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Využitie nového lidarového DMR 5.0 pre identifikáciu tekto-
nických štruktúr v reliéfe okolia Harmaneckej jaskyne 

Ing. Ján Bóna, doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.  

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
jan.bona@upjs.sk, michal.gallay@upjs.sk  

Aktuálne možnosti metód diaľkového prieskumu Zeme umožňujú čoraz presnejšie a po-
drobnejšie zaznamenať tvárnosť zemského povrchu, ktorá sa prejavuje najmä v geomet-
rickej zložke získanej informácie. Možnosť podrobnej a veľmi presnej kvantifikácie geo-
metrie georeliéfu sa v posledných rokoch otvára celoplošne aj na území Slovenska po-
mocou leteckého laserového skenovania (LiDARu), ktoré zabezpečuje od r. 2017 dodá-
vateľským spôsobom pre celé územie Slovenskej republiky Úrad geodézie, kartografie a 
katastra SR. Zo získaných dát odvodené digitálne modely reliéfu sú voľne dostupné a 
sprostredkúvajú identifikáciu charakteristických geologických štruktúrnych prvkov vo vy-
sokom priestorovom rozlíšení. 

V príspevku predstavujeme možnosti využitia uvedených lidarových dát s cieľom tes-
tovať ich použiteľnosť pre identifikáciu tektonických štruktúr (puklín a zlomov), s čím 
súvisí aj analýza najmladších tektonických udalostí vo vývoji morfoštruktúry v širšom 
okolí Harmaneckej jaskyne pri Banskej Bystrici. Pracovali sme s lidarovým digitálnym 
modelom reliéfu DMR 5.0, ktorý je odvodený v rozlíšení mriežky 5 metrov z klasifiko-
vaných laserových odrazov na teréne s priemernou hustotou v záujmovej oblasti pri-
bližne 10 bodov/m2. Zachytené sú tak aj formy pod hustou lesnou pokrývkou, čo je 
podstatnou výhodou mapovania krajiny lidarom. 

Analýza morfometrických parametrov DMR bola vykonaná v prostredí GRASS GIS s po-
užitím overených publikovaných postupov s potenciálom identifikovať v reliéfe prítomnosť 
diskontinuít. Odvodené a analyzované boli údajové vrstvy tieňovaného reliéfu, uhol 
sklonu, orientácia georeliéfu voči svetovým stranám a rôzne druhy krivosti georeliéfu. Ana-
lýza DMR interpolovaného z topografických vrstevnicových máp v mierke 1:10 000 neu-
možňuje identifikovať také významné množstvo smerovo variabilných štruktúr na po-
merne maloplošnej vzorke územia ako pomocou lidarového DMR 5.0.  

Morfotektonickou analýzou tieňovaného reliéfu DMR 5.0 boli identifikované dva vý-
znamné trendy morfolineamentov orientovaných generálne v smere S – J (SSZ – JJV) 
a zároveň SV – JZ. Morfolineamenty sú mapovateľné do vzdialenosti v priemere          
50 – 100 m, miestami aj viac. Boli identifikované aj morfolineamenty významnejších 
dĺžok cca 200 – 400 m, smeru SV – JZ, resp. VSV – ZJZ prejavujúce sa okrem iného 
aj v zhladenom reliéfe mráznického súvrstvia fatrika. Celý horninový masív Kotolnica 
a jeho širšie okolie je dominantne tvorené rigidnými triasovými karbonátmi hronika, 
ktoré sú podľa terénnych pozorovaní výrazne postihnuté disjunktívnou, prevažne puk-
linovou tektonikou. Ide o paralelné, resp. subparalelné populácie pravidelných, syste-
matických puklín, ktoré miestami vykazujú evidentné znaky tenzie. Generálne možno 
sledovať dva výrazné trendy a to S – J a zároveň SV – JZ.  

V kontexte uvedených výsledkov stotožňujeme nami identifikované morfolineamenty          
s priebehom zón systematických puklín v smere S – J (SSZ – JJV) a zároveň SV – JZ. 
Dlhšie (nad 200 m) a morfologicky výraznejšie lineamenty sv.-jz., resp. vsv.-zjz. a s.-j. 
smeru, mapovateľné v širšej oblasti študovaného regiónu, predbežne považujeme za zlo-
mové štruktúry, ktoré diferencovali reliéf a boli na nich zakladané údolia.  
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