp. miest odberu pôdnych vzoriek, z 
ktorých boli vykonané analýzy a ich správna extrapolácia do priestoru, 
vykonávaná predovšetkým na základe zmien morfometrických charakteristík 
georeliéfu (nadmorskej výšky, sklonu, a pod.) a zmien horninového podložia 
(pokiaľ sú identifikovateľné).  
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APLIKÁCIA GIS PRI ANALÝZE MORFODYNAMIKY 
SEVEROZÁPADNEJ ČASTI TURČIANSKEJ KOTLINY 

 
Modelové územie sa nachádza v Turčianskej kotline pod úpätím 

Lúčanskej Malej Fatry, na území miest Vrútky a Martin. Z dôvodu zohľadnenia 
chorických väzieb (vznikajúcich napr. povrchovým odtokom vody, prúdením 
vzduchu) bolo územie vyčlenené širšie, aby sa do hodnotenia dostali aj procesy 
ovplyvňujúce poľnohospodársku pôdu z okolia. Samotné hodnotenie prebiehalo 
len na poľnohospodárskej pôde. Celková rozloha územia je 1520,2 ha, z toho 
poľnohospodárska pôda tvorí 681 ha, lesná pôda 439,3 ha intravilán 283,7 ha, 
vodné plochy 67,1 ha, ostatné plochy 17,4 ha a nehodnotená poľnohospodárska 
pôda 31,7 ha. Nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 370-730 m, sklon 
georeliéfu na poľnohospodárskej pôde prevažne dosahuje 2-3º, max. do 25º na 
plochách pokrytých trávnymi porastami. Prevažná časť poľnohospodárskej 
pôdy sa nachádza na pleistocénnych náplavových kužeľoch potokov 
vytekajúcich z Malej Fatry. Pôdy sú prevažne piesočnato-hlinité a hlinité, 
stredne skeletnaté. 

Analýza morfodynamiky v modelovom území bola založená sčasti na 
terénnom výskume a sčasti na vyhodnotení podmienok pre priebeh 
geomorfologických procesov v prostredí GIS. Priestorové vyhodnotenie 
vychádzalo buď z mapy abiokomplexov a ďalších vstupných máp s 
vyčlenenými areálmi a následným využitím mapovej algebry (najmä 
vyhodnotenie prírodných hrozieb (cf. Minár, Tremboš 1994) alebo z 
počítačového modelovania s využitím DMR (hodnotenie erózie pôdy modelom 
USPED). Podrobnejšie je opísaný postup tvorby vybraných vstupných máp, pri 
ktorých bolo využitie GIS najefektívnejšie. 

Digitálny model reliéfu (DMR) modelového územia a jeho blízkeho 
okolia bol vypočítaný v prostredí GIS GRASS. Vstupnými dátami pre výpočet 
modelu boli vrstevnice s intervalom 5 m, zvektorizované zo Základnej mapy SR 
v mierke 1:10 000. Z vrstevníc boli vyextrahované body (vzdialené od seba 10 
m po vrstevnici) s atribútom nadmorskej výšky a doplnené o vrcholové a 
sedlové body, taktiež s atribútom nadmorskej výšky. Z takto vzniknutého 
bodového poľa bol vypočítaný DMR pomocou splajnovej funkcie s tenziou 
(Mitášová, Mitáš 1993, Mitášová, Hofierka 1993) a s rozlíšením 5 m. Parametre 
funkcie boli nastavené nasledovne (bližšie Cebecauer a kol. 2002): minimálna 
vzdialenosť medzi bodmi vstupného bodového poľa 6 m, minimálny počet 
bodov vstupujúcich do výpočtu 300, tenzia 20, zhladzovanie 8 pre body 
vyextrahované z vrstevníc, 0,1 pre body v dôležitých kótach. Výsledný DMR 
poslúžil ako vstup pre výpočet hodnôt nadmorskej výšky, sklonu, orientácií a 
krivostí. DMR a vypočítané morfometrické charakteristiky boli potom 
využívané v ďalšej práci.  

Mapa typov reliéfu bola vytvorená na základe zobrazenia reliéfu v 
topografickej mape a terénneho výskumu, s využitím geologickej mapy v 
mierke 1:50 000 (Hraško, Polák 1980) a morfometrickej analýzy. Táto bola po 
zoskenovaní súradnicovo pripojená do S-JTSK a pri práci využívaná v podobe 
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rastrovej mapy. Geologická mapa obsahuje informácie o genéze určitých foriem 
ako sú náplavové kužele, nivy, terasy a pod. Vzhľadom na mierku geologickej 
mapy však bolo potrebné hranice prevzatých foriem spresniť podľa priebehu 
vrstevníc (obr. 1) a terénneho výskumu. Pri vyčleňovaní chrbtov, svahov a dien 
dolín je možné s úspechom využiť modul r.param.scale obsiahnutý v GISe 
GRASS (obr. 2). Modul využíva postup opísaný v práci Wood (1996). Jedná sa 
o mierkovo závislý, multi-skalárny prístup s aproximáciou kvadratických 
parametrov v pohybujúcom sa „okne“ v gride DMR. Výsledky sú závislé od 
mierky (rozlíšenia DMR) a nastavenia parametrov tolerancie sklonu a krivosti 
reliéfu. Pre podmienky modelového územia bola tolerancia sklonu nastavená na 
8º a tolerancia krivosti na 0,005. Veľkosť pohybujúceho sa okna bola nastavená 
na 15×15, čo pri použitom DMR znamená 75×75 m. Výstupom modulu je mapa 
6 typov identifikovaných foriem: uzavreté depresie – ‚pits‘, dná dolín – 
‚channels‘, sedlá – ‚passes‘, chrbty (hrebene) – ‚ridges‘, vrcholy – ‚peaks‘ a 
plochy – ‚planar‘ (anglické termíny zodpovedajú názvom kategórií vo výstupe z 
modulu r.param.scale). Plochy (svahy) pokrývali veľkú časť povrchu 
modelového územia, avšak ležali prevažne mimo poľnohospodársky 
využívaného územia. Neboli charakterizované geneticky, ale len na základe 
sklonu. S použitím mapy sklonov boli rozklasifikované do troch kategórií: 
mierne svahy (sklon do 5º), mierne strmé svahy (5–10º) a strmé svahy (nad 
10º). Výsledná mapa typov reliéfu, dosiahnutá uvedeným postupom, bola 
využitá pri tvorbe abiokomplexov a vstupných máp jednotlivých faktorov 
(poloha,...) pri vyhodnocovaní prírodných hrozieb. Typy reliéfu boli určené pre 
celé modelové územie, nielen pre poľnohospodársku pôdu. V mape sú 
vyčlenené nasledovné formy georeliéfu:  

aktívna niva (holocén) dno úvaliny 
depresia v rámci aktívnej nivy zosuv (nečlenený) 
náplavový kužeľ (würm) odlučná stena zosuvu 
náplavový kužeľ (mladší riss) akumulácia zosuvu 
náplavový kužeľ (starší riss) chrbát 
náplavový kužeľ (neurčený vek) plošina 
3. stredná terasa (mladší riss) svah do 5º 
2. stredná terasa (starší riss) svah do 10º 
riečna dolina (nečlenená)  svah do 20º 
dno riečnej doliny antropogénna navážka (holocén) 
úvalina (nečlenená) lom (holocén). 

Určovanie dodatočného príjmu povrchovej vody a nadmernej dotácie 
materiálu z okolia. Pomocou výpočtu prispievajúcej plochy je možné určiť 
prísun materiálu a prítok povrchovej vody z okolia do vyčleneného areálu. 
Výpočet prebehol v GRASSe modulom r.flow, určeným na výpočet spádnic a 
ich hustoty. Vstupom do modulu sú DMR a mapa orientácií reliéfu, voliteľným 
vstupom je mapa bariér pre povrchové prúdenie vody. Hodnoty buniek 
vypočítaného rastra udávajú počet buniek ležiacich nad danou bunkou, čiže tých 
z ktorých odtekajúca voda prechádza danou bunkou. Vynásobením hodnoty 
rozlohou jednej bunky (odvodenou z rozlíšenia DMR) je možné získať veľkosť 
 



 9 

 

 
 
Obr. 1: Vyčleňovanie foriem georeliéfu na podklade geologickej mapy. Hranice 

prevzatých foriem boli spresňované na základe priebehu vrstevníc a terénneho 
výskumu 

 
 

 
 
Obr. 2: Vyčleňovanie foriem georeliéfu pomocou využitia automatizovaného postupu 

(modul r.param.scale v GRASSe). Tenké čiary predstavujú vrstevnice, hrubé 
vyčlenené areály. Rozlohou malé automaticky vyčlenené formy neboli 
akceptované 
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prispievajúcej plochy pre každú bunku rastra. V prezentovanom výskume bol 
však výstupný raster použitý len ako podklad pre manuálne priradenie 
ballových hodnôt faktora dodatočného príjmu povrchovej vody jednotlivým 
vyčleneným areálom (abiokomplexom). V spojitosti s mapou využitia zeme bol 
tiež výstup z modulu r.flow použitý pre stanovenie hodnôt parametra nadmernej 
dotácie materiálu z príspevkovej plochy. Existuje tiež možnosť priradiť 
jednotlivým hraniciam priemerné hodnoty z buniek rastra, ktoré pretínajú a 
takto stanoviť, cez ktoré hranice prechádza najviac vody, táto možnosť však v 
modelovom území nebola overená. 
 

 
 
Obr. 3: Určovanie dodatočného príjmu povrchovej vody. Tenké čiary predstavujú 

vrstevnice, hrubé vyčlenené areály. Intenzita výplne znázorňuje koncentráciu 
povrchového odtoku v závislosti od tvaru reliéfu a dĺžky svahu 

 
Mapa bariér pre povrchový odtok vody bola vytvorená na základe 

terénneho mapovania, mapa bariér pre prúdenie vetra bola vytvorená 
vektorizáciou náveterných hraníc lesných porastov, línií strmých náveterných 
svahov z topografickej mapy a terénnym mapovaním líniovej stromovej zelene, 
s určením jej približnej výšky. Hodnoty faktorov polohy (pred bariérou, za 
bariérou) boli určované manuálne na základe automatického vyhraničenia 
oblastí s požadovanou vzdialenosťou od bariér (10, 20, 30 m). 

Mapa abiokomplexov bola vytvorená s uplatnením metódy vedúceho 
faktora, za ktorý bol zvolený typ reliéfu (bližšie Tremboš 1994). Celkovo bolo 
na hodnotenej ploche vyčlenených 196 abiokomplexov. Každému 
abiokomplexu bola v atribútovej tabuľke priradená informácia o geologickom 
substráte, type reliéfu, pôdnom type, pôdnom druhu, skeletnatosti a hĺbke pôdy. 
Informácie o vlastnostiach poľnohospodársky využívaných pôd boli prevzaté z 
máp BPEJ a overené a doplnené terénnym výskumom, vlastnosti pôd na 
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zalesnenej ploche boli zisťované terénnym výskumom a do priestoru 
extrapolované s využitím informácie o geologickom substráte a forme reliéfu. 

Mapa účinnosti melioračných opatrení bola zostavená na základe 
terénneho výskumu počas jarného topenia snehu, kedy bola overovaná účinnosť 
opatrení na jednotlivých parcelách. Drenážne sústavy vybudované v 
modelovom území sú neudržiavané a účinné len čiastočne, v niektorých 
miestach poškodené potrubia podmieňujú pôsobenie sufózie. 

Hodnotenie intenzity a rozšírenia ronových procesov bolo vykonané 
pomocou modelu USPED (Mitášová a kol. 1996, Mitáš, Mitášová 1998), 
konkrétny postup je opísaný v práci Mitášová, Mitáš (1999). Hodnotenia 
prírodných hrozieb (veternej erózie, výmoľovej erózie, zamokrenia a hrozby 
nadmernej akumulácie materiálu) sú založené na postupoch opísaných v práci 
Minár, Tremboš (1994). Všetky z nich boli aplikované v prostredí GIS, 
prezentovaná je mapa hrozby zamokrenia poľnohospodárskej pôdy (obr. 4). 
Ako najvýraznejšia sa v hodnotenom území javí hrozba zamokrenia (v blízkosti 
násypov cestnej a železničnej komunikácie a čiastočne hrozba výmoľovej erózie 
(len na nespevnených poľných a lesných cestách). Hrozby veternej erózie a 
nadmernej akumulácie materiálu sa javia zanedbateľnými. 
 
 
ZÁVER 

 
Aplikácia GIS pri analýze morfodynamiky a následnej tvorbe máp 

prírodných hrozieb v modelovom území poukázala na niektoré zaujímavé 
možnosti ich využitia a postupy tvorby najmä čiastkových vstupných 
podkladových máp. Pri vyčleňovaní foriem georeliéfu je možné uplatniť 
automatizovaný postup pomocou modulu r.param.scale, obsiahnutý v GISe 
GRASS. Ďalšia možnosť uplatnenia GRASSu spočíva v určovaní dodatočného 
príjmu povrchovej vody pomocou modulu r.flow. Užívateľsky prístupnejšie 
komerčné GISy je možné využiť napríklad pri preberaní hraníc foriem 
georeliéfu a ich následnej úprave. Pri vyčleňovaní foriem georeliéfu, určovaní 
hodnôt vstupných parametrov (poloha voči bariéram pri prúdení vzduchu, 
množstvo pritekajúcej vody....) a celkovom spracovaní výstupných máp sa 
úloha GIS môže stať prakticky nezastupiteľnou. Kombináciou jednotlivých 
analytických nástrojov GIS je možné efektívne postupovať aj pri inak pomerne 
náročných geomorfologických analýzach. Využitie GIS pre morfodynamickú 
analýzu v poľnohospodársky využívaných oblastiach sa od iných území 
(zalesnených, vysokohorských) odlišuje predovšetkým v možnostiach využitia 
dostupných digitálnych pôdnych máp (BPEJ), čo znižuje časovú náročnosť na 
terénny výskum. 
 
 
POĎAKOVANIE 
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/2340/05. 
 



 12 

 
 
Obr. 4: Mapa hrozby zamokrenia poľnohospodárskej pôdy v modelovom území  

(autor: I. Barka) 
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