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Hodnotenie objemových zmien brehového zosuvu pomo-
cou dát z pozemného laserového skenovania 

Mgr. Ján Šašak, doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.,  
Mgr. Jozef Šupinský 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach  
jan.sasak@upjs.sk, michal.gallay@upjs.sk, jan.kanuk@upjs.sk, jozef.supin-

sky@upjs.sk 

Vodné toky svojou kinetickou energiou výrazne ovplyvňujú morfológiu krajiny, a to 
najmä v ich bezprostrednej blízkosti. Predovšetkým na neregulovaných vodných to-
koch možno pozorovať erózne procesy, ktoré spôsobujú zmenu tvaru koryta a jeho 
priestorovej lokalizácie, ako aj objemové zmeny materiálu, ktorý tvorí brehy vodného 
toku. Brehová erózia je dynamický geomorfologický fenomén, ktorý je potrebné de-
tailne a často mapovať, nakoľko vplýva nie len na prírodnú zložku krajiny, ale tiež na 
ľudské činnosti. V tomto príspevku prezentujeme metodický postup hodnotenia obje-
mových zmien brehového zosuvu na rieke Belá pri obci Vavrišovo pomocou dát z po-
zemného laserového skenovania (TLS), ktoré slúžia na odvodenie detailných digitál-
nych modelov terénu (DTM). Mapovanie predmetného brehu pomocou pozemného 
laserového skenovania bolo realizované štyrikrát ročne v rokoch 2016 - 2019. Zo zís-
kaných dát v podobe mračien bodov boli odstránené dáta reprezentujúce vegetáciu a 
iné objekty na teréne, čím sme získali mračná bodov reprezentujúce terén. Z týchto 
dát boli interpolačnou metódou regularizovaný splajn s tenziou (RST) odvodené de-
tailné DTM v priestorovom rozlíšení 0,1 x 0,1 m. Objemové zmeny brehového zosuvu 
boli vypočítané na základe digitálnych modelov rozdielov dvoch povrchov (DoD), čiže 
odčítaním dvoch po sebe nasledujúcich DTM. Následným vynásobením každého DoD 
hodnotou priestorového rozlíšenia bunky rastra (0,1 x 0,1 m) sme získali hodnoty ob-
jemových zmien (erózie/akumulácie) zosuvu. Analýza objemových zmien poukazuje 
na transport erodovaného materiálu z vrchných častí zosuvu do rieky Belá, resp. na 
jeho čiastočnú akumuláciu v nižších zarovnaných častiach zosuvu. Dynamika zosuvu 
je ovplyvnená výškou hladiny rieky Belá, ktorá priamo podmieňuje laterálnu eróziu 
brehu a tým aj transport erodovaného materiálu.  
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