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Abstract: Using historical maps for evaluation and quantification of channel 
changes of the Muráň River. 

In this study we deal with riverine landscape of the Muráň River, where we 
through the historical maps and GIS tools try to identify changes that have 
affected this area in the past. One of the most important features of historical 
maps is their ability to show integrated view on the landscape prior to major 
human impacts, that occured in the 19

th
 and 20

th
 century. Rivers and riverine 

landscapes in Slovakia suffered many damages, especially in the post-war era 
due to regulations and agricultural demands. Combination of historical maps data, 
their GIS analysis and interpretation provides complex information about channel 
changes, that should be an inevitable part of effective landscape management in 
the future. 
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ÚVOD 

Rieka ako významný krajinný fenomén je už od nepamäti predmetom 
antropogénnych aktivít, ktoré ju pretvárajú a formujú. Príčinou tohto záujmu je 
voda ako nevyhnutný predpoklad existencie života i ako základný výrobný 
prostriedok spoločnosti. Rieka je integrálnou súčasťou riečnej krajiny, ktorú 
z geografického hľadiska možno definovať ako koridorovú entitu nachádzajúcu 
sa na dne doliny s vodným tokom, ktorý je produktom fluviálnych procesov a 
ktorého základnú bázu predstavuje koryto s dnom a brehmi a fluviálne 
sedimenty prejavujúce sa ako niva (LEHOTSKÝ 2006). Záujem o minulosť riečnej 
krajiny a s ňou súvisiace temporálne zmeny, ktoré v nej prebehli, je dôležitým 
a nevyhnutným krokom pre pochopenie súčasného stavu riek, ktorý v mnohých 
prípadoch nie je optimálny. Za takýto môžeme označiť aj stav Muráňa, hoci bola 
rieka s priľahlým alúviom zaradená do siete chránených území európskeho 
významu. Aj preto nás zaujímalo, do akej miery sa rieka v minulosti nevyhla 
antropogénnym vplyvom, ktoré sa následne prejavili v zmenách trasy koryta. 
Podobné historické analýzy sú potrebné na zistenie pomerov koryta v určitom 
časovom horizonte a zároveň nám pomáhajú pochopiť prírodné a antropogénne 
indukované zmeny koryta, ktoré v praxi môžu slúžiť ako podklady pri 
revitalizácii a manažmente vodných tokov (GURNELL et al. 2003).  
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METODIKA 

Metodický postup možno rozdeliť na tri etapy. Prvou bol výber riečnych úsekov, 
u ktorých bol predpoklad antropogénnych zásahov. Primárne sme vylúčili riečne 
úseky zdrojovej a tranzitnej zóny Muráňa, ktorých dynamika zmien je vďaka 
špecifickým prírodným pomerom len nepatrná. Sústredili sme sa teda výlučne 
na agrárny typ riečnej krajiny, pri ktorom sme predpokladali antropogénne 
vplyvy. Druhá etapa pozostávala zo získania historických a súčasných 
mapových podkladov zobrazujúcich vytypované úseky. Pri hodnotení zmien 
riečnej krajiny sme sa snažili pracovať s najpresnejšími historickými podkladmi, 
preto bola použitá komparácia historického stavu krajiny na základe 
georeferencovaných historických máp 3. vojenského mapovania z obdobia 
rokov 1875 až 1884 z produkcie maďarskej spoločnosti Arcanum (2007) a 
ortofotosnímok z roku 2002. Tretiu etapu predstavovala práca s mapami 
v prostredí programu ArcGIS 9.3. V georeferencovanej historickej mape sme 
ako vektorovú líniu vyznačili pôvodnú trasu koryta, ktorú sme následnou 
superpozíciou vrstiev prekryli súčasnou líniou toku. Na základe toho sa 
uskutočnila vizuálna komparácia zmien pôdorysnej vzorky koryta a stanovenie 
rozsahu zmien v konkrétnom riečnom úseku.  

Súčasťou práce bola aj kvantifikácia zmeny dĺžky a stupňa kľukatosti 
vybraných riečnych úsekov, kde sme využitím máp druhého a tretieho 
vojenského mapovania porovnali dĺžku toku v minulosti so stavom na 
ortofotomapách z roku 2002. Pri tejto činnosti sme pracovali aj s vojenskými 
topografickými mapami z rokov 1952–1957, ktoré sú voľne dostupné na 
geoportáli SAŽP. 

 

VÝSLEDKY 

V riečnej krajine Muráňa sme identifikovali miesta antropogénne indukovaných 
zmien, ktoré je potrebné bližšie špecifikovať na základe ich príčiny. Takto sme 
vyčlenili dve skupiny zmien: 
- zmeny preložením koryta toku (výstavbou vodnej nádrže), 
- zmeny vplyvom regulačných úprav (napriamenie a skrátenie toku). 
 

Zmeny preložením koryta toku 

Do tejto kategórie patrí prekládka toku, ktorej potreba bola vyvolaná výstavbou 
akumulačnej vodnej nádrže Miková lokalizovanej v úseku medzi obcami Mokrá 
Lúka a Lubeník. Vodné dielo Miková bolo dokončené v roku 1969 pre potreby 
zásobovania blízkych magnezitových závodov v Lubeníku a Jelšave 
priemyselnou vodou. Po rozhodnutí vybudovať vodnú nádrž v tomto priestore 
bolo potrebné výrazne zregulovať vodný tok, a to presunutím a následným 
napriamením hlavného koryta. Na oblasť zásahu najväčšej intenzity v celej 
riečnej krajine Muráňa poukazuje porovnanie mapy tretieho vojenského 
mapovania z roku 1875 s ortofotomapou z roku 2002 (obr. 1).  

V tomto úseku pôvodne tiekol Muráň dvoma korytami, pričom južné koryto 
bolo výrazne primknuté k severnému výbežku Revúckej vrchoviny. Územie, 
ktoré korytá vymedzovali, bolo podmáčané a poľnohospodársky neatraktívne, 
na čo poukazuje aj neprítomnosť obhospodarovaných lúk na historickej mape. 
Dnes rieka obteká nádrž výrazne napriameným korytom so stupňom kľukatosti 
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SK = 1,02, pričom takto pozmenené koryto predstavuje z dôvodu absencie 
prirodzených fluviálnych foriem nevhodné prostredie pre výskyt bioty. 

 

    

Obr. 1: Zmena pôdorysnej vzorky koryta Muráňa vplyvom prekládky koryta (vľavo, úsek 

Mokrá Lúka – Lubeník) a regulačných úprav (vpravo, úsek Jelšava – Jelšavská 
Teplica) 

 
 

Zmeny vplyvom regulačných úprav 

V kontexte regulačných úprav bolo koryto Muráňa postupne od 50. rokov 
intenzívne napriamované predovšetkým s cieľom získania väčšej rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy. Najbežnejší spôsob predstavovalo tzv. prepichnutie 
meandrov a zasypávane mŕtvych ramien. V 50. rokoch 20. storočia boli 
v súvislosti s konceptom regulačných úprav viaceré meandre zlikvidované, 
koryto rieky napriamené a polia scelené do kompaktných veľkoblokových 
celkov. K podobným zásahom dochádzalo na celom toku, a to predovšetkým 
v úsekoch, kde Muráň preteká agrárnou krajinou. Vhodným príkladom 
spomínaných zásahov je postupná likvidácia meandrov v úsekoch Jelšava – 
Jelšavská Teplica, Jelšavská Teplica – Šivetice a Šivetice – Licince.  

Antropogénne zásahy, akými boli zmena trasy vodného toku a systematická 
likvidácia meandrov, sa následne prejavili v skrátení toku a znížení stupňa 
kľukatosti (tab. 1, obr. 2, obr. 3). Tým zároveň došlo k zväčšeniu pozdĺžneho 
sklonu, akcelerácii rýchlosti prúdenia tečúcej vody, ako aj zrýchleniu eróznych 
procesov v koryte. 
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Tab. 1:  Zmena dĺžky a stupňa kľukatosti vybraných riečnych úsekov Muráňa v období 

1952–2002 

Úsek 

Dĺžka 
dna 

doliny 
v m 
(A) 

Dĺžka 
koryta 
1952 – 
1957 

v m (B) 

Dĺžka 
koryta 
2002 
v m 
(C) 

Zmena 
dĺžky 
koryta 

v m 
(C-B) 

Zmena 
dĺžky 
koryta 

(%) 

Stupeň 
kľukatosti 

1952–
1957 
(B/A) 

Stupeň 
kľukatosti 

2002 
(C/A) 

Zmena 
stupňa 

kľukatosti 
(C/A-B/A) 

1
1) 

2947 4699 3135 -1564 -33,3 1,58 1,05 -0,53 

2
2) 

4277 5924 4660 -1264 -21,3 1,38 1,09 -0,29 

3
3) 

2147 2391 2296 -95 -3,9 1,11 1,07 -0,04 
1) 

Jelšava – Jelšavská Teplica, 
2)

 Šivetice – Licince, 
3)

 Muránska Dlhá Lúka – Revúca 

 
 

 

Obr. 2:  Zmena dĺžky vybraných riečnych úsekov Muráňa v období rokov 1837–2002 

 
 

 

Obr. 3:  Zmena stupňa kľukatosti vybraných riečnych úsekov Muráňa v období rokov 

1837–2002 
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Ako vyplýva z údajov, signifikantné zásahy do riečnej krajiny boli identifikované 
najmä v prvých dvoch úsekoch, ktoré dnes predstavujú iba 57 %, resp. 64 % 
svojej pôvodnej dĺžky. Príčinou tohto rapídneho skrátenia boli regulačné 
opatrenia realizované po roku 1957. V týchto úsekoch rieka preteká 
poľnohospodársky využívanou krajinou so symetrickou nivou vyvinutou na 
oboch brehoch rieky. Naopak, asymetrická niva na ľavom brahu rieky sa 
vyskytuje v úseku Muránska Dlhá Lúka – Revúca (úsek č. 3, tab. 1), čo 
podmienilo zásahy menšej intenzity. Skrátenie toku sa následne prejavilo aj 
v zmene stupňa kľukatosti, ktorý v značnej miere poklesol na prvých dvoch 
analyzovaných úsekoch. Spomedzi hodnotených úsekov je tak 
najzachovalejším úsek Muránska Dlhá Lúka – Revúca. 

 

DISKUSIA 

Problematika zmien krajiny a ich vizualizácie pomocou nástrojov GIS sa 
v súvislosti s rozvojom informačných technológií stáva čoraz dostupnejšou 
a rozšírenejšou. V práci použitá metóda komparácie historických a súčasných 
máp len poukazuje na postupný vzostup aplikácie historických podkladov 
v krajinnoekologickom výskume riečnych krajín nielen na Slovensku (PIŠÚT 

1997; GREŠKOVÁ 2002; PIŠÚT  TOMČÍKOVÁ 2008), v Českej republike 

(LANGHAMMER  VAJSKEBR 2007; DEMEK et al. 2008), ale aj v širšom 
medzinárodnom kontexte (GURNELL et al. 2003; STEIN et al. 2007; WALLICK et al. 
2007; STÄUBLE et al. 2008). Pri práci s historickými mapami v prostredí GIS je 
však nevyhnutné disponovať exaktnými georeferencovanými podkladmi, ktoré 
garantujú vysokú presnosť výsledkov. Možnosti aplikácie historických máp pri 
výskume riečnych krajín sú pomerne široké a zahŕňajú široké spektrum 
podkladov typu vojenských máp (z hľadiska presnosti sa odporúča druhé 
a tretie vojenské mapovanie), katastrálnych, komasačných, konkretuálnych 
máp, ako aj plánov miest a mestečiek z 18. a 19. storočia. Veľmi zaujímavým 
zdrojom informácií o prírodných pomeroch v minulosti sú taktiež vojenské opisy 
krajiny a textové operáty máp, tie si však vyžadujú jazykovo zdatného bádateľa.  

  

ZÁVER 

Výsledky práce potvrdzujú hypotézu, že štúdiom historických máp je možné 
identifikovať a hodnotiť v riečnej krajine miesta, ktoré v minulosti postihli 
výrazné zmeny vplyvom antropogénnych činností. Analýzou historických 
a súčasných máp sme dospeli k záveru, že riečna krajina Muráňa prekonala 
najrozsiahlejšie zmeny predovšetkým v súvislosti s nástupom nového spôsobu 
nazerania na potreby národného hospodárstva po roku 1948. Tento necitlivý 
a prírodné podmienky nerešpektujúci prístup sa v skúmanom území uplatňoval 
v 50. a 60. rokoch 20. storočia a prejavoval sa systematickou likvidáciou 
meandrov, prekladaním koryta a ďalšími negatívnymi zásahmi. Pomocou 
nástrojov GIS je možné intenzitu detekovaných zmien kvantifikovať a zároveň 
sme chopní rekonštruovať pôvodnú trasu koryta v stave pred týmito zásahmi. 
Tieto výsledky by sa mali v praxi následne premietnuť do plánov manažmentu 
povodí našich riek, ako aj ďalších dokumentov ochrany prírody a krajiny. 
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