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ANOTÁCIA 

Práca porovnáva vplyv fyzicko-geografickej heterogenity povodí na erózne 

a zrážkoodtokové procesy, ktoré v nich prebiehajú. Samotné erózne procesy hodnotí na 

dvoch fyzicko-geograficky rozdielnych povodiach pomocou empirického modelu RUSLE 

(revidovaná univerzálna rovnica straty pôdy), dynamického erózneho modelu SWAT, 

modelovania výmoľovej erózie a zrážkoodtokového modelu HEC-HMS.  

Práca sa zaoberá fyzicko-geografickou charakteristikou dvoch porovnávaných povodí 

(povodeie Neresnice a povodie Rimavice), problematikou vodnej erózie, problematikou jej 

modelovania a popisom modelov. Výsledkom tejto práce je na základe dostatočne 

presných mapových a tabuľkových výstupov získaných pomocou modelov, zhodnotiť 

mieru vplyvu fyzicko-geografickej heterogenity na erózne a zrážkoodtokové procesy 

prebiehajúce v povodiach. 

Kľúčové slová: RUSLE, SWAT, výmoľové erózia HEC-HMS, erózia, fyzicko-geografická 

heterogenita 

ANOTATION 

The work compares the impact of physical-geographical heterogeneity of the 

watersheds to erosion processes that take place in them. The erosion processes are 

evaluated on two physical-geographically different watersheds with the empirical model 

RUSLE (revised universal soil loss equation), the dynamic erosion model SWAT, 

modeling of gully erosion and outflow model HEC-HMS. 

This work deals with the comparison of physical-geographic characteristics of two 

watersheds (watershed of Neresnica and watershed of Rimavica), water erosion problems, 

the problems of modeling and a description of models. The result of this work is to assess 

the degree of impact of physical-geographical heterogeneity to erosion and outflow 

processes taking place in the watersheds, based on a sufficiently accurate map and tabular 

outputs, obtained using the models.  

Keywords: RUSLE, SWAT, gully erosion, HEC-HMS, erosion, physical-geographical 

heterogeneity 
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Úvod 

Voda bola odjakživa súčasťou človeka a jeho každodenného života. Veď vlastne voda 

tvorí 60% ľudského tela. Od dávnych čias bol preto s ňou spätý, a všetky svoje aktivity 

lokalizoval do jej blízkosti. Tým pádom sa mu začala stávať dobrým sluhom ale aj zlým 

pánom. Dobrým sluhom mám na mysli aktivity, pri ktorých bola človeku veľkým 

pomocníkom. Napríklad pri mletí obilia, preprave ťažkých vecí, baníctve, zavlažovaní, 

prínose úrodných pôd, atď. Okrem toho bola však voda aj zlým pánom. Najhoršou 

pohromou čo voda spôsobuje sú samozrejme povodne. S nimi sú spojené strhávanie 

mostov, podmývanie komunikácií a domov. Preto sa človek odjakživa snažil proti tomuto 

fenoménu bojovať. Začal stavať rôzne protipovodňové opatrenia ako hrádze, priehrady 

a vodné diela. S rozvojom vodného inžinierstva išlo aj ruka v ruke modelovanie 

hydrologických procesov, pretože ľudia potrebovali vedieť, aký bude mať ten či ten zásah 

konečný dosah na prostredie. Okrem toho voda spôsobuje aj ďalší fenomén, ktorý sa 

nazýva vodná erózia. Vodná erózia ako taká, je ale dlhodobý proces týkajúci sa erózie 

podložných hornín. Okrem toho však voda spôsobuje aj povrchovú alebo pôdnu eróziu, 

ktorej sa v práci budem bližšie venovať. Táto môže mať za následky zosuvy pôdy. Preto aj 

to bolo potrebné hydrologické modelovanie a práve tu sa našlo jeho hlavné uplatnenie. 

Tejto téme sa budem podobnejšie venovať v kapitole erózia. 

 

1. Ciele práce 

Najmä príchodom geoinformatikov z Banskej Bystrice sa na tejto škole vytvorilo silné 

zázemie študentov, a neskôr aj doktorandov, zaoberajúcich sa hydrologickým 

modelovaním. Veľkým prispením k tomu bolo aj to, že škola v Banskej Bystrici bola 

z polovice zameraná na geografiu. A množstvo ľudí si vyberalo geoinformatiku práve 

z tohto dôvodu. A tak pri výbere absolventských prác volili tie, ktoré ňou budú viac 

ovplyvnené. Ja som sa začal tiež uberať týmto smerom s myšlienkou, že keď tu je taká 

dobrá základňa, budem mať aj dostatok zdrojov, z ktorých čerpať a dostatok prác na ktoré 

môžem nadviazať. 
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S vedúcim práce sme preto začali vyberať vhodnú tému, ktorú ešte nikto nespracúval 

a ktorú by bolo veľmi zaujímavé a prospešné riešiť. Či už pre prínos jej výsledkov 

v oblasti hydrológie, alebo ako podpora ďalším študentom s podobným zameraním, pri 

práci s hydrologickými modelmi. Názov práce je: Vplyv heterogenity územia na odtokové 

a erózne procesy. Ciele práce sa už dajú čiastočne vyčítať z jej názvu. Jej hlavným cieľom 

je porovnať erózne a zrážkoodtokové pomery v dvoch povodiach, ktoré sa výrazne líšia 

fyzickogeografickými podmienkami. Čiže povodia, ktoré sa líšia geologickým podkladom, 

pôdami, vegetačným krytom, a v určitej miere aj klimatickými podmienkami. Tieto faktory 

viac-menej tvoria aj hlavné dátové vstupy do mojej práce. 

Tu však treba spomenúť jednu zásadnú vec, a to tú, že fyzicko-geografickú sféru a jej 

jednotlivé zložky treba chápať a posudzovať komplexne, pretože sú navzájom prepojené 

množstvom vzájomných vzťahov. Sú ale faktory (sféry), ktoré majú na ostatné sféry väčší 

vplyv resp. sú dominantné a od nich sa odvíja charakteristika ostatných. Takýmito sférami 

sú litosféra, v mojom prípade sa obmedzím na geologické podložie a atmosféra, v mojom 

prípade klimatické podmienky nad mojimi územiami. Od geologického podložia sa odvíja 

zastúpenie jednotlivých pôdnych druhov a pôdnych typov, vodná erózia a celková 

geomorfologická charakteristika územia. Pôdy následne vplývajú na zastúpenie 

vegetačných druhov rastúcich  na nich. Ďalším hlavným faktorom, ktorý som spomínal sú 

klimatické pomery. Od klimatických pomerov a od ich konkrétnych činiteľov sa odvíjajú 

rôzne faktory. Tak isto ako u geologického podkladu sú hlavným činiteľom pri erózii, 

pôdach a neskoršej vegetácii rastúcej na týchto pôdach. Tu však treba povedať, že 

v mojom prípade nebudú klimatické pomery až takým rozhodujúcim faktorom, pretože 

mnou vybrané povodia sa nachádzajú v približne rovnakých klimatických podmienkach. 

Konkrétnemu vplyvu faktorov na moje územia sa budem venovať v popise povodí.  

1.1. Výber povodí 

Prvou úlohu, ktorú sme s vedúcim riešili, bolo výber dvoch vhodných  povodí pre 

prácu. Dôvodov, od ktorých sme sa odrážali bolo viacero. Prvým boli dostupné dáta. 

Keďže bývam neďaleko Banskej Bystrice, kde je sústredených veľa geografických ústavov 

poskytujúcich dáta najmä o okolí Banskej Bystrice, keďže táto práca a hydrologické 

modelovanie samotné je veľmi náročné na vstupné dáta a nemali sme tu iné rozhodovacie 

kritérium vyberali sme povodia práve z okolia Banskej Bystrice. Konkrétne sa jednalo 
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o povadia prítokov Hrona, Slanej a Ipľa. Vstupnými dátami bola ovplyvnená aj podmienka 

rozdielnych klimatických pomerov, pretože celé územie z ktorého sme robili výber malo 

približne rovnaké klimatické podmienky. Preto sme za hlavný činiteľ pri výbere vhodných 

povodí zvolili geologický podklad. Mojím pôvodným plánom bolo porovnávať jedno 

povodie v jadrovom pohorí s podkladom typu žula, rula, svor a druhé povodie v krasovom 

pohorí s podkladom typu vápence dolomity, travertíny. Ale tá druhá možnosť nebola 

splniteľná, pretože vodné toky na vápencovom podklade majú špeciálne správanie sa, 

nachádza sa na nich veľa ponorov, vyvieračiek a voda rôzne preteká z jedného povodia do 

druhého. Nie že by neboli tieto situácie modelovateľné, ale pre zložité hydrologické 

pomery nie sú o nich vedené dáta. Preto sme začali zvažovať iný typ pohoria, resp. 

geologického podložia. Do úvahy pripadali dva typy a to flyšové a vulkanické. Ako som už 

spomínal na výber som mal povodia Hrona, Ipľa a Slanej a tu sa žiadne flyšové pohoria 

nenachádzajú. Tak jediná možnosť bola voľba vulkanického pohoria. 

Druhou úlohou, keď sme už mali stanovené podmienky bolo vybrať už konkrétne 

povodia. Zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMÚ som získal zoznam 

vodomerných staníc v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej. Podľa tohto zoznamu som zistil, 

ktoré povodia môžem brať do úvahy (tie na ktorých boli vodomerné stanice), a ktoré 

môžem vylúčiť. Okrem toho boli v tomto zozname uvedené aj rozlohy jednotlivých 

povodí. Po konzultácii s vedúcim, som sa rozhodol že budem spracovávať povodia 

s rozlohou od 100 km2 do 150 km2. Aby tie povodia neboli príliš veľké a zložité na 

spracovanie, ale na druhej strane aby sa na nich dal dokázať cieľ práce. Týmto sa mi výber 

zúžil na niekoľko povodí, z ktorých už bolo treba len vybrať dve s rozdielnym 

geologickým podložím. Ako som už spomínal rozhodol som sa, že budem porovnávať 

povodia v jadrových a vulkanických pohoriach. Nakoniec výber padol na povodie 

Neresnice, ktorá sa nachádza medzi dvoma vulkanickými pohoriami a to Štiavnické vrchy 

a Javorie a jeho podložie tvorí najmä neogénne vulkanity a to vulkanické brekcie, zlepence 

a pieskovce, andezitové vulkanity a alkalické bazalty. Ďalším povodím je povodie 

Rimavice, ktorá sa nachádza v najväčšej súvislej ploche kryštalinika na Slovensku, 

konkrétne sa jedná o kryštalinikum veporika. Toto je tvorené prevažne hercýnskymi 

granitmi a granodioritmi a filitmi svormi a metavulkanitmi. Nachádza sa prevažne 

v Stolických a Veporských vrchoch. Rozloha povodia Neresnice je 137,6 km2 a rozloha 
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povodia Rimavice je 163,4 km2. Všetky stanovené podmienky boli splnené a tak som 

mohol pristúpiť ku kolektivizácii dát a neskoršej tvorbe modelov. [1] 

2. Použité dáta, ich zdroje a použité programové aplikácie 

2.1. Použité dáta 

Ako som už na začiatku spomínal táto práca, a vlastne aj samotný proces 

hydrologického modelovania je vysoko závislí od vstupných dát. Okrem toho si vyžaduje 

aj veľké množstvo a rôzne druhy vstupných dát. Preto aj táto časť diplomovej práce, 

konkrétne ide o získavanie a prípravu dát mi zabrala najviac času pri tvorbe. Ako som už 

spomínal dostupnosť a presnosť dát do značnej miery ovplyvnila výber vhodných povodí. 

Jednotlivé dáta ktoré som v práci využíval by som rozdelil do kategórií podľa geosfér. 

2.1.1. Klimatické dáta 

Klimatické dáta som získal od SHMÚ Banská Bystrica. Jednalo sa o dáta v tabuľkovej 

podobe, čiže žiadne vektorové alebo rastrové vrstvy. Konkrétne išlo o nasledovné dáta: 

priemerné mesačné a ročné prietoky [m3.s-1], mesačné úhrny atmosférických zrážok [mm], 

dlhodobé priemery a extrémy zrážok [mm], mesačné hodnoty klimatických prvkov [°C] 

a dlhodobé priemery a extrémy pre meracie stanice Banský Studeneč, Dobrá Niva, 

Krupina, Sása, Senohrad, Zvolen, Zvolen - Môťová, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, 

Lehota nad Rimavicou a Lom nad Rimavicou. 

Ďalej by som k týmto dátam zaradil aj zoznam zrážkomerných staníc v odtokovom 

poradí (Hron po Zvolen) a zoznam vodomerných staníc v povodí Hrona, Ipľa a Slanej. Pri 

týchto dátach sa jednalo len o pozície týchto staníc. Všetky tieto (klimatické) dáta som 

získal od SHMÚ Banská Bystrica. 

2.1.2. Vegetačný kryt 

Zo stránky http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/datasets som získal dáta 

o vegetačnom kryte. Stačilo vyplniť krátky formulár v angličtine a dáta sú voľne 

stiahnuteľné. Konkrétne sa jednalo o vektorovú vrstvu vo formáte ESRI shape. Ktorá 

zobrazuje územie rozdelené na polygóny podľa špeciálneho kódu (CODE_00), ktorý 
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vyjadruje konkrétny typ krajinného pokryvu. Táto vrstva sa nazýva CORINE Land Cover 

a je v mierke 1:10 000. 

2.1.3. Pôdy 

Tu som využil vektorovú vrstvu vo formáte ESRI shape, zobrazujúcu pôdne typy na 

Slovensku rozdelené do pôdnych jednotiek (PJ) v mierke 1:400 000. Táto vrstva nie je na 

použitie až tak vhodná ale jej použitie sa opäť odvíjalo od dostupnosti dát. K dispozícii 

som mal aj vrstvu z Výskumného ústavu  pôdoznalectva  a ochrany  pôdy (ďalej  len  

VÚPOP) v Banskej  Bystrici. Táto vrstva však nezahŕňala oblasti nachádzajúce sa pod 

lesmi. Dá sa síce doplniť o vrstvu z lesného výskumného ústavu vo Zvolene, kde si držia 

len údaje o pôdach nachádzajúcich sa práve pod lesmi. Problémom však bolo to že, sa 

kategórie 11 pôdnych typov v tejto vrstve  výrazne líšili od kategórií vo vrstve HPJ, ktorú 

mi poskytli z Banskej Bystrice. Preto som použil vrstvu pôdnych typov v mierke 1:400000. 

2.1.4. DEM 

Ďalšou vrstvou, ktorú som využíval bol digitálny model reliéfu. Ten som vytvoril 

s vrstevníc v mierke 1:10 000, s výškovým rozdielom medzi vrstevnicami 10 m. 

2.1.5. Geologické dáta 

Dáta som získal zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a  to takým spôsobom, 

že som poslal hranice území, ktoré spracovávam a dáta mi poslali len k týmto územiam. 

2.1.6. Ďalšie vstupné dáta 

Medzi ďalšie dáta, ktoré som v práci používal by som zaradil ďalšie dve skupiny dát. 

Po prvé ortofotomapy vytvorené z programu Google Earth. A po druhé riečna sieť 

v mierke 1:10000. Túto vrstvu som využíval pri tvorbe DEM modelu ako Stream 

parameter. 
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2.2. Zdroje dát 

2.2.1. SHMÚ 

Pri tvorbe tejto práce a najmä pri získavaní dát som najviac pracoval práve so 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom, konkrétne s jeho pobočkou v Banskej 

Bystrici. Ústav je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na 

zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie najmä:  

a) monitorovania  kvantitatívnych  a  kvalitatívnych  parametrov,   charakterizujúcich  stav  

 ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky  

b) zhromažďovania, validácie, hodnotenia, archivácie a interpretácie údajov a informácií 

o stave a režime ovzdušia a vôd  

c) poskytovania údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd  

d) štúdia a popisu dejov v atmosfére a hydrosfére [2] 

 

2.2.2. ŠGÚDŠ 

Činnosť Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je zameraná na riešenie úloh 

geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v 

geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov 

geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ vykonáva 

objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva 

podklady pre orgány štátnej správy.  

ŠGÚDŠ je príspevková vedecko-výskumná organizácia v rezorte Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky.  

Ústav vznikol v roku 1940. Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava s regionálnymi centrami v 

Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach.  

ŠGÚDŠ je členom medzinárodných organizácií geologických služieb. [3] 
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2.2.3. Vedúci diplomovej práce 

Veľké množstvo dát som získal od vedúceho práce. Keďže spracovával podobnú tému 

mal už vrstvy, ktoré boli potrebné aj pre mňa. Okrem toho mi poskytol dáta aj od jeho 

známych, ktorí tiež spracovávali podobné témy.  

2.3. Použité programové aplikácie 

2.3.1. ArcGIS 

ArcGIS je balík pozostávajúci zo skupiny GIS softvérových produktov vyrobených 

firmou ESRI. Je to software umožňujúci vizualizáciu, vytváranie, správu a analýzu 

priestorových dát. Pri vypracovávaní tejto diplomovej práce bol využitý programový 

produkt ArcGIS Desktop. Ten zahrňuje aplikácie ako sú:  

ArcMap - používa sa predovšetkým na mapovanie, editáciu a rôzne mapové 

kartografické analýzy. Umožňuje pracovať s údajmi v dvoch módoch a to geoúdajový 

(geographic data view) a schematický (page layout view).    

ArcCatalog - je ho možné využiť na správu priestorových kolekcií údajov a taktiež na 

prezeranie, zaznamenávanie a správu metaúdajov.  

ArcToolbox - slúži na spracovanie a analýzu rôznych priestorových údajov.  

Medzi ďalšie rozšírenia ArcGIS Desktop patrí napr.: ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 

3D Analyst a iné.  

Pri vypracovaní tejto diplomovej práce bola použitá verzia ArcGIS Desktop 9.2. Použil 

som ju predovšetkým na prípravu dát vstupujúcich do modelov a vizualizáciu výsledkov 

modelovania. [4] 

2.3.2. GRASS GIS 

Jednoducho zvaný aj GRASS je geografický informačný systém (GIS) využívaný pre 

prácu s priestorovými dátami a analýzu, spracovávanie obrázkov, tvorbu máp, priestorové 

modelovanie a vizualizáciu. GRASS je vo svete využívaný v akademickej a komerčnej 

verzii. Rovnako ho využíva veľké množstvo vládnych agentúr a environmentálnych 
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poradenských spoločností. GRASS je oficiálny projekt nadácie Open Source Geospatial 

Foundation. 

Skratka GRASS znamená Geographic Resources Analysis Support System je to voľný, 

open source geografický informačný systém (GIS) schopný manipulácie s rastrovými 

dátami, s typologickými vektorovými dátami a je schopný spracovávať aj obrázky 

a grafické dáta. 

GRASS je vydávaný pod GNU General Public License (GPL) a môže byť použitý na 

viacerých platformách zahrňujúcich Mac OS X, Microsoft Windows (základný alebo 

s voliteľným Cygwin tools) a Linux. Používatelia môžu interagovať s vlastnosťami 

softvéru pomocou GUI používaním integrovaného GUI s X Windows alebo spúšťaním 

GRAAS cez Quantum GIS. Taktiež môžu interagovať s modulmi priamo cez 

modifikované verzie „schránky“, ktoré aplikácia spúšťa alebo volaním individuálnych 

modulov priamo z preferovanej „schránky“ (táto druhá metóda vyžaduje nastavenia 

niekoľkých premenných prostredia). 

Najnovšie vydaný GRASS 6 predstavuje nový typologický 2D/3D vektorový engine 

a podporu pre sieťové vektorové analýzy. Vlastnosti sú upravovateľné v .dbf súboroch 

alebo v SQL-založených DBMS ako napríklad MySQL, PostgreSQL/PostGIS, a SQLite. 

Systém je schopný vizualizácie 3D vektorových grafických dát. GRASS podporuje 

rozsiahlu škálu rastrových a vektorových formátov cez GDAL/OGR knižnice, zahrňujúce 

OGC-konformné (Open Geospatial Consortium) jednoduché vlastnosti pre interoperabilitu 

s ostatnými GIS. Taktiež podporuje lineárny referenčný systém. 

Vývojový tím GRASS je medzinárodná skupiny pozostávajúca z vývojárov v mnohých 

lokáciách. GRASS je jeden z ôsmych počiatočných softvérových projektov Open Source 

Geospatial Foundation. [5] 

2.3.3. ArcView 

ArcView GIS 3.2 je programový prostriedok od firmy ESRI, ktorý umožňuje tvorbu, 

správu, editáciu  a prezentáciu  geografických  dát. Využil som ho pri modelovaní  

pomocou modelu SWAT a HEC-HMS. V tejto  práci  som  totiž  použil model  SWAT,  

ktorý  funguje  ako  pomerne  rozsiahla extenzia  pre  ArcView  GIS  a označuje  sa  ako  
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AVSWAT  2000. Ďalšie extenzie, ktoré som ako HEC-GeoHMS, HEC-GeoHMS Add-in 

opisujem konkrétne pri ich využívaní v kapitole 6.4.2. [6] 

 

3. Vymedzenie a charakteristika záujmových území 

3.1. Vymedzenie území 

Ako som už v úvode spomínal v mojej práce sa jedná o porovnávanie dvoch území. 

Problematike výberu týchto území som sa venoval v časti ciele práce (2.). Preto sa tu 

budem viac sústrediť na ich vymedzenie a následne charakteristiku. Vymedzenie týchto 

území je relatívne jednoduché, pretože v obidvoch prípadoch sa jedná o povodia a tým 

pádom hlavným vymedzovacím faktorom bode rozvodnica - čiara ohraničujúca územie, 

z ktorého odvádza vodu jedna rieka.  

3.1.1. Neresnica 

Priebeh rozvodníc budem opisovať od ústia k ústiu proti smeru hodinových ručičiek. 

Rozvodnica začína vo Zvolene, kde Neresnica ústi do rieky Slatina. Potom pokračuje 

juhozápadným smerom 4 km na vrch nad Burzovom, odkiaľ sa stáča na západ na kótu 

Vápenná 680,3 m (2,5 km). Odtiaľ pokračuje asi 11 km opäť na juhozápad pomedzi dediny 

Bacúrov a Dubové až na kótu Skalka 882,2 m. Potom sa stáča na juh na (3,5 km) na kopec 

(766,7 m) nad Odrobinovým poľom. Neskôr smeruje 4,5 km na severovýchod na kopec 

Štimogrunt (594,6 m). Odtiaľ 10,5 km smerom na juhovýchod až po oblasť Skalica južne 

od dediny Pliešovce. Následne sa stáča 3,5 km smerom na severovýchod na Zalúžok. 

Potom pokračuje takmer 5 kilometrov na sever na kótu Sekier 887,1 m. Neskôr pokračuje 

7,5 km na severozápad aj cez kótu Lomné (907,6 m, najvyšší bod povodia) až po kopu 

Zadné Oprchlé a odtiaľ sa nakoniec stáča na sever až do konečného bodu ústia Neresnice 

do Slatiny (284 m, najnižší bod povodia). 

Rozloha povodia je 137,6 km2. Tvar povodia pripomína tvar Austrálie. 

3.1.2. Rimavica 

Rozvodnica Rimavice začína v ústí Rimavice do Rimavy v nadmorskej výške 253 m 

(najnižší bod povodia) a pokračuje takmer 7 km prakticky na sever na kótu Sinec (917,4 
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m). Odtiaľ pokračuje 17,5 km na severozápad na kótu Tri chotáre (1140,6 m) aj cez kótu 

Železná brána (1163,7 m, najvyšší bod povodia). Potom prakticky na západ (vyše 5 km) na 

kótu Dlhý grúň (1061,2 m). Potom sa stáča 5,5 km na juhozápad na vrch nad osadou Biele 

Vody. Následne ide 9,5 km juhovýchodným smerom na kótu Homračka (814,5 m). Potom 

ide asi len 4 km opäť na juhozápad na kopec nad dedinou Ďubákovo. V poslednej svojej 

fáze ide opäť juhovýchodným smerom asi 17 km až k ústiu Rimavice do Rimavy. 

Rozloha povodia je 163,4 km2. Tvar povodia je pretiahnutý v juhovýchodno-

severozápadnom smere. 

3.2. Fyzicko-geografická charakteristika záujmových území 

3.2.1. Geologická charakteristika 

Ako som už v úvode spomínal geologická charakteristika bola hlavným činiteľom pri 

výbere vhodných povodí, a že jedno povodie som si vybral s vulkanickým geologickým 

podkladom, práve Neresnicu a jedno s jadrovým podkladom, Rimavicu. 

Neresnica: 

Podložie celého povodia Neresnice tvoria neogénne až kvartérne vulkanity. Severnú 

a centrálnu časť povodia tvoria vulkanické brekcie, zlepence a pieskovce a okrem toho sa 

tam nachádzajú extruzívne dómy (lávové kopy). Celú východnú časť povodia (pravá strana 

od rieky Neresnica) tvoria andezitové vulkanity pochádzajúce zo stredného miocénu, na 

ktorých sú pozorovateľné súbory lávových prúdov. Západnú časť (ľavá strana od rieky 

Neresnica) tvoria tiež najmä andezitové vulkanity pochádzajúce zo stredného miocénu, na 

ktorých sú pozorovateľné súbory lávových prúdov, ale na nich sú naložené alkalické 

bazalty z pliocénu a kvartéru. V hornej časti toku je badateľný aj zlom, severojužného 

smeru, rovnobežný s tokom. [1] 

Rimavica: 

Povodie Rimavice je čo sa týka geologického podložia výrazne homogénnejšie oproti 

povodiu Neresnice. Celé povodie Rimavice sa nachádza na kryštaliniku vnútorných 

Západných Karpát, konkrétne sa jedná o kryštalinikum veporika, okrem oblasti ústia do 

rieky Rimava, ktoré sa nachádza v mladšom paleozoiku Vnútorných Karpát, ktoré tvorí 
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sedimentárny obal veporika. Pod povodím sa nachádzajú viac menej len tri typy 

geologického podložia a to: zlepence, pieskovce, tmavé bridlice, ojedinele bázické 

vulkanity, vápence a uhlie z obdobia vrchného karbónu. Ostatnú časť povodia tvoria 

hercýnske granity (žula), granodiority a tonality z vrchného devónu a spodného permu. 

Táto oblasť je ale predelená pásom kolmým na tok Rimavice, širokým asi 6,2 km, tok 

Rimavice pretínajúcim pri osade Lom (časť obce Liešnice) a v polovici medzi obcami 

Kokava nad Rimavicou a Utekáč. Tento pás je tvorený fylitmi a svormi s polohami 

metavulkanitou z obdobia proterozoika a staršieho paleozoika. Tok Rimavice pretínajú aj 

tri zlomy a to dva ktoré práve oddeľujú pás fylitov a svorov, práve v tých miestach, ktoré 

som spomínal. Ďalší tretí zlom pretína kolmo tok Rimavice pri osade Cisárske (časť obce 

Utekáč). [1] 

3.2.2. Pedogeografická charakteristika 

Pôdne typy značne závisia od geologického podkladu. Moje územia sa nachádzajú nad 

vulkanitmi a nad jadrovými pohoriami, čiže prevažne nad žulou. V obidvoch prípadoch sú 

obvyklé kambizeme, ale v prvom prípade sú to kambizeme nasýtené a v druhom 

kambizeme kyslé. 

Neresnica: 

Najväčšiu časť povodia tvoria kambizeme. Tie sa ale ešte delia na menšie časti. Z nich 

najväčšiu plochu zaberajú kambizeme modálne, kultizemné nasýtené až kyslé. Tieto 

zaberajú 79,7 km2 územia. Nachádzajú sa najmä v severnej časti povodia, v centrálnej časti 

v okolí toku, až na výnimky malých území aj vo východnej časti povodia. Okrem toho sa 

nachádza ešte časť týchto pôd v juhozápadnej zalesnenej časti povodia. Ďalej sa 

kambizeme na tomto území delia na kambizeme pseudoglejové nasýtené, ktorých územie 

tvorí približný trojuholník nachádzajúci sa v okolí obce Dubové o rozlohe 8,4 km2. Ďalej 

sa delia na kambizeme modálne kyslé, ktoré na území povodia zaberaj dve oblasti a to 

úplne západný cíp povodia (8,6 km2) a druhá časť na východe povodie pod kopcom Lomné 

(7,2 km2). 

Ďalšou skupinou pôdnych typov, ktoré sa nachádzajú v povodí Neresnice sú 

pseudogleje. Z nich sa jedná konkrétne o pseudogleje modálne, ktoré tvoria dve súvislé 

oblasti a to prvú nachádzajúcu sa v centrálnej časti povodia na západ od toku Neresnice (na 



Martin Majer: Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy 
 

2009  12 
 

ľavom brehu). Toto územie zaberá 21,6 km2. Druhá oblasť sa nachádza juhovýchode 

územia v okolí obcí Bzovská Lehôtka a Sása, ale nie Pliešovce. Oblasť zaberá asi 11 km2. 

Poslednou skupinou pôdnych typov, ktoré sa nachádzajú v povodí Neresnice sú 

rendziny. Konkrétne sa jedná o rendziny a kambizemné rendziny. Tieto zaberajú len dve 

malé oblasti nachádzajúce sa v juhovýchodnej časti povodia. Prvá východne od obce 

Pliešovce pod vrchom Kúty v okolí Preduktského jarku o rozlohe 0,6 km2. A druhá 

východne od obce Sása pod kopcom Hánková (662,6 m) tiež o rozlohe 0,6 km2. 

Rimavica: 

Vďaka homogénnejšiemu geologickému podkladu oproti povodiu Neresnice sú aj pôdy 

v povodí Rimavice omnoho homogénnejšie. Nachádzajú sa tu len tri pôdne typy a to 

pseudogleje, kambizeme a podzoly. Pseudogleje zaberajú najmenšiu časť povodia a to nivu 

dolného toku Rimavice asi do 4,6 km toku širokú asi 800 m od nadmorskej výšky od 250 

do 285 m. Tieto pôdy zaberajú 3,2 km2. Druhú najväčšiu plochu zaberajú kambizeme. 

Konkrétne sa jedná o kambizeme modálne kyslé. Nachádzajú sa najmä v centrálnej časti 

povodia v nadmorskej výške od 285 do 600 m. Tieto pôdy zaberajú 62,6 km2. Ostatnú časť 

tvoria podzoly, konkrétne sa jedná o kambizeme podzolové. Tieto sa nachádzajú najmä 

v nadmorskej výške od 600 až po najvyššie body povodia (1163,7 m). Tieto pôdy zaberajú 

až 97,9 km2. 

3.2.3. Charakteristika reliéfu 

Reliéf je jeden z najvýznamnejších faktorov vstupujúcich do procesu erózie. Najmä sa 

jedná o jeho dve vlastnosti a to: dĺžka svahu a sklon svahu. Ako som už spomínal obidve 

tieto charakteristiky som vypočítal pomocou programu GRASS GIS. 

Neresnica: 

Povodie Neresnice nie je oproti povodiu Rimavice až tak členité. Najnižší bod povodia 

sa nachádza v nadmorskej výške 284 m a tvorí ho ústie do rieky Slatina. Najvyšším bodom 

je kóta Lomné (907,6 m). Na rozdiel od klasických povodí toto nie je členité po celom 

svojom obvode, ale len na východnom (Štiavnické vrchy) a západnom okraji (Javorie). Na 

južnom okraji je prekvapivo reliéf málo členitý. Z netradičného tvaru povodia a rozloženia 

členitosti jasne vyplýva že sa nachádza medzi vulkanickými pohoriami. Centrálnu časť 
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tvorí rozsiahla zníženina Pliešovská kotlina, ktorú rieka Neresnica opúšťa na severe 

prielomom, cez pohorie Javorie. Neresnica odvodňuje väčšinu územia Pliešovskej kotliny. 

Rimavica: 

Keďže sa povodie Rimavice nachádza na jadrovom pohorí jeho reliéf má štandardné 

parametre a podobá sa na väčšinu povodí na Slovensku. Oproti povodiu Neresnice je 

omnoho členitejší. Je členitý takmer na celom svojom území. Prechádzajú cezeň tri 

geomorfologické celky. Oblasť ústia tvorí Revúcka vrchovina. Stredný tok od 6 do 20,5 

riečneho km pretínajú povodie Stolické vrchy a horná časť povodia sa nachádza vo 

Veporských vrchoch. Najnižší bod povodia tvorí ústie do rieky Rimavy. Najvyšším bodom 

je kóta Železná brána (1163,7 m). 

3.2.4. Charakteristika vodných tokov 

Slovensko patrí medzi územia s hustou riečnou sieťou. V tejto práci mali vodné toky 

význam pre definíciu hraníc povodí a ako hlavné činitele pri tvorbe reliéfu povodia. 

Charakter povodí bližšie priblížim v kapitole 7. 

Neresnica: 

Hlavným tokom v povodí je rieka Neresnica. Jej dĺžka dosahuje 23 km a prietok pri 

vodomernej stanici Zvolen dosahuje 0,669 [m3.s-1]. Celková dĺžka tokov v povodí dosahuje 

138,2 km. Čo je v priemere 1 km toku na 1 km2 povodia. Neresnica má 9 pravostranných, 

z ktorých najdlhší je Kňazov potok (8,5 km) a 8 ľavostranných prítokov, z ktorých najdlhší 

je potok Bystrá (10,3km). Plocha povodia je 137,6 km2. 

Rimavica: 

Hlavným tokom v povodí je rieka Rimavica. Jej dĺžka dosahuje 33,1 km a prietok pri 

vodomernej stanici Lehota nad Rimavicou dosahuje 0,881 [m3.s-1]. Celková dĺžka tokov 

v povodí dosahuje 245,3 km. Čo je v priemere 1,5 km toku na 1 km2 povodia. Rimavica 

má 20 pravostranných, z ktorých najdlhší je Kokavka (13,6 km) a 37 ľavostranných 

prítokov. Plocha povodia je 163,4 km2. 
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3.2.5. Charakteristika klímy 

Ako som už spomínal, klíma je jedným s hlavných faktorov erózie a mala byť aj 

hlavným faktorom pri výbere povodí. Ale z dôvodu jej homogenity bol hlavným faktorom 

geologický podklad. Opisu klímy sa budem bližšie venovať pri zadávaní dát do modelov. 

Neresnica: 

Povodie Neresnice sa nachádza v troch klimatických podoblastiach. Centrálnu časť 

tvorí (Pliešovskú kotlinu, okolie toku Neresnice) tvorí teplá mierne vlhká podoblasť. 

Ostatnú časť tvorí mierne teplá, mierne vlhká podoblasť. A len najvyššie body na západe 

a východe povodia sa nachádzajú v mierne teplej, vlhkej podoblasti. [1] 

Rimavica: 

Na územie povodia Rimavice zasahujú 3 klimatické podoblasti. Pri ústí Rimavice sa 

nachádza mierne teplá mierne vlhká podoblasť. V strednej časti toku, približne po prítok 

Kokavka sa nachádza mierne teplá, vlhká podoblasť. A v hornej časti povodia je to mierne 

chladná podoblasť. [1] 

3.2.6. Charakteristika vegetácie 

Vegetáciu obidvoch mojich území som charakterizoval najprv podľa vrstvy CORINE 

Land Cover, kde sa nejedná len o vegetáciu ale o komplexný pokryv územia. Tento je tu 

rozdelený do veľkého množstva kategórií, kde je každá označená trojciferným číslom. Zo 

všetkých kategórií sa v mojich územiach nachádzali: 112, 121, 142, 211, 231, 243, 311, 

312, 313, 324, 512 (vysvetlenie viď tabuľka 1). Okrem toho som ešte konkrétne lesy 

hodnotil podľa Zemepisného atlasu Slovenskej republiky. 
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Tabuľka 1: Kategórie vrstvy CORINE Land Cover 

Kód CLC  Pokryv 

14x umelá - nepoľnohospodárska zeleň 

231 lúky a pasienky 

31x lesy 

32x kroviny a trávne areály 

41x vnútrozemské vody 

243 prevažne poľnohospodárska krajina s prirodzenou vegetáciou 

211 nezavlažovaná orná pôda 

242 mozaika polí lúk a trvalých kultúr 

22x vinohrady, ovocné sady a plantáže, olivové háje 

333 areály s riedkou vegetáciou 

334 spáleniská 

11x urbanizovaná zástavba 

12x areály priemyslu, komercie a transportu 

13x areály ťažby, skládok a výstavby 

331 pláže, duny piesky 

332 skaly 

51x vodné plochy, vodné toky 

                                                                                          Zdroj: uprav ené pod ľa [16] 

Neresnica: 

Najväčšiu časť povodia zaberajú lesy. Až 100,2 km2. Vypĺňajú najmä východnú 

a západnú časť povodia. Druhu najväčšiu časť tvorí nezavlažovaná orná pôda, ktoré sa 

nachádzajú najmä v centrálnej časti, v okolí obcí. S rozlohou okolo 18,1 km2. Ostatné 

územie tvorí urbanizovaná zástavba v dedinách ležiacich na území, prevažne 

poľnohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie, lúky a pasienky 

a kroviny a trávne areály, všetky nachádzajúce sa najmä medzi ornou pôdou a lesmi. 

Rimavica: 

Prevažnú časť územia zaberajú lesy, až 129 km2. Len v pramennej oblasti (Sihla, 

Drábsko, Lom nad Rimavicou) a v okolí obci Šoltýska, osady Liešnica a obce Lehota nad 

Rimavicou prevláda iný pokryv. V spomínaných dedinách a osadách je to urbanizovaná 

zástavba, v ich bezprostrednom okolí je to nezavlažovaná orná pôda a v jej okolí prevažne 
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poľnohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie, lúky a pasienky a 

kroviny a trávne areály. 

4. Charakteristika pôdnej erózie 

Pôdna erózia je spôsobovaná vodno-gravitačnými geomorfologickými procesmi. Tieto 

predstavujú skupinu procesov, ktoré sa aktivizujú spolu so zemskou gravitáciou aj tečúcou 

vodou. Voda v tomto prípade nie je iba pasívnym činiteľom, ale sa aktívne zúčastňuje na 

premiestňovaní materiálu po svahu. Zrážková voda a tavná voda sa podieľa na modelovaní 

svahu predovšetkým prostredníctvom povrchového ronu (plošný povrchový odtok). 

Sústredný povrchový odtok v stružkách a jarčekoch vytvára geomorfologické formy, ktoré 

sú prechodnými medzi svahovými a fluviálnymi. Na povrch jemnozrnných (najmä 

prachových) zvetralín pôsobia deštrukčne už väčšie dažďové kvapky. Kvapky sa pri 

dopade trieštia a svojim tlakom erodujú v povrchovej vrstvičke zvetraliny. Erodované 

častice sa potom ľahšie zúčastňujú ďalších procesov stráňovej modelácie. Vodno-

gravitačné geomorfologické procesy sa členia na: plošný splach, stružkovú a výmoľovú 

eróziu a soliflukciu. [7] 

4.1. Plošný splach 

Plošný splach je mechanický pohyb jemnejších častíc pôdy a zvetralín po svahu 

dažďovou alebo tavnou vodou, ktorá tečie vo forme povrchového ronu. Označuje sa ako 

plošná vodná erózia. K plošnému splachu dochádza pri výdatnejších dažďoch alebo topení 

snehu, keď pôda alebo zvetralina dosiahla limitnú infiltračnú kapacitu. Voda nie je 

schopná ďalej vsakovať do podzemia a tečie po povrchu vo forme povrchového ronu. Pri 

tom sebou strháva jemnejšie pôdne alebo zvetralinové častice a odnáša ich dolu svahom. 

Najúčinnejší je pôdny splach na povrchu, ktorý nie je chránený vegetáciou (napr. na 

oráčinách). Podporuje ho aj pomalšie rozmŕzanie spodnejších vrstiev pôdy alebo zvetraliny 

na jar. V dôsledku zníženia infiltračnej kapacity naspodku ešte premrznutej pôdy alebo 

zvetraliny sa plošného splachu môže zúčastňovať viac povrchovo tečúcej vody. Plošným 

splachom sa netvoria žiadne špecifické geomorfologické formy, tento proces sa podieľa na 

zhladzovaní resp. zaobľovaní tvarov iných geomorfologických foriem (napr. dolinových 

svahov). [7] 
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4.2. Stružková a výmoľová erózia 

Stružková a výmoľová erózia sú procesy vodnej erózie, ktoré sa začínajú prejavovať ak 

sa plošne tečúca zrážková alebo tavná voda začína sústreďovať do lineárnych foriem. Sú 

účinné na povrchu jemnozrnnejších a zvetralinových pôd, ktoré nie sú chránené 

vegetačným krytom. Najskôr sa na svahu začínajú vytvárať ronové ryhy, plytké lineárne 

žliabky orientované v smere spádnice. V nižšej časti svahu sa ronové ryhy spájajú do 

stužiek a jarčekov, pričom sa sieť ronových rýh stružkovou eróziou prehlbuje.  

Ak sa prehĺbia do hĺbky niekoľkých decimetrov stávajú sa výmoľmi a erózny proces, 

ktorý ich vytvára, výmoľovou eróziou. Ak sa pod zvetralinou alebo pôdou nachádzaj sypké 

a málo spevnené horniny (napr. spraše, pieskovce, tufy) výmoľová erózia pôsobí aj 

v týchto štruktúrnych podmienkach a výmoľ sa môže prehĺbiť do hĺbky 20 až 30 m. 

Erodovaný materiál je transportovaný pred ústie výmoľa, kde sa ukladá do koluviálno-

proluviálneho kužeľa. Výmoľ prechádza niekoľkými vývojovými štádiami. Jeho vývoj je 

pomerne rýchly. Na začiatku je krátky a plytký. Po každom silnejšom daždi sa vždy 

zároveň prehlbuje a predlžuje. Mladé rastúce výmole sú pomerne úzke a hlboké, 

v niektorých typoch hornín (napr. v sprašiach) majú strmé až kolmé steny. V pokročilom 

štádiu vývoja sa steny výmoľa a dno sa zboku zanáša. Výmoľ postupne zarastá vegetáciou, 

ktorá zabraňuje účinnejšej výmoľovej erózii a forma sa stabilizuje. [7] 

4.3. Soliflukcia 

Soliflukcia je typovo pomerne rozmanitý proces, ktorý má povahu plastického 

(kašovitého) pohybu vodou nasýteného materiálu dolu svahom. Zonálnym variantom 

soliflukcie je kongeliflukcie. Podľa rýchlosti sa soliflukcia rozlišuje na pomalú soliflukciu, 

rýchlu soliflukciu, pohyb bahenného prúdu a pohyb kamenito-bahenného prúdu. 

Pomalá soliflukcia je pomalý najvrchnejšej časti vodou nasýtených zemitých zvetralín. 

Zvetraliny sa premiestňujú rýchlosťou asi 2 m za rok, pričom pomalá soliflukcia postihuje 

už veľmi mierne svahy so sklonom od 3° do 4°. Rýchla soliflukcia premiestňuje vodou 

silno nasýtený materiál po svahu rýchlosťou viac ako 3 m za rok. V dolných úsekoch 

svahov sa rýchlosť pohybu zvetraliny spomaľuje, pričom sa vytvárajú soliflukčné terasky 

a soliflukčné jazyky. Bahenný prúd (bahnotok) sa pohybuje v prípade, ak je prevažne 

jemnozrnný materiál presýtený vodou. Každá častica je obalená vodou, čím sa znižuje ich 
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trenie s podložím a uľahčuje sa ich gravitačný pohyb dolu svahom. V mieste náhleho 

zníženia sklonu svahu sa akumuluje do jazykových foriem a pri usychaní sa na povrchu 

stabilizovaného prúdu tvoria trhliny. V sopečných oblastiach sa vyskytujú bahenné prúdy 

z vulkanoklastík, ktoré sa nazývajú lahary. Kamenito-bahenné prúdy sú podobné 

bahenným, ibaže okrem jemnozeme obsahujú mnoho hrubších zvetralín. Kamenito-

bahenné prúdy sa pohybujú veľkou rýchlosťou, niekedy až 100 km/h a spôsobujú veľké 

materiálne škody a ohrozujú aj ľudské životy. Sú schopné prenášať obrovské horninové 

bloky s hmotnosťou niekoľko ton. [7] 

 

5. Modelovanie v konkrétnych modeloch a ich výsledky 

5.1. RUSLE 

Univerzálna rovnica straty pôdy (USLE) bola výsledkom úsilia o zber a analýzu 

enormného množstva údajov prebiehajúceho od tridsiatych do sedemdesiatych rokov, ktoré 

vyvrcholilo vydaním Poľnohospodárskej Príručky 282 (Wischmeier a Smith, 1965) a 

nakoniec Poľnohospodárskou Príručkou 537 (Wischmeier a Smith, 1978). Toto úsilie je 

reprezentované jednoduchou rovnicou [8] 

RUSLE je súbor matematických rovníc, ktoré odhadujú priemernú ročnú straty pôdy 

vyplývajúcu z pôdnej erózie vodou. Je odvodený z teórie eróznych procesov, z veľkého 

množstva dát prírodných zrážok, rovnako ako množstva zrážkových simulácií. RUSLE je 

výnimočne dobre overiteľná a zdokumentovaná rovnica. Sila RUSLE je v tom, že bola 

vyvinutá skupinou národne uznávaných vedcov a ochranárov pôdy, ktorí mali značné 

skúsenosti s procesmi erózie. (Spoločnosť pre ochranu pôd a vôd, 1993). RUSLE si 

zachováva štruktúru svojho predchodcu USLE (Universal Soil Loss Equation - Rovnica na 

výpočet všeobecnej straty pôdy, USLE, Wischmeier a Smith, 1978), a to: [9] 
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• A = dlhodobá strata pôdy eróziou     (t.ha-1.rok-1)  

• R = erózna účinnosť dažďa  

• K = erodovateľnosť pôdy  

• L = dĺžka svahu (m)  

• S = sklon svahu (%)  

• C = ochranný vplyv vegetácie  

• P = faktor protieróznych opatrení 

 

Jednotlivým faktorom sa budem bližšie venovať pri ich stanovovaní do rovnice 

v kapitole 6.1.1. Výstup vysoko ovplyvňuje existencia a kvalita týchto vstupných dát.  

Všetky parametre sú bezrozmerné a sú normalizované vzhľadom na podmienky Unit 

Plot, popísané v Poľnohospodárskej Príručke 537. V priebehu rokov sa USLE stala 

štandardným nástrojom pre odhad pôdnej erózie vodou a to nielen v USA, ale po celom 

svete (Meyer, 1984). [10] 

Ako som už spomínal RUSLE bola vyvinutý ako aktualizácia na USLE s vývojovou 

prácou sa začalo v neskorých osemdesiatych rokoch. Že je potrebné vykonať aktualizáciu 

USLE sa ukázalo, keď začali užívatelia požadovať väčšiu flexibilitu pri modelovaní erózie 

pre nové podmienky, ktoré zjavne nemohli dobre fungovať v rámci štandardnej USLE 

(Wischmeier, 1976). Okrem toho nový výskum a analýzy poskytli vedcom schopnosť na 

zlepšenie výkonu USLE pre nové aj staré pozemné riadiace systémy (Renard et al., 1991; 

Renard et al., 1994; Renard et al., 1997). Konkrétne zlepšenia obsahujú významný pokrok 

v každom z piatich faktorov USLE. [11] 

RUSLE je kombináciou empirických a procesne založených postupov pre optimálne 

využitie databázy, na ktorú bola USLE bola napojená. V RUSLE sa faktory členia do 

jemnejších subfaktorov aby umožnili väčšiu pružnosť pri výpočte straty pôdy pre situácie, 

ktoré nie sú reprezentované množstvom eróznych dát. Na situácie, nepokryte eróznymi 

dátami RUSLE využíva základy vedy procesne založenej erózie na doplnenie empirického 

základu. [8] 
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5.1.1. Stanovenie Faktoru R 

R-faktor vstupujúci do rovnice RUSLE hovorí o erodovateľnej účinnosti dažďa. R-

faktor má na celkový výsledok rovnice RUSLE rozhodujúci vplyv, pretože jeho hodnoty 

sú najväčšie spomedzi všetkých faktorov. Faktory K a C dosahujú hodnoty len <1, a faktor 

LS v mojich povodiach dosiahol hodnotu 6 resp. 9. Preto muselo byť stanovenie R-faktora 

pre moje povodia veľmi citlivé a budem sa mu dlhšie venovať ako stanoveniu ostatných 

faktorov. Pri jeho stanovovaní som zohľadňoval viac možností: 

 

1. Alena odvodil pre územie Slovenska izočiary faktoru R, hodnoty ktorého sa 

pohybujú v rozmedzí 26 až 34.  

 

2. Vo  výpočtoch Malíška  (1991)  pre  konkrétnych  86  staníc  za  obdobie  15-64  

rokov dosahuje faktor R hodnoty 5,46 - 37,87.  

 

3. V  typizačnej  smernici  Protierozní  ochrana  zemědělských  pozemků  sa  

odporúča používať  vo  výpočtoch konštantnú hodnotu  faktora R =  20  pre  celé  

územie bývalej ČSFR (až do upresnenia tejto hodnoty pre jednotlivé oblasti).  

 

4. približný  výpočet  hodnoty faktora  R,  ktorý  definoval  Zachar do vzťahu 

vstupuje dlhodobí priemerný ročný úhrn zrážok (H). 

� � 0,068 · � 

 

5. Vplyv klimatických podmienok na faktor eróznej účinnosti prívalových dažďov 

stanovené kolektívom František Toman, Jan Sanetrník a Jiří Filip s ústavu krajinnej 

ekológie pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne sú uvedené v nasledovnej 

tabuľke (Tabuľka 2): 
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Tabuľka 2: Stanovenie R-faktoru Františekom Tomanom v ju žných Čechách 

Stanica Faktor R  Stanica Faktor R  

Brno 24,6 Staré Město 22,2 

Brumov 24,6 Strání 23,4 

Hodonín 25,7 Svratouch 23,4 

Hostýn 22,2 Telč 22,2 

Jihlava 15,2 Tišnov 23,4 

Koryčany 23,4 Třebíč 22,2 

Kroměříž 19,9 Velké Meziříčí 18,7 

Kuchařovice 25,7 Vír 23,4 

Letovice 25,7 Vizovice 22,2 

Luhačovice 21,1 Vranov 28,1 

Náměšť 

n.Osl. 
24,4 Vyškov 17,6 

Pohořelice 25,7 Zlín 25,7 

Prostějov 17,6     

 

 

6. Jozef Richnavský stanovil vo svojej práci Návrh optimalizácie hospodárenia na 

poľnohospodárskej pôde pomocou eróznych modelov R-faktor v okolí stanice 

s priemerným ročným úhrnom zrážok 600 mm na 24,6. 

 

7. Peter Bobáľ vo svojej práci: Analýza zrážkoodtokových vzťahov a fluviálnej erózie 

na povodí Ipľa pomocou hydrologických modelov a GIS pracoval s vrstvou, ktorá 

mu bola dodaná z VÚPOP v Banskej Bystrici. Jednalo sa o územie slovenských 

okresov Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota. Tam dosahoval R-faktor hodnoty od 

12,5 do 22,5. 

 

8. Vo VÚPOP s využitím nástrojov GIS, (konkrétne Styk a Pálka, 2005) odvodili 

mapu R-faktora pre celé Slovensko. Mapa je zobrazená na nasledovnom obrázku. 
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Na základe všetkých týchto poznatkov som pre svoje územia odvodil vzorec založený 

na priemerných ročných úhrnov zrážok (H) v staniciach nachádzajúcich sa vo 

vnútri a v okolí mojich povodí. Tento vzorec má tvar: 

 

� �
�� � 237,5�

25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázok 1: Mapa R-faktora pre celé Slovensku o dvodená vo VÚPOP 
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Výsledky R-faktora pre moje stanice sú uvedené v nasledovnej tabuľke (Tabuľka 3): 

 

Tabuľka 3: Hodnoty faktora R pre stanice na mojich územi ach (H - priemerný ro čný úhrn 
zrážok) 

Povodie Stanica H R 

Neresnica  

Banský Studenec 749,4 20,476 

Dobrá Niva 664,4 17,076 

Krupina 650,0 16,500 

Sása 642,0 16,180 

Senohrad 714,8 19,092 

Zvolen 658,6 16,844 

Zvolen - Môťová 636,3 15,952 

Rimavica  

Klenovec 766,2 21,148 

Kokava nad Rimavicou 730,1 19,704 

Lehota nad Rimavicou 639,0 16,060 

Lom nad Rimavicou 886,3 25,952 

                                                                                   Zdroj H: SHMU 

 

Aby som získal hodnotu R-faktora pre celé územie musel som tieto hodnoty krígovať. 

Oddelene pre každé povodie. V povodí Neresnice boli jednotlivé hodnoty faktora R 

v staniciach rozložené tak, že žiadne bežné krígovanie neprinieslo uspokojivé výsledky, 

a preto som použil univerzálne krígovanie a konkrétne sa jednalo o lineárny model 

semivariogramu s kvadratickým trendom. Toto krígovanie prinieslo výsledky, že najnižšie 

hodnoty R-faktora sa nachádzali v centrálnej časti povodia v severovýchodno-

juhozápadnom smere. A kolmo na tento smer sa zvyšovali. R-faktor v povodí Neresnice 

dosiahol hodnoty od 16 do 20,5. 

Pri krígovaní hodnôt R-faktora v povodí Rimavice som využil bežné krígovanie 

a model semivariogramu som použil sférický. Toto krígovanie dalo uspokojivé výsledky. 

Hodnoty sa pravidelne zvyšujú od juhovýchodu (ústia) po severozápad (prameň) povodia. 

R-faktor dosahuje hodnoty od 15 do 26,6. 

 

 

 



Martin Majer: Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy 
 

2009  24 
 

5.1.2. Stanovenie Faktoru K 

Faktor K vyjadruje erodovateľnosť pôdy. Tento faktor som odvodil z vrstvy hlavných 

pôdnych jednotiek (HPJ) v mierke 1:400 000. Dôvody som opísal v kapitole 3.1.3. Preto 

som použil vrstvu pôdnych typov v mierke 1:400000. Jednotlivým PJ som priradil hodnotu 

K-faktora podľa nasledujúcej tabuľky (Tabuľka 4): 

 

Tabuľka 4: Faktor K pre moje územia 

Pôdne jednotky Faktor K  

Kambizeme podzolové 0,40 

Fluvizeme glejové 0,34 

Pseudogleje modálne 0,30 

Kambizeme modálne kyslé 0,39 

Kambizeme modálne 0,40 

Kambizeme pseudoglejové 0,25 

Rendziny 0,31 

                                           Zdroj: Uprvené pod ľa [17] 

 

5.1.3. Stanovenie faktoru-C 

Faktor-C je faktor ochranného vplyvu vegetácie. Tento faktor som stanovil na základe 

vrstvy pokryvu povrchu CORINE Land Cover. V tejto vrstvu je každému homogénnemu 

polygónu priradený tzv. CODE_00. Jedná sa trojciferný kód vyjadrujúci jednotlivé 

kategórie CORINE Landcover. Vysvetlenie týchto kategórií nachádzajúcich sa na mojom 

území je v tabuľke 1. tieto kategórie ponúkajú rôznu úroveň ochrany pred eróziou. A tak 

som moje územie rozdelil do 4 kategórií, čo sa nachádza v nasledujúcej tabuľke č. 5. 
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Tabuľka 5: Odvodenie faktora C pre moje územia 

CODE_00 Ochr. vplyv Názov Factor-C  

112 neuvažované Nesúvislá mestská zástavba - 

121 neuvažované Priemyslové a obchodne areály - 

142 vysoký Športové a rekreačné plochy 0,005 

211 nízky Nezavlažovaná orná pôda 0,25 

231 vysoký Luky a pastviny 0,005 

242 nízky Zmes poly luk a trvalých plodín 0,25 

243 stredný Poľnohospodárske oblasti s prirodzenou vegetáciou 0,1 

311 vysoký Listnaté lesy 0,005 

312 vysoký Ihličnaté lesy 0,005 

313 vysoký Zmiešané lesy 0,005 

324 vysoký Nízky porast v lese 0,005 

512 neuvažované Vodné plochy - 

                                                                                                         Zdroj: Upravené pod ľa [18]  

5.1.4. Stanovenie faktoru LS 

Stanovenie LS-faktora bolo spomedzi všetkých faktorov najobtiažnejšie. Všetky 

predchádzajúce faktory som stanovoval v programovom prostredí ArcGIS. Na stanovenie 

tohto faktora však ArcGIS nemá vhodné funkcie resp. moduly, a preto som musel využiť 

programové prostredie GRASS, ktorý ich má zakomponované. Konkrétne som použil 

modul r.watershed, ktorý sa nachádza v hydrologických analýzach. Hodnotu tohto LS-

faktora vypočíta len so vstupného digitálneho výškového modelu. Výsledné hodnoty však 

nakoniec treba dodatočne vydeliť hodnotou 100. (lebo GRASS ich touto hodnotou pri 

výpočte vynásobí).  

Hodnoty v povodí Neresnice sa pohybujú od 0,03 do 5.96. V povodí Rimavice je to od 

0.03 do 9.3. Tento faktor má po faktore R najväčší vplyv na výslednú eróziu. 

5.1.5. Stanovenie faktoru P 

P-faktor je faktor, ktorý charakterizuje rôzne protierózne opatrenia. Na väčšine mojich 

území s ktorých som mal údaje sa žiadne protierózne opatrenia nenachádzali. Podobný stav 

som odhadol aj na zvyšnom území. Preto som sa rozhodol nastaviť tento faktor tak, aby 

neovplyvnil hodnotu výslednej erózie, a preto som ho nastavil na P = 1. 
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5.1.6. Samotný výpočet pomocou rovnice RUSLE 

Vytvoril som si rastrové vrstvy jednotlivých faktorov v programovom prostredí 

ArcGIS 9.2, konkrétne sa jednalo o jeho hlavnú aplikáciu ArcMap. A túto som rovnako 

použil aj na samotnú realizáciu výpočtu. 

Výpočet už samotnej rovnice RUSLE, keď máme hotové rastrové vrstvy všetkých 

faktorov je už pomerne jednoduchý. Stačí len tieto vrstvy navzájom prenásobiť pomocou 

modulu v ArcMap: Single Output Map Algebra. Výsledný raster nám už konkrétne udáva 

hodnoty dlhodobej priemernej straty pôdy [t.ha-1.rok-1]. Pre povodie Neresnice dosahovali 

výsledky RUSLE hodnoty od 0 do 29 t.ha-1.rok-1 a pre povodie Rimavice od 0 do 63,7 t.ha-

1.rok-1. Obidva výsledky sú uvedené v mapovej prílohe v mapách číslo 3 a 4. Rovnako ako 

sú aj obidva porovnané v kapitole porovnanie výsledkov modelov dvoch povodí. 

5.2. SWAT 

Model SWAT je fyzikálne založený dynamický erózny model. A pri výpočte 

zohľadňuje aj priebežné ukladanie sa pôdnych častíc. Tým pádom je aj náročnejší na 

vstupné dáta, ale na druhej strane by mal poskytnúť presnejšie výsledky. Tento model sa 

už v dnešnej dobe môže prevádzať vo viacerých programových prostrediach a to:  

ArcSWAT 2.1.4a pre ArcGIS 9.2 SP6 

ArcSWAT 2.1.4 pre ArcGIS 9.2 SP5  

ArcSWAT 2.0.0 pre ArcGIS 9.2 

ArcSWAT 1.0.7 for ArcGIS 9.1 

 

AVSWAT2000 pre ArcView 3.2 

AVSWAT2500 pre ArcView 3.2 

 

Všetky tieto softvéry sú voľne stiahnuteľné so stránky: http://www.brc.tamus.edu/swat. 

Ja som sa rozhodol pre vypracovanie tejto diplomovej práce využiť program ArcView 3.2 

a jeho extenziu AVSWAT 2000.  

Po inštalácii ArcView 3.2 bolo ešte potrebné doinštalovať extenziu Spatial Analyst 

a extenziu AVSWAT 2000, ktoré bolo treba zapnúť a mohol som sa pustiť do modelu. 
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Extenzia AVSWAT je spravená systémom, že keď užívateľ príde na menu Avswat je 

mu k dispozícii hlavné menu tejto extenzie a v druhej položke už začína s prvou fázou 

modelu. Keď ju ukončí, tak sa mu sprístupní ďalšia položka, a takto intuitívne extenzia 

sprevádza užívateľa celým modelom. Čo som na nej ocenil. 

Ukážky výsledkov jednotlivých prípravy na simuláciu SWAT budem uvádzať len 

z jedného povodia. 

 

5.2.1. Výpočet parametrov subpovodí 

Prvou časťou pri výpočte modelu SWAT bolo rozdelenie územia na povodia 

a vypočítanie ich charakteristík. Na toto som použil práve modul Watershed Delineation. 

Prvým vstupom do tohto modulu bol DEM model vybraného povodia, ktorý som si 

pripravil v programe ArcGIS 9.2 konkrétne ArcMap. Tomuto DEM modelu som ešte 

nastavil projekciu na Predefined projection Geographic (Decimal Degrees). Zvolil som 

ešte aj Burn in option, kde som vložil riečnu sieť, tiež prípravnú v ArcMap-e, na 

spresnenie odstraňovania bezodtokových depresií. V ďalšom kroku nastavil Trashold Area, 

čo je vlastne minimálna veľkosť samostatného povodia. Túto hodnotu som nastavil na 25 

ha. Približne som ju odvodil tak, že som si spočítal počet všetkých tokov na mojom 

území, toto číslo som vydelil plochou povodia v km2 a výsledné číslo som previedol, aby 

zodpovedalo hektárom. V ďalšom kroku som ešte nastavil odtokové body. Keďže moje 

územie je povodie odtokový bod som nastavil len jeden. Po zadaní všetkých týchto 

parametrov som mohol spustiť výpočet parametrov subpovodí. Všetky nastavené hodnoty 

(až na odtokový bod Outlet, pri nastavení ktorého by mi prepísalo staré hodnoty) vidno na 

obrázku 2. 
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Na obrázku 3 sú schematicky zobrazené výsledky 1. kroku prípravy povodia na 

simuláciu SWAT. Nejedná sa však o mapu je to len schematický obrázok. Legenda je 

v anglickom jazyku preto tu ponúkam preklad: Outlets - odtokové body so subpovodí, 

Streams - predpokladané vodné toky, Subbasins - subpovodia, Digitized streams - reálne 

vodné toky, DEM - digitálny model reliéfu. 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Nastavenie hodnôt do modulu Watershed Delineation. 
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5.2.2. Definovanie využitia krajiny a pôd 

Pri definovaní využitia krajiny som využil vrstvu CORINE Landcover, ktorú som na 

základe jej kategórií (CODE_00) vložil do modelu. Jednotlivým kategóriám som ešte 

pridal konkrétne hodnoty využitia pôdy (podľa tabuľky 6) z databáz SWAT-u: Urban 

a Land Cover/Plant. Tieto hodnoty sú štvorpísmenové kódy vytvorené prevažne zo 

začiatkov anglických názvov plôch. Vrstvu som reklasifikoval. 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Mapka výsledkov 1. kroku prípravy povodi a na simuláciu SWAT 
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Tabuľka 6: využitie pôdy pod ľa databáz SWAT 

CODE_00 Názov Využitie pôdy SWAT 

112 Nesúvislá mestská zástavba URML 

121 Priemyslové a obchodne areály UIDU 

142 Športové a rekreačné plochy URMD 

211 Nezavlažovaná orná pôda AGRC 

231 Luky a pastviny PAST 

242 Zmes poly luk a trvalých plodín AGRC 

243 Poľnohospodárske oblasti s prirodzenou vegetáciou AGRL 

311 Listnaté lesy FRSD 

312 Ihličnaté lesy FRSE 

313 Zmiešané lesy FRST 

324 Nízky porast v lese RNGB 

512 Vodné plochy WATR 

                                                                                     Zdroj: Databáza a manuál SWAT 

Väčší problém bol pri definovaní pôd. Tu som tiež najprv využil vektorovú vrstvu 

pôdnych jednotiek, ktorú som si pripravil v ArcMap-e. Túto vrstvu som si načítal do 

modelu, ale model neponúkal na výber vhodné pôdne jednotky, a tak som tieto jednotky 

doplnil do jeho databázy. Na to som použil možnosť Edit Swat databaze v hlavnom menu 

tejto extenzie. Pôdy a ich charakteristiky som pridával na základe tabuliek 7 a 8. 
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Tabuľka 7: Definovanie pôd do databázy SWAT. 

N
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Fluvizem D Ílovito-hlinitá 1000 1,46 0,32 10 

Kambizem modálna B Hlinitá 1000 1,30 0,18 18 

Kambizem pseudoglejová C Ílovito-hlinitá 1000 1,30 0,18 18 

Kambizem podzolová B Hlinito-piesočnatá 1000 1,30 0,18 50 

Pseudoglej C Hlinitá 1000 1,10 0,35 18 

Rendziny C Hlinitá 500 1,25 0,18 18 

 

Tabuľka 8: Definovanie pôd do databázy SWAT. 
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Fluvizem 0,05 35,00 55,00 10,00 0,00 0,34 

Kambizem modálna 0,15 20,00 60,00 20,00 0,16 0,31 

Kambizem pseudoglejová 0,15 25,00 60,00 15,00 0,16 0,23 

Kambizem podzolová 0,15 10,00 30,00 60,00 0,00 0,25 

Pseudoglej 0,05 20,00 60,00 20,00 0,00 0,30 

Rendziny 0,15 20,00 60,00 20,00 0,17 0,40 
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Modul na definovanie obidvoch charakteristík vidno na obrázku 4. 

 

Obrázok 4: Modul SWAT na definovanie pôd a krajinné ho pokryvu. 

 

Na obrázkoch 5 a 6 sú schematicky zobrazené reklasifikácie pôd a pokryvu využitia 

krajiny podľa modelu SWAT. Nejedná sa však o mapy len schematické obrázky. Legenda 

je v anglickom jazyku preto tu ponúkam preklad: Digitized streams - reálne vodné toky, 

LandUseTmp - využívanie krajiny Subbasins - subpovodia, SoilClass - triedy pôd. 
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Obrázok 5: Schematická mapka krajinného pokryvu v m odely SWAT 

Obrázok 6: Schematická mapka pôd v modely SWAT 
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V ďalšom kroku som nastavil v module HRUs Distribution (Hydrologic response 

units), ktorím sa priradí dominantná hydrologická jednotka pre celé subpovodie alebo si 

manuálne určím manuálne významnosť typu povrchu alebo pôdy. Potom by išlo 

o viacnásobnú hydrologickú jednotku. Ja som si vybral tú prvú možnosť. 

5.2.3. Vstup klimatických dát 

Ďalším krokom bolo vloženie klimatických dát vzťahujúcich sa k mojim územiam. 

Konkrétne sa jedná o dlhodobé teplotné priemery a priemery zrážok z klimatických staníc 

v okolí mojich povodí. Tieto stanice som musel do modelu vložiť podobne ako pôdy 

pomocou modulu Edit Input/Databases/User Weather Stations. V mojich povodiach sa 

konkrétne jednalo o stanice, ktoré sú opísané v tabuľke 9. spoločne aj s ich 

charakteristikami.  

Názvy charakteristík sú tak ako boli v programe, a preto tu ponúkam k nim krátku 

legendu: RAIN_YRS - počet rokov za ktoré vkladáme priemerné údaje,  WLATIDUE - 

zemepisná šírka v stupňoch, WLONGITUDE - zemepisná dĺžka v stupňoch, WELEV - 

nadmorská výška stanice v metroch, XPR - X-ová súradnica S-JTSK, YPR - Y-ová 

súradnica S-JTSK, TMPMX - priemerná maximálna mesačná teplota v °C, TMPMN - 

priemerná minimálna mesačná teplota v °C, PCPMM - priemerné mesačné zrážky [mm]. 
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Tabuľka 9: Vkladanie klimatických dát do modlu SWAT. 

Meno stanice  Banská Štiavnica     

RAIN_YRS 10 WELEV 575 

WLATIDUE 48,4494 XPR -1258990,2142 

WLONGITUDE 18,9217 YPR -436664,3563 

  TMPMX TMPMN PCPMM 

Január  1,07 -4,98 55,3 

Február  3,27 -3,89 51,2 

Marec 7,78 -0,72 50,0 

Apríl  14,72 4,17 57,2 

Máj 19,93 8,67 60,2 

Jún  22,94 11,62 81,4 

Júl  24,67 13,42 95,1 

August  24,29 12,86 68,7 

September  18,97 8,55 64,1 

Október  13,71 5,05 44,8 

November  6,76 0,9 56,8 

December  1,6 -4,05 64,6 

Meno stanice  Bzovík     

RAIN_YRS 10 WELEV 355 

WLATIDUE 48,3192 XPR -1274394,5794 

WLONGITUDE 19,0939 YPR -425047,8808 

  TMPMX TMPMN PCPMM 

Január  1,73 -5,06 46,8 

Február  4,41 -4,03 40,4 

Marec 9,46 -0,25 41,0 

Apríl  16,57 4,55 45,5 

Máj 21,96 8,98 56,2 

Jún  24,88 11,95 71,1 

Júl  26,78 13,95 102,5 

August  26,26 13,45 62,0 

September  20,94 9,38 46,4 

Október  15,34 5,47 41,3 

November  8,15 1,29 46,0 

December  2,35 -3,91 50,8 
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Meno stanice  Sliač     

RAIN_YRS 10 WELEV 313 

WLATIDUE 48,6425 XPR -1238811,5308 

WLONGITUDE 19,1419 YPR -418828,7557 

  TMPMX TMPMN PCPMM 

Január  0,67 -6,73 47,8 

Február  4,15 -5,79 42,3 

Marec 9,56 -1,69 42,4 

Apríl  16,91 3,07 46,2 

Máj 22,34 7,86 67,2 

Jún  25,13 11,27 65,5 

Júl  26,79 13,08 98,4 

August  26,46 12,39 66,9 

September  21,19 8,06 44,7 

Október  15,14 4,47 37,1 

November  7,77 0,55 45,8 

December  1,6 -4,99 54,3 

Meno stanice  Vígľaš-Pstruša     

RAIN_YRS 10 WELEV 368 

WLATIDUE 48,5442 XPR -1250682,6964 

WLONGITUDE 19,3219 YPR -406386,5182 

  TMPMX TMPMN PCPMM 

Január  1,02 -7,3 46,2 

Február  3,86 -6,25 36,9 

Marec 9,18 -2,05 40,2 

Apríl  16,15 2,24 46,1 

Máj 21,54 6,91 63,1 

Jún  24,44 10,01 58,3 

Júl  26,24 11,81 104,0 

August  25,71 11,33 67,8 

September  20,37 7,08 39,8 

Október  14,95 3,74 40,0 

November  7,66 0,29 43,5 

December  1,91 -5,49 50,4 
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Meno stanice  Málinec     

RAIN_YRS 13 WELEV 370 

WLATIDUE 48,4958 XPR -1257920,1070 

WLONGITUDE 19,6858 YPR -379946,1294 

  TMPMX TMPMN PCPMM 

Január  1 -5 35,9 

Február  4,1 -3,7 36,9 

Marec 8,7 -0,4 42,9 

Apríl  15,7 5 59,8 

Máj 21,2 9,9 84,4 

Jún  24,3 12,8 92,8 

Júl  25,9 14,6 78,2 

August  25,5 14,3 76,5 

September  19,7 9,9 60,8 

Október  14,4 6,1 54,8 

November  7,1 1,3 60,4 

December  1,2 -3,9 46,7 

                                                                                                  Zdroj: SHMÚ 

Ďalej som ešte musel cez menu Input Waterstations vložiť vlastnú databázu 

klimatických staníc. Údaje v tejto databáze museli mať špeciálny formát a databáza musela 

byť formátu .dbf, čo sa dalo dosiahnuť len pomocou Excelu 2003. Potom cez menu Input 

a príkaz Write All si model zapísal všetky potrebné dáta. Nakoniec už mohla prebehnúť 

samotná simulácia SWAT 2000. Tá sa spustila cez menu Simulation/Run SWAT. Tam som 

nastavil len roky pre simuláciu od 2010 do 2014 (obdobie 5 rokov) na výpočet 

predpokladanej erózie v tomto období. Ešte som to potvrdil pomocou Setup SWAT Run 

a spustil som simuláciu pomocou Run SWAT. Všetky tieto veci zobrazuje obrázok 7. 
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5.2.4. Výsledky simulácie SWAT 

V mojom  prípade  zohráva  najdôležitejšiu  úlohu  stĺpec  SYLD,  ktorý  charakterizuje 

odnos sedimentov v tonách na hektár z jednotlivých subpovodí za dané obdobie simulácie. 

Vo výstupných tabuľkách sa okrem týchto výsledkov nachádzajú aj údaje charakterizujúce, 

napr.: prínos  sedimentov  v tonách  pre  dané  obdobie  simulácie  (SED_IN),  odnos  

sedimentov v záverovom  profile  subpovodia  pre  dané  obdobie  simulácie  (SED_OUT),  

množstvo organického  dusíka  (ORGN_IN/OUT),  množstvo  organického  fosforu  

(ORGP_IN/OUT), atď.. Tieto údaje však už nie sú predmetom záujmu tejto diplomovej 

práce. Vizualizované hodnoty SYLD pre obidve povodia sú zachytené na mapách 5 a 6. 

 

 

Obrázok 7: Spustenie simulácie SWAT 
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5.3. Modelovanie výmoľovej erózie 

5.3.1. Výmoľová erózia 

Pojem  výmoľová erózia pôdy zahŕňa komplexný prírodný jav,  ktorý sa inicializuje 

sústredením povrchového toku vody do siete hlbokých lineárnych foriem reliéfu na 

svahoch počas extrémnych zrážok (Zachar, 1970). Vznik výmoľov v podmienkach 

Slovenska je podmienený prevažne antropicky, a to zmenou využívania zeme. 

Odlesňovanie a následné poľnohospodárske využívanie pôvodnej lesnej krajiny v 

stredoveku, spojené s klimatickými zmenami, charakteristickými chladnejšou a vlhšou 

klímou, boli nevyhnutnou podmienkou vzniku výmoľov (Stankoviansky, 2003a). 

Spúšťacím mechanizmom procesu výmoľovej erózie sú však extrémne zrážky 

(Stankoviansky, 2003b). Vo vzťahu k topografii sa výmole viažu najmä na dná dolín a  

úvalín, prípadne na horizontálne priame úseky svahov a predstavujú výrazné formy v 

krajine spôsobujúce fragmentáciu svahov, čím znehodnocujú poľnohospodársku pôdu 

zmenšovaním jej rozlohy. V súčasných celosvetových problémoch s výživou  ľudstva tak 

výmoľová erózia predstavuje ďalší problém, ktorý je potrebné riešiť, aby nedochádzalo k 

ďalšiemu znehodnocovaniu čoraz vzácnejšej pôdy. [12] 

 

5.3.2. Rovnica modelu hrozby výmoľovej erózie 

Je to rovnica, ktorá zachytáva existujúce prejavy erózie (výmole), klasifikujúca celé 

územie na základe náchylnosti k tejto erózii. Pod prírodnou hrozbou sa chápe každý 

fyzikálny prejav určitého prírodného procesu, ktorý má potenciál ohroziť ľudskú 

spoločnosť, preto môžeme spravidla prírodnú hrozbu vyjadriť vo fyzikálnych jednotkách. 

Výpočet relatívnej veľkosti hrozby výmoľovej erózie možno pre nechránený povrch 

prevádzať na základe vzťahu (Minár a Tremboš, 1994): 

 

� �
� · �

�
 

 

Kde V je relatívna hodnota hrozby výmoľovej erózie, S je faktor sklonu svahu, D je 

faktor dĺžky svahu, L je faktor odolnosti hornín. [12] 
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5.3.3. Tvorba jednotlivých faktorov. 

Najprv som si vytvoril v prostredí ArcMap rastrovú vrstvu faktora S. Jedná sa o faktor 

sklonu svahu a výsledný raster som dosiahol reklasifikáciou sklonov v povodiach 

vytvorených s DEM modelu povodia pomocou tabuľky číslo 10. 

 

Tabuľka 10: Reklasifikácia sklonov pre modelovanie hrozb y výmo ľovej erózie. 

Sklon [°]  0 - 1 1 - 2 2 - 9 9 - 16 16 - 25 25< 

S 0 1 2 3 4 5 

                                                                                         Zdroj: Uprave né pod ľa [12] 

Následne som si tiež v prostredí ArcMap vytvoril rastrovú vrstvu s faktorom L. Túto 

som vytvoril na základe vrstvy geologického podkladu, ktorú som získal od Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Tejto vrstve som pridal hodnoty faktora L 

na základe tabuľky číslo 11. 

 

Tabuľka 11: Reklasifikácia faktora L. 

Geologické podložie Faktor L Geologické podložie Fa ktor L  

amfibolity 25 fylity, bridlice 5 

andezity 25 fylity, metapieskovce 3 

aplitické granity 25 granitoidy a aplity 25 

biotitické granodiority 25 
kremenné pieskovce, arkózové 
pieskovce 3 

biotitické tonality 25 lávové prúdy alkalických bazaltov 25 

dajky ryolitov 25 leukokratné granity 25 

deluviálne sedimenty 2 migmatity, ortoruly 25 

deluviálno-fluviálne sedimenty 1 muskoviticko-kremité bridlice 5 
deluviálno-fluviálno-soliflukčné 
sedimenty 

2 pararuly 25 

deluviálno-polygenetické sedimenty 1 pieskovce 3 

diority 25 porfyrické granodiority 25 
dolomity, rauvaky, brekcie, pestré 
vápence 5 proluviálne sedimenty 1 

dvojsľudné monzogranity 25 pyroklastické prúdy 25 

eluviálno-deluviálne sedimenty 1 sivé lavicovité a masívne dolomity 3 

eolicko-deluviálne sedimenty 2 svahové sutiny 5 

fluviálne sedimenty 1 svory 25 

fylity až ruly 25 zosuvy 1 
                                                                                                         Zdroj: Upravené pod ľa [12]  
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Poslednou rastrovou vrstvou, ktorú som potreboval bol faktor D. Na výpočet tohto 

faktora nemá ArcMap žiadne vhodné moduly, a preto som musel opäť použiť program 

GRASS. Dĺžku svahov som získal aplikáciou príkazu r.flow na DMR, pričom celková 

dĺžka svahu je daná dĺžkou spádovej krivky (trajektórie) od chrbátnice po údolnicu. 

Hodnoty faktora dĺžky svahu D určíme až po stanovení hodnôt predchádzajúcich 

parametrov. V prípade, že pomer parametrov S/L je menší ako 1, D = 0. Ak S/L je väčšie 

ako 1, potom hodnoty D stanovíme podľa už spomínaných hodnôt faktorov pre intervalové 

rozdelenie dĺžky svahu. 

 

5.3.4. Samotný výpočet modelu 

Keď som mal všetky vrstvy hotové mohol som pristúpiť k samotnému výpočtu modelu. 

Na to som použil modul Single Output Map Algebra v programovom prostredí ArcMap. 

Tento model je však relevantný len na územiach s atropogénnou činnosťou. Túto vrstvu 

som získal extrahovaním poľnohospodárskych polygónov z vrstvy CORINE Land Cover. 

Nakoniec som výsledný raster touto vrstvou orezal. Relatívna hrozba výmoľovej erózie 

dosahuje v obidvoch povodiach hodnoty od 0 do 19.  

 

5.4. HEC - HMS 

5.4.1. Metódy HEC - HMS 

Clarkov jednotkový hydrogram: 

Clarkov jednotkový hydrogram som použil na transformáciu priameho odtoku. Metóda  

jednotkového hydrogramu  (MJH)  je  založená  na  úvahe,  že  na  danom  povodí  

vyvolávajú  dažde  rovnakej doby  trvania,  ale  rôznej  intenzity  hydrogramy,  ktoré  sú  

svojím  tvarom  podobné  [13]. Pre  výpočet jednotkového  hydrogramu  je  potrebné  

stanoviť  hodnotu  doby  koncentrácie  a tzv. storage coefficient  charakterizujúci dobu  

zdržania vody v povodí. Doba koncentrácie  charakterizuje čas  potrebný  pre  odtok  z 

hydraulicky  najvzdialenejšieho  miesta  v povodí  až  k jeho  záverovému profilu. 

Ovplyvňuje tvar a vrchol hydrogramu [4].  

Princíp  podobnosti  hydrogramov,  ktoré  sú  vyvolané  dažďom  dostatočnej  doby  

trvania a intenzity možno matematicky vyjadriť pomocou vzťahov uvedených v [13]:   
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Q1,t; Q2,t   - poradie vybraných hydrogramov (1,2) priameho odtoku v čase t  

W1,t; W2,t  - objemy častí hydrogramu za dobu t od začiatku odtoku  

W1; W2   - celkové objemy hydrogramov priameho odtoku  

  

Ďalej potom platí vzťah:  
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Qt   - poradie hydrogramu priameho odtoku v čase t  

Qt,JH  - poradie jednotkového hydrogramu v čase t  

W   - objem hydrogramu [m3]  

WJH   - objem jednotkového hydrogramu [m3]  

H0   - celková výška odtoku [mm] 

H0,JH  - jednotková výška odtoku [10 mm]  

ie   - intenzita efektívneho dažďa [napr. mm.min-1]  

td   - doba trvania dažďa [min]   

 

Recesná metóda:  

Pre riešenie príspevkov podzemného - základného odtoku sa často využíva recesná 

metóda hlavne pre svoju  jednoduchosť. Jedná sa o metódu separácie hydrogramu, kde  je 

hydrogram rozdelený na časť priameho odtoku (povrchový a podpovrchový odtok) a odtok 

podzemný - základný,  ktorý  sa  taktiež  označuje  anglickým  slovom  baseflow. Využíva  

sa  pri  tom  vzťah uvedený v [14]:   

  

�� � �# · %
&'� 

  

Qt  - prietok v čase t  

Q0  - počiatočný prietok  

k  - recesná konštanta  
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 Kinematická vlnová aproximácia: 

Na  modelovanie  odtoku  v korytách  bola  využitá  metóda  kinematickej  vlnovej 

aproximácie. V tomto prípade je pre koryto toku rovnica kontinuity v diferencionálnom 

tvare uvedená v [15]:  

 

(�),*�+, !�
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A   - prietoková plocha  

x   - vzdialenosť v smere toku  

t   - čas  

qi,j (x,t)  - špecifický bočný prítok napr. zo zrážok alebo bočných zdrojov  

pzi,j (x,t)  - podzemný prítok  

  

Rovnica hybnosti podľa Manninga podľa [15] je v tvare:  
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Bk,l(x)  - šírka plochy  

Sk,l   - sklon plochy  

n   - hodnota Manningovho koeficientu drsnosti  

yk,l(x,t) - výška odtoku na ploche  

 

 

5.4.2. Schematizácia povodia 

Na tvorbu odtokového modelu a simulácie v prostredí HEC-HMS 3.3. je najprv 

potrebné previesť schematizáciu povodia. Na to som použil extenzie ArcView 3.2., a to 

konkrétne HEC-GeoHMS 1.1 a HEC-GeoHMS Add-in, ktorý bol vyvinutý Českým 

hydrometeorologickým ústavom (ČHMÚ). 

Prvým krokom bolo otvorenie si DEM-súboru povodia (ktorý som si vytvoril 

v prostredí ARC Map). Ten však musel byť hydrologicky korektný, a tak som musel 
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využiť modul Fill Sinks v menu Terrain Preprocesssing. Tento modul vyplnil všetky 

bezodtokové depresie. Následne som spúšťal všetky moduly obsiahnuté v tomto menu, 

a tak mi následne vyrátalo a vytvorilo nasledovné vrstvy: raster smeru odtoku (Flow 

Direction), raster s počtom prispievajúcich  buniek (Flow  Accumulation), rastrovú vrstvu s 

hodnotou 1 v miestach, kde s väčšou hodnotou akumulácie vody ako je stanovená prahová 

hodnota (Stream Definition), raster jednotlivých orientovaných segmentov (Stream 

Segmentation), raster povodí (Watershed  Delineation), vektorová vrstva hraníc povodí 

(Wathershed Polygon Processing), vektorová líniová  vrstva  vodných  tokov (Stream 

Segment Processing). 

Keď som mal tieto vrstvy hotové tak som si cez menu HMS Project Setup založil nový 

projekt. Vytvorilo mi vrstvu Projpnts.shp, kde som ručne označil jediný odtokový bod 

(Outlet). Potom je ešte potrebné urobiť automatickú agregáciu pomocou Wathershed 

Aggregation aby sa urýchlila procedúra generovania nového projektu. Následne som opäť 

v menu HMS Project Setup vybral tentoraz možnosť Generate Project. Tým sa mi 

sprístupnilo nové menu a to Basin Characteristics a HMS. V prvom menu som si určil 

charakteristiky ako: dĺžka tokov (River Lenght), sklon tokov (River Slope), centroidy 

jednotlivých povodí (Basin Centroid), určenie  najdlhšej  vzdialenosti  od  rozvodnice  k 

záverovému profilu (Longest  Flow  Path) a určenie vzdialenosti od priemetu ťažiska 

povodia na hlavný tok až k záverovému profilu (Centroidal Flow Path). Aby bolo možné 

schematizáciu povodia exportovať do HEC - HMS, bolo treba doplniť ešte nejaké 

charakteristiky. Toto som spravil pomocou menu HMS a konkrétne sa jednalo o tieto 

charakteristiky: mená jednotlivých riečnych segmentov (Reach AutoName), mená 

jednotlivých povodí (Basin AutoName), SI-jedotky pre konverziu mapových jednotiek 

(Map to HMS Units), kontrolu topológie (HMS Check Data), vytvorenie schematického 

modelu povodia (HMS Schematic), priradenie legendy (HMS Legend), priradenie súradníc 

(Add Coordinates) a vytvorenie súboru *.map dôležitého pre import do HEC - HMS 

(Background Map File).  

Keď som mal všetko toto hotové využil som extenziu HEC-GeoHMS Add-in na 

výpočet CN kriviek a na export schematizácie povodia do HEC - HMS. 

CN krivky sú odtokové krivky, ktoré sú potrebné pre hydrologickú transformáciu SCS 

SN, ktorú som sa rozhodol použiť. Povrchový odtok je touto metódou určený vzťahom: 
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Q - povrchový odtok [mm]  

P - zrážky [mm]   

Ia - počiatočná strata na povodí [mm]    

S - potenciálna maximálna retencia - parameter daný vzťahom S = 25,4*(1000/CN - 

10) [mm]  

 

 Z tohto vyplýva, kde sú CN krivky potrebné. Stanovil som ich nasledovným 

spôsobom. Ako som už spomínal CN krivky je schopná vyrátať extenzia ArcView 3.2. a to 

HEC-GeoHMS Add-in pomocou modulu Výpočet CN. Tento modul na to ale potrebuje 

vstupný raster s kombináciami pokryvu krajiny a hydrologickej skupiny pôdy. Tento raster 

som vytvoril v prostredí ArcMap z vrstvy pôd, kde som ako ďalší atribút pridal práve 

hydrologickú skupinu a vrstvy CORINE Land Cover. Tieto vrstvy som spojil pomocou 

modulu Union. Následne som výslednej vektorovej vrstve priradil atribút CN podľa 

tabuľky číslo 12 (v tabuľke neuvádzam hydrologickú skupinu pôd A, pretože sa takéto 

pôdy na mojich územiach nenachádzali). 
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Tabuľka 12: Tabu ľka pre priradenie atribútu CN pod ľ ČHMÚ 

CODE_00 Názov 
Hydrologická skupina pôdy  

B C D 

112 Nesúvislá mestská zástavba 85 90 92 

121 Priemyslové a obchodne areály 90 93 94 

142 Športové a rekreačné plochy 85 90 92 

211 Nezavlažovaná orná pôda 73 83 87 

231 Luky a pastviny 69 79 84 

242 Zmes poly luk a trvalých plodín 72 82 87 

243 Poľnohospodárske oblasti s prirodzenou vegetáciou 82 87 90 

311 Listnaté lesy 61 74 80 

312 Ihličnaté lesy 61 74 80 

313 Zmiešané lesy 61 74 80 

324 Nízky porast v lese 58 72 78 

512 Vodné plochy 100 100 100 

                                                                                                                                 Zdroj: ČHMÚ 

Túto vrstvu som na základe atribútu CN zrasterizoval, otvoril v prostredí ArcView 

a pomocou extenzie HEC-GeoHMS Add-in vypočítal CN krivky. Tu ponúknem na ukážku 

obrázky zobrazujúce schematizáciu povodí Neresnice a Rimavice (obr. 8 a 9). 
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Obrázok 8: Schematizáciu povodia Neresnice pomocou HEC-GeoHMS 1.1. 
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Legenda pri obrázkoch je po anglicky, a preto tu ponúkam preklad: hmsconnect.shp - 

čiary, čo spájajú centroidy povodí s odtokovými bodmi; hmspoint.shp: Junction - odtokový 

bod, Subbasin - centroid subpovodia, Source – vyvieračka, Reservoir - jazero, diversion - 

roztok, Sink - ponor; centroidalfp.shp - riečny tok od centroidu povodia po odtokový bod; 

longestfp.shp - údolnica od rozvodnice k odtokovému bodu; River.shp - predpokladaný 

tok; watershd.shp - subpovodie. 

Keď som mal všetko takto pripravené mohol som schematizáciu povodia exportovať 

do HEC-HMS. Toto som spravil opäť pomocou extenzie HEC-GeoHMS Add-in 

a konkrétne možnosťou Aktualizace souboru pro HEC-HMC. To mi vytvorilo súbor typu 

*.basin.  

Obrázok 9: Schematizáciu povodia Neresnice pomocou HEC-GeoHMS 1.1. 
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Následne som schematizované povodie importoval do HEC-HMS. Tam som si najprv 

vytvoril nový projekt, a potom som pomocou Import/Basin Model importoval 

schematizované povodie (súbory *.basin a *.map). Ďalej som v ponuke Tools/Project 

Otions nadefinoval, ktoré metódy bude model využívať. 

 

5.4.3. Zadanie ďalších údajov a samotná tvorba modelu 

Ďalšie dáta, ktoré som potreboval do modelu vložiť boli dáta o denných zrážkach. 

Tieto údaje som vkladal pomocou programu HEC-DSSVue. V tabuľke číslo 13 ponúkam 

zoznam staníc, s ktorých som vkladal denné zrážky z obdobia júl august 2003. 

 

Tabuľka 13: Zoznam staníc vkladaných do HEC-DSSVue. 

Povodie Stanica 
Severná zemepisná 

šírka 

Východná zemepisná 

dĺžka 

Nadmorská výška 

[m] 

Neresnica  

Banský Studeneč 48° 26' 45'' 18° 58' 34'' 576 

Dobrá Niva 48° 28' 31'' 19° 06' 31'' 362 

Krupina 48° 22' 52'' 19° 06' 43'' 470 

Sása 48° 26' 07'' 19° 07' 58'' 392 

Senohrad 48° 21' 26'' 19° 12' 00'' 586 

Zvolen 48° 34' 60'' 19° 07' 60'' 293 

Zvolen - Môťová 48° 33' 54'' 19° 19' 54'' 300 

Rimavica 

Klenovec 48° 35' 29'' 19° 53' 29'' 356 

Kokava nad Rimavicou 48° 33' 56'' 19° 50' 45'' 324 

Lehota nad Rimavicou 48° 30' 39'' 19° 54' 18'' 287 

Lom nad Rimavicou 48° 38' 39'' 19° 39' 03'' 1018 

                                                                                                                                 Zdroj: SHMÚ  

Keď som mal v HEC-DSSVue vytvorené súbory so stanicami, mohol som ich 

importovať do HEC-HMS. Tam som to urobil pomocou Components/Time-Series Data  

Manager. Okrem toho som tam zvoli časový úsek údajov o zrážkach (1 deň). 

Mohol som pristúpiť k vytvoreniu nového meteorologického modelu. Toto som urobil 

prostredníctvom Components/Meteorologic Model Manager. Následne som musel 

každému subpovodiu priradiť stanicu. Na toto som využil modul programu ArcMap a to 

Create Thiessen Polygons, na základe výsledkov ktorého som v HEC-HMS priradil 

stanice. Teraz som už mohol pristúpiť k samotnej simulácii. 
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5.4.4. Simulácia 

Už som si len jednoducho pomocou Components/ Control Secifications Manager zvolil 

koncový a začiatočný čas (14 dní) a časový krok simulácie (1 deň). Nakoniec som samotnú 

simuláciu spustil pomocou Create Simulation Run/Compute Run. 

 

5.4.5. Výsledok 

Výsledkom simulácie meteorologické modelu v HEC-RAS sú hydrogramy pre moje 

dve povodia, zobrazujúce obdobie 15. až 24. júla 2003 v odtokových bodoch oboch 

povodí. Obidva hydrogramy vidno na obrázkoch 10 a 11. (Výstupy z HEC-HMS sú ale nie 

dobre čitateľné a tak som sa rozhodol tieto grafy prekresliť v programe Excel.) 

 

 

Obrázok 10:  Graf hydrogramu pre zrážkoodtokovú epi zódu 15. - 24. Júla 2003 v    
odtokovom bode povodia Neresnice 

Z výsledného hydrogramu možno vyčítať, že prietok na počiatku zrážkoodtokovej 

epizódy dosahuje u rieky Neresnica 0,7 m3s-1. Vzostupná vlna je strmá ale nie až tak 

extrémne. Začína už vlastne 15.7.2003, ale k strmšiemu nárastu dochádza až od 17.7.2003. 

Vlna kulminuje 20.7.2003 na hodnote 13,2 m3s-1. Potom dochádza k poklesu prietoku, 
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ktorý je ešte strmší ako nárast. Jeho pokles sa spomalí až 23.7.2003. Posledný deň 

simulácie dosahuje prietoková vlna hodnotu 1 m3s-1. 

 

Obrázok 11:  Graf hydrogramu pre zrážkoodtokovú epi zódu 15. - 24. Júla 2003 v    
odtokovom bode povodia Rimavice 

 

Z výsledného hydrogramu možno vyčítať, že prietok na počiatku zrážkoodtokovej 

epizódy dosahuje u rieky Rimavica 1 m3s-1. K pozvoľnému zostupu prietokovej vlny 

začína dochádzať 16.7.2003, ale výraznejší začína 18.7.2003. Kulmináciu dosahuje 

21.7.2003, čiže o deň neskôr ako u Neresnice, na hodnote 22,5 m3s-1. Zostupná vlna je tu 

o niečo strmšia ako o Neresnice najmä do 23.7.2003. potom už klesá mierne až na hodnotu 

2,3 m3s-1. 
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6. Porovnanie povodí na základe fyzickogeografickej 

charakteristiky a výsledkov modelov 

6.1. Porovnanie na základe fyzickogeografickej charakteristiky  

Ako som v kapitole ciele spomínal, hlavným cieľom tejto práce bolo porovnať erózne 

a odtokové procesy v dvoch fyzicko-geograficky rozdielnych povodiach. 

Spomínal som aj to že nakoniec sme sa s vedúcim práce rozhodli ako základný 

diferenčný faktor vybrať geologický podklad. Rovnako som už hovoril aj o tom , že sa 

s rôznych dôvodov jednalo o povodie na vulkanickom podklade (Neresnica) a povodie na 

jadrovom podklade (Rimavica). A ďalej som spomínal vplyv jednotlivých geosfér na seba, 

ale necharakterizoval som to na konkrétnych povodiach. Tejto časti sa budem venovať tu. 

Povodia budem porovnávať prostredníctvom jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú 

eróziu, postupne ako na seba nadväzujú a ako sa ovplyvňujú navzájom. Ich konkrétny 

vplyv na eróziu zhodnotím nakoniec ako aj zhodnotím rozdiely vo výsledkoch modelov. 

6.1.1. Reliéf 

Reliéf v mojich dvoch povodiach je značne odlišný. Prvý (Neresnica) vznikol 

vulkanickou činnosťou, druhý tektonickou. Toto má rozhodujúci vplyv na tvar a typ 

povodia. U Neresnice sa jedná o stromovitú textúru povodia. U vulkanických pohorí 

prevládajú väčšinou radiálne koncentrické viažuce sa najmä na kaldery sopiek a radiálne 

excentrické, viažuce sa najmä na vonkajšie svahy sopiek. Pri starších vulkanických 

pohoriach, ako je to v mojom prípade však už dochádza k oderodovaniu častí kalder alebo 

záverov dolín a tam sa tieto povodia menia na perovité (ako v tektonických štruktúrach). 

Okrem toho pri vulkanickom podloží záleží tvar pohoria aj od toho kde sa na povrch láva 

dostane a ako ďaleko sú od seba sopúchy  alebo kaldery. V prípade Neresnice sú bývalé 

kaldery pohoria Štiavnické vrchy (Sitno) a Javorie vzdialené 25 km a výškový rozdiel 

medzi dnom doliny a vrchmi v mieste pretínania sa vzdušnej čiary s vodným tokom je 350 

m, z čoho vyplýva že dolina nebude klasického typu „V“ ale bude veľký priestor na 

rovinu. Ďalším faktorom, že na centrálnej časti povodia prevládala planácia bolo uväznenie 

dolnej časti toku v lávovom splaze cez ktorý bola zložitejšia erózia, a preto sa erózna báza 

Neresnice zdvihla. Z týchto dôvodov vyplýva konkrétny tvar povodia. Z celkového 
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pohľadu by sa zdalo, že povodie Neresnice má stromovitú textúru. Skutočnosť je však iná. 

Centrálny tok (Neresnica) tečie južno-severným  smerom pomedzi dve vulkanické povodia 

a Pliešovskú kotlinu opúšťa prielomom cez lávový splaz. Jeho prítoky sa správajú ako 

koncentrické na svahoch Štiavnických vrchov, resp. Javoria ale netvoria vlastné povodia 

alebo nevtekajú každý do inej rieky ale práve do Neresnica.  

Druhý typ reliéfu (povodie Rimavice) vznikol na tektonickom (jadrovom) pohorí. 

Jedná sa relatívne  homogénne Slovenské Rudohorie. V týchto prípadoch nie sú tvary 

povodí až také komplikované a ich textúru neovplyvňuje také množstvo faktorov ako 

u povodiach na vulkanických štruktúrach. Preto aj povodie Rimavice je jednoduchšie ako 

povodie Neresnice. Toto povodie má klasickú perovitú textúru, kde prevláda centrálny tok 

a z bokov prijíma len krátke prítoky. Takéto povodia sú viazané na jednosmerný 

morfoštruktúrny systém (zlom vrstva). Je súčasťou systému povodí odvodňujúcich južné 

svahy slovenských Západných Karpát, kde hlavné toky tečú severojužným smerom 

a ostatné do nich stromovito (Rimavica) alebo vejárovito pritekajú. Jedná sa o priečnu 

dolinu, prechádza kolmo na smer dvoch geomorfologických celkov a to Veporské 

a Stolické vrchy. Okrem toho je to dolina alochtónna, pretože jej pramenný úsek je v inej 

morfoštruktúre (Veporské vrchy). Priečnym profilom je to klasická dolina tvaru „V“. 

6.1.2. Geologický podklad 

Na tom aké nad akými pohoriami sa povodia nachádzajú záleží aj ich geologický 

podklad. U povodia Neresnica, ktoré leží na vulkanickom pohorí, sa preto prevažne jedná 

o andezity ale keďže ide o povodie s väčšou centrálnou rovinou a zdvihnutou eróznou 

bázou je tu aj veľké zastúpenie rôznych sedimentov. U povodia Rimavice, ktoré sa 

nachádza na jadrovom pohorí sa prevažne jedná o žuly, ruly, svory a fylity, ale aj tu 

podklad tvorí určité malé množstvo rôznych typov sedimentov. 

6.1.3. Pôdy 

Geologický podklad má dominantný vplyv na tvorbu pôd. V mojich povodiach je síce 

geologický podklad rozdielny, ale na obidvoch typoch sa majú tendenciu tvoriť rovnaké 

pôdy. Tu však treba pripomenúť, že pôdy vznikajúce na vulkanitoch sú omnoho 

úrodnejšie, v dôsledku vysokého obohatenia o minerály. Obidve povodia tvoria najmä 

kambizeme a v nižších polohách pseudogleje. U Neresnice je plocha pseudoglejov väčšia 
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z dôvodu menšej členitosti centrálnej časti povodia. Treba ešte spomenúť, že väčšinou sa 

jedná o kambizeme modálne, len u povodia Rimavice najmä vo vyšších polohách, 

nachádzajúcich sa pod ihličnatými lesmi sa jedná o kambizeme podzolové. Opačný trend 

zase pozorovať u povodia Neresnice, kde okolie pseudoglejov dopĺňajú kambizeme 

pseudoglejové. 

6.1.4. Antropogénna činnosť 

Reliéf a pôdy mali dominantný vplyv na rozmiestnenie antropogénnej činnosti. 

V povodí Neresnice kde centrálnej časti nachádza rovina, existujú kvalitnejšie pôdy, a aj 

kvôli podložiu mali ľudia oveľa lepšie podmienky na rozvinutie svojich činností. Preto aj 

pomer medzi územiami značne ovplyvnenými atropogénnou činnosťou a ostatnými je 

väčší ako u Rimavice. U Rimavice boli ľudia nútení svoju činnosť obmedziť len na dná 

dolín. Existujú tu len tri rovinatejšie oblasti a to v pramennej časti (okolie Lomu nad 

Rimavicou), tu je však už dosť vysoká nadmorská výška (okolo 1000), v okolí obce 

Šoltýska  južne od Kokavy nad Rimavicou. Len tieto oblasti sú výraznejšie ovplyvnené 

antropogénnou činnosťou a sú odlesnené. 

6.1.5. Zalesnenie územia 

Antropogénna činnosť má hlavný vplyv na zalesnenie územia. Z dôvodov, ktoré som 

v predchádzajúcich odsekoch spomínal je zrejmé, že povodie Rimavice bude oveľa viac 

zalesnené ako povodie Neresnice. Tu však treba povedať, že predsa len sa jedná o horské 

povodia a ich zalesnenie je značné, povodie Rimavice je zalesnené takmer celé až na dná 

dolín a už spomínané 3 oblasti. 

6.1.6. Zrážky 

Ďalším faktorom vplývajúcim na eróziu sú zrážky. Dalo by sa povedať, že to je faktor, 

ktorý má najväčší vplyv. V tomto smere sú ale moje povodia relatívne homogénne a veľmi 

podobné, z dôvodu, že sa nachádzajú približne v rovnakej zemepisnej šírke, nie ďaleko od 

seba a v približne rovnakej nadmorskej výške. Priemerné ročné úhrny zrážok dosahujú 

v mojich povodiach hodnoty okolo 650 až 750 mm. Extrémnejšie hodnoty sa nachádzajú 

len v pramennej časti povodia Rimavice, kde v stanici Lom nad Rimavicou dosahujú 

hodnotu 886 mm. 



Martin Majer: Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy 
 

2009  55 
 

6.2. Vplyv faktorov na jednotlivé modely povodí a porovnanie týchto 

modelov 

6.2.1. RUSLE 

Pri rovnici RUSLE podľa hodnôt koeficientov jednoznačne vidno, ktoré faktory majú 

na jeho výsledok väčší vplyv. U RUSLE sa konkrétne jedná o faktor R, odvodený od 

zrážok a faktor LS, odvodený z reliéfu povodia. Podľa predchádzajúcich charakteristík by 

sa preto dalo usudzovať, že k väčšej erózii a na rozsiahlejších plochách bude dochádzať 

v povodí Rimavice. Tu ale však treba spomenúť faktor C, teda využívanie krajiny, pretože 

povodie je do značnej časti zalesnené les pôdnu eróziu značne znižuje. 

Výsledky modelovania pomocou RUSLE možno vidieť na mapách 2 a 3. Výsledky 

modelovania pomocou RUSLE nepotvrdili predpoklad, že najväčší vplyv na vznik erózie 

majú faktory R a LS. Tieto faktory majú vplyv skôr na jej konkrétnu hodnotu. Najväčší 

vplyv na pôdnu eróziu má však faktor C, čiže krajinný pokryv.  

Tabuľka 14: Základné štatistické charakteristiky výsledk ov modelu RUSLE 

Neresnica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

137,6 km2 0,0007 29,1 29,1 0,27 0,69 

Rimavica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

163,4 km2 0,0007 63,7 63,7 0,43 1,97 

 

Tabuľka základných štatistických charakteristík ale poukazuje na zaujimavé 

skutočnosti. Na základe výsledných mapiek a tabuľky možno vysloviť záver, že faktor C 

pokryv krajiny má vplyv na rozmiestnenie pôdnej erózie na jej intenzitu má ale 

dominantný vplyv faktor LS, čiže reliéf. Je to zrejmé z toho, že aj napriek tomu, že 

v povodí Rimavice je percentuálne väčšia časť zalesnená ako u povodia Neresnice, 

maximálna hodnota, rozsah, stredná hodnota a smerodajná odchýlka erózie pôdy dosahujú 

dvojnásobné hodnoty. 
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Pomocou tohto modelu bolo potvrdené, že aj malá fyzickogeografická heterogenita 

dvoch povodí má v konečnom dôsledku značný vplyv na erózne procesy.  

6.2.2. SWAT 

U modelu SWAT vplyv jednotlivých faktorov nie je až taký jednoznačný, ale tiež sa dá 

usudzovať, že dominantnú úlohu budú zohrávať tie isté faktory ako u rovnice RUSLE, čiže 

zrážky a reliéf, čiže by sa dali predpokladať podobné výsledky aj keď sa jedná o rozdielne 

modely. 

Tabuľka 15: Základné štatistické charakteristiky výsledk ov modelu SWAT 

Neresnica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

137,6 km2 4,48 448,68 444,21 97,00 79,35 

Rimavica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

163,4 km2 4,48 762,76 758,28 115,99 141,48 

 

Z výsledkov analýzy SWAT vyplýva, že kým u povodia Neresnice vyšli celkom 

uspokojivé výsledky, u povodia Rimavice vypočítalo pôdnu eróziu dosť chaoticky (mapy 

č. 5 a 6). Tabuľka základných štatistických charakteristík hodnôt pôdnej erózie ale opäť 

svedčí o tom, že náchylnejšie povodie Rimavice opäť dosahuje vyššie hodnoty erózie. 

Preto môžem konštatovať, že aj tento model potvrdil pôvodnú hypotézu. 

6.2.3. Modelovanie hrozby výmoľovej erózie 

Jedine na modelovanie hrozby vzniku výmoľov vstupuje geologický podklad ako 

priamy faktor. Okrem neho sem vstupujú už len faktory odvodené z reliéfu. Preto by sa 

opäť dalo predpokladať, že k väčšej hrozbe bude dochádzať opäť v povodí Rimavice. Tu 

však treba spomenúť, že modelovanie hrozby výmoľov je obmedzené len na antropogénne 

ovplyvnené oblasti (prevažne poľnohospodárska pôda) 

 

 



Martin Majer: Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy 
 

2009  57 
 

Tabuľka 16: Základné štatistické charakteristiky výsledk ov modelovania hrozby výmo ľovej 
erózie 

Neresnica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

53,0 km2 0 19 19 1,96 2,6 

Rimavica  

Rozloha Minimálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota Rozsah  Stredná 

hodnota  
Smerodajná 

odchýlka 

27,2 km2 0 19 19 1,90 2,7 

 

Tento model je špecifický najmä tým, že sa počíta len pre spomínané oblasti. 

U povodia Neresnice dosahujú tieto plochy 53 km2 a u povodia Rimavice 27,2 km2. Týmto 

sem opäť nepriamo vstupuje faktor vegetácie, pričom u predchádzajúcich modelov napr. 

plochy lesa eróziu obmedzil resp. vymedzil jej dosah, tu preň hrozba nebola ani počítaná. 

Z tabuľky 16 základných štatistických charakteristík hrozby výmoľovej erózie, 

maximálna, minimálna hodnota a tým pádom aj rozsah dosahujú v obidvoch povodiach 

rovnaké hodnoty. To je spôsobené tým, že sa jedná o koeficient hrozby (19 = max). V tejto 

tabuľke sú ale pre mňa dôležité stĺpce plocha, priemer a smerodajná odchýlka. Z nich 

a z výsledných máp (7 a 8) sa dá vyčítať, že na rozdiel od predchádzajúcich modelov, že 

o niečo väčšiu hrozbu výmoľovej erózie predstavuje územie povodia Neresnice (stredná 

hodnota je o niečo vyššia). Ale už podľa smerodajnej odchýlky sa dá vyčítať, že tento 

fenomén je spôsobený práve väčším územím na ktorom bola hrozba počítaná, resp. 

u Rimavice je z výpočtu vyčlenených viac území s potenciálnou hrozbou. 

V tomto prípade je ťažké hodnotiť na koľko má heterogenita povodí vplyv. Ale cítiť tu 

jej nepriamy vplyv a to prostredníctvom vplyvu reliéfu a pôd na antropogénnu činnosť 

v povodí. 

6.2.4. Hec-hms 

Pri modelovaní zrážkoodtokových procesov pomocou HEC-HMS vstupovali ako 

hlavné faktory zrážky reliéf. Ale na základe výsledkov, ktoré som zhrnul v kapitole 6.4.5. 

by som konštatoval, že komplexná fyzickogeografická heterogenita, ktorou sa zaoberala 

moja práca nemá na zrážko-odtokové procesy až taký vplyv. Pri týchto procesoch majú 

dominantný vplyv zrážky a plocha povodia a obidva tieto faktory boli v mojich povodiach 
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veľmi podobné. Preto sme aj s vedúcim práce vybrali práve 3 erózne modely a 1 zrážko-

odtokový, pretože sme predpokladali, že heterogenita sa prejaví najmä na eróznych 

modeloch. Zrážko-odtokový sme vybrali len ako poukázanie tejto skutočnosti. 

7. Záver 

Hlavným cieľom práce bolo porovnať vplyv heterogenty územia na erózne a odtokové 

procesy, na základe modelovania v jednotlivých eróznych modeloch RUSLE, SWAT, 

modelovanie hrozby výmoľovej erózie a zrážkoodtokového modelu HEC-HMS. 

Modelovanie v prvých dvoch modeloch potvrdilo hypotézu, že fyzickogeografická 

heterogenita má vplyv na erózne procesy. Modelovanie tretej situácie ukázalo, že tento 

vplyv nemusí byť v každom prípade priamy ale môže sa prejavovať aj nepriamo v podobe 

vplyvu na antropogénnu činnosť, ktorá sa následne ovplyvní erózne procesy. 

Pri modelovaní štvrtého modelu som dospel k záveru, že heterogenita 

fyzickogeografických charakteristík, ktoré sme s vedúcim práce vybrali ako základné, 

nemala na výsledky žiadny vplyv. Väčší vplyv by mali charakteristiky povodí, ktoré sme 

vybrali pre obidve povodia ako približne rovnaké a to rozloha a zrážky. Preto sa týmto 

modelom nedá dokázať vplyv heterogenity na odtokový proces. 

Ďalšie zaujímavé závery, ktoré vyplynul z práce boli: zistenie stupňa vplyvu faktorov 

na výsledky jednotlivých modelov, zhodnotenie ovplyvňovania sa faktorov medzi sebou a 

zhodnotenie, ktoré faktory ovplyvňujú v ktorých situáciách erózne procesy a priamo 

a kedy nepriamo. Toto je popísané v kapitole 7.1. 
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