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3 GEORELIÉF 

Súčasná tvárnosť územia Slovenskej republiky sa formovala v dlhých geologických 
obdobiach. Jeho reliéf vytvárali endogénne i exogénne sily, ktorých pomer bol v procese 
formovania georeliéfu rozhodujúci. Endogénne sily vytvárali na zemskom povrchu 
nerovnosti, ktoré boli exogénnymi silami prostredníctvom rôznych geomorfologických 
procesov zarovnávané. Takto bol povrch morfoštruktúr dotváraný zložitou mozaikou 
morfoskulptúr. Morfogenetické procesy boli veľmi pestré a záviseli okrem spomenutých síl 
aj od geologického podložia, času a klímy, ktorá sa na našom území výrazne menila od 
tropickej po tundrovú až glaciálnu.  

3.1 TYPY GEORELIÉFU 

Pri analýze vývoja typov georeliéfu zohráva dôležitú úlohu štruktúra geologického 
podložia a tektonika. Pri skúmaní drobných tvarov je dôležitejší geomorfologický proces 
určený klimatickými podmienkami. Podľa geologického podkladu, jeho úložných pomerov, 
ale najmä charakteru endogénnych procesov rozlišujeme v georeliéfe Západných Karpát 
tieto morfoštruktúry:  

 
• georeliéf vrásovo-zlomových štruktúr 
• georeliéf príkrovových pohorí 
• georeliéf štruktúrnych panví 
• georeliéf vulkanických štruktúr 
 
Vyznačujú sa relatívne vyzdvihnutými, resp. poklesnutými tvarmi. Exogénne procesy 

tento georeliéf pretvorili rozrušovaním a odnášaním horninového materiálu a na základné 
morfoštruktúry povrchu Západných Karpát naložili georeliéf morfoskulptúr, ktorý sa podľa 
pôsobiaceho modelačného média delí na našom území na eróznodenudačný a akumulačný 
georeliéf: 1. riečny, 2. krasový, 3. svahovej modelácie, 4. glaciálny, 5. kryogénny, 6. 
eolický, 7. biogénny a 8. antropogénny. 

Na území Slovenskej republiky sa nachádzajú časti dvoch veľkých morfoštruktúr: 
Karpaty a Panónska panva. Karpaty tvorí väčšia časť provincie Západných Karpát a malá 
časť provincie Východných Karpát. Z Panónskej panvy zasahuje k nám časť provincie 
Západopanónskej a Východopanónskej panvy. 

Západné Karpaty majú výrazné pásmové usporiadanie, ktoré je ich charakteristickým 
znakom. Štruktúra vyvýšených pásem pohorí je veľmi zložitá a rozmanitá. Pohorie bolo počas 
svojho vývinu niekoľkokrát denudáciou zarovnané a zaliate morom.  Charakteristickým 
znakom Karpát je veľká heterogenita základných morfoštruktúrnych tvarov, ktoré sa 
prejavujú existenciou dvoch kontrastných formácií, pohorí ako pozitívnych morfoštruktúr a 
medzi ne zapadnutých kotlín ako negatívnych morfoštruktúr. Celková rozloha Západných 
Karpát je 70 000 km2. Klenba Západných Karpát člení na dve morfoštruktúrne jednotky 
nižšieho rádu. Je to blok Vnútorných Západných Karpát a  blok Vonkajších Západných 
Karpát (geomorfologické subprovincie). 

Východné Karpaty majú rozlohu približne 145 000 km², z čoho na území Slovenskej 
republiky sa nachádza iba 4500 km². Morfologická hranica medzi Západnými a Východnými 
Karpatmi prebieha po východnom úpätí Ľubovnianskej vrchoviny, Čergova, západnom okraji 
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Beskydského predhoria a východnom úpätí Slanských vrchov, kde hraničia Západné Karpaty 
s Veľkou Dunajskou kotlinou, ktorá je súčasťou Východopanónskej panvy. Vo Východných 
Karpatoch sa karpatský oblúk zužuje na 120 km oproti 250 km v Západných Karpatoch. 
Východné Karpaty sú zložené na našom území z flyšového a bradlového pásma a z pruhu 
neovulkanických pohorí (Vihorlatské vrchy). Zastúpené je tu i redukované pásmo 
Centrálnych Karpát v Humenských vrchoch. Východné Karpaty sa delia na dve subprovincie 
Vonkajšie Východné Karpaty budované sekvenciami vonkajšieho flyšu a Vnútorné 
Východné Karpaty, ktoré tvoria neovulkanity, mezozoikum Krížňanského príkrovu v 
Humenských vrchoch a jurské vápence a kriedové sliene v štruktúrach bradlového pásma. 

Panónska panva je veľká depresia zovretá medzi Karpatmi, Dinárskou horskou 
sústavou a Alpami. Je vyplnená treťohornými a štvrtohornými sedimentmi. Člení sa na dve 
provincie: Západopanónsku a Východopanónsku panvu. Západopanónsku panvu 
reprezentuje u nás časť Viedenskej kotliny a Malej dunajskej kotliny. Východopanónska 
panva zasahuje na naše územie Veľkou dunajskou kotlinou. V reliéfe uvedených paniev sa 
uplatňujú dva morfologické stupne. Nižší rovinný tvoria systémy riečnych nív a agradačných 
valov a vyšší sprašové pahorkatiny.  

3.1.1 Georeliéf vrásovo-zlomových štruktúr 

3.1.1.1 Georeliéf príkrovových pohorí 

Do tejto podskupiny typov georeliéfu patrí na našom území: georeliéf flyšového pásma, 
georeliéf bradlového pásma, georeliéf centrálného pásma Západných Karpát. 

Georeliéf flyšového pásma. Flyšové pásmo tvorí horská sústava na severnom okraji 
západokarpatského oblúka v dĺžke 1300 km so šírkou 60-75 km. Najdôležitejšiu úlohu pri 
formovaní georeliéfu flyšového pásma zohrala rozdielna geomorfologická hodnota flyšových 
súvrství.  

Georeliéf bradlového pásma. Georeliéf tohoto pásma má osobitý tektonický štýl, 
bradlový. Z plastických slieňov a slieňovcov vrchnej kriedy vystupujú izolované bradlové 
tvrdoše budované prevažne jurskými vápencami. Bradlové pásmo je maximálne 21 km široké 
a niekoľko 100 km dlhé. Predstavuje výraznú denudačnú brázdu a iba tam, kde sú 
rozmernejšie bradlové tvrdoše sa jej povrch výraznejšie dvíha, napr. vo Vršateckých bradlách 
a Pieninách.  

Mohutnosťou vynikajú Vršatecké bradlá v okolí sídel Vršatec, Červený Kameň a 
Lednica. V okolí Púchova má bradlové pásmo šírku okolo 21 km a prechádza na obidve 
strany Váhu. Bradlové pásmo sleduje dolný tok Oravy, napr. Oravský zámok je na 
bradlovom tvrdoši. Cez poľské Podhale prechádza bradlové pásmo späť na naše územie v 
Pieninách, kde najmohutnejšie bradlá z jurských vápencov prerezal Dunajec hlbokou, 9 km 
dlhou tiesňavou. V Pieninách vynikajú Tri Koruny (982 m n. m.) na poľskej strane a 
Haligovské skaly (891 m n. m.) na našej strane pohoria. V Ľubovnianskej vrchovine a v 
Spišsko-šarišskom medzihorí sú už len stredne veľké, skôr drobné bradlové tvrdoše. 

Georeliéf Centrálnych Karpát. Pohoria tohto pásma majú pestré horninové zloženie, 
ktoré sa odráža v ich reliéfe. Stavebnými piliermi pohorí sú kryštalické jadrá. V nich sú 
zastúpené rozličné typy hlbinných vyvrelín i metamorfovaných hornín. Geomorfologická 
hodnota týchto hornín je málo rozdielna, majú prevažne hladko modelovaný hôľny reliéf. 
Jadrá pohorí sú odkryté spod obalu buď uprostred v najvyšších častí pohorí, alebo na 
okrajoch. Iný charakter georeliéfu majú Vysoké Tatry na biotitických granodioritoch a 
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kremenných dioritoch. Sú tu divoko rozoklané bralné hrebene, skalné bašty, skalné hroty, 
veže a skalné žľaby. Georeliéf na kryštalických bridliciach je celkove hladší, chrbty a svahy 
sú menej členité. Hladšie formy georeliéfu sú na kryštaliniku v Slovenskom rudohorí, 
Považskom Inovci, v masíve Suchého v Strážovských vrchoch a na Razdieli v Tribeči. 

Celkom iný charakter má georeliéf na mezozoických horninách príkrov. Vyznačuje sa 
veľkou pestrosťou tvarov, ktoré sú podmienené rozdielnou geomorfologickou hodnotou 
hornín a tektonikou. 

V tatriku obalové mezozoikum tvoria dosť často spodnotriasové kremence, kremité 
pieskovce a zlepence. Sú to veľmi tvrdé horniny a ich naklonené vrstvy vyčnievajú na 
rázsochách podľa veľkosti úklonu buď ako rad kozích chrbtov, alebo ako naklonené vrchy 
typu „créte“ so strmými svahmi až skalnými stenami na vrstevných čelách a s hladkými a 
dlhými miernejšími svahmi na vrstevných plochách. Takýto georeliéf je v Malých 
Karpatoch, kde sú medzi Pezinkom a Dolnými Orešanmi vyvinuté kremencové skalné 
hrebene, kozie chrbty a naklonené vrchy typu „kvesta“ (Tri jazdce, Kukla, Píla, Sklený 
vrch). Podobný georeliéf má  Tribeč a západný svah Malej Fatry. 

Na werfenských vrstvách zložených z ílovitých bridlíc sa vytvorili erózno-denudačné 
brázdy. Doliny sú tu širšie, prípadne sa rozširujú na menšie erózne kotliny. Na chrbtoch sú na 
nich hlbšie sedlá. V reliéfe centrálneho pásma Západných Karpát sa výrazne vynímajú formy 
na vápencoch a dolomitoch. Predstavujú ich skalnaté vrchy, strmé svahy so skalnými 
stenami najmä na masívnejších vápencoch. Dolomity tu zvetrali do tvarov ostrých veží 
a vežičiek. Doliny zahĺbené naprieč cez pásy vápencov a dolomitov sú úzke tiesňavy. Na 
svahoch vyčnievajú nad okolie často bralá a skalné steny na vrstvových čelách vápencov a 
dolomitov. Tieto formy sa vyskytujú, napr. v Strážovských vrchoch (Kňaží stôl, Rokoš, 
Vápeč, Malenica), na západnom svahu Veľkej Fatry (Tlstá, Drienok) v Demänovských 
vrchoch v Ďumbierskych Nízkych Tatrách, v okolí Bujačieho vrchu v Belianskych 
Tatrách. 

Vo vrchnom triase, jure a v spodnej kriede sa uložilo v Západných Karpatoch mnoho 
plastických hornín napr. sliene, slienité bridlice, škvrnité sliene atď. Zaberajú značnú plochu 
najmä z rozlohy krížňanského príkrovu. Vytvorili sa na nich hladko modelované svahy, 
hlbšie sedlá, znížené úseky chrbtov rázsoch a širšie úseky dolín.  

Chočský príkrov je budovaný prevažne komplexom vápencov a dolomitov od stredného 
triasu po spodnú kriedu. Tieto horniny vystupujú v georeliéfe jednotlivých pohorí centrálnych 
Karpát nad hladko modelovaným a zníženým povrchom krížňanského príkrovu vo forme 
bralných vrchov a potoky v nich vyhĺbili úzke prielomové doliny so skalnatými svahmi, napr. 
Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch, Gaderská dolina vo Veľkej Fatre, 
Vrátna dolina a Jánošíkové diery v Malej Fatre atď. Príkrovové trosky  chočského a 
strážovského príkrovu tvoria, napr. Strážov v Strážovských vrchoch, Kľak v Malej Fatre, 
Sokol v pohorí Žiar, Veľký a Malý Choč v Chočských vrchoch, Šíp a Čebrať vo Veľkej 
Fatre atď. V Krivánskej Malej Fatre sú to bralnaté trosky chočského príkrovu Veľký a 
Malý Rozsutec. 

Spišský príkrov v severogemerickom synklinóriu a silický príkrov v Slovenskom krase 
majú tvar vysoko ležiacich zarovnaných plošín (krasové planiny) ohraničených strmými 
skalnými svahmi, resp. stenami. vápencov a dolomitov, ktoré tvoria krasové planiny.  
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3.1.1.2 Georeliéf štruktúrnych panví 

Do tejto podskupiny typov georeliéfu patrí na našom území georeliéf Panónskej panvy na 
neogénnych sedimentoch. Neogénne morské a jazerné sedimenty sú tu uložené takmer 
horizontálne. Majú nízku geomorfologickú hodnotu. 

Tam kde sú v týchto horninách polohy pieskovcov sa v reliéfe vytvorili tvary tabuľových 
štruktúr. V podunajskej pahorkatine je vyvinutá tabuľová štruktúra v južnej časti Hronskej 
pahorkatiny medzi Pribetou a Vojnicami. Väčšina neogénnych sedimentov  je veľmi málo 
odolná, teda tabuľové štruktúry sú tu skôr výnimkou.  

3.1.2 Georeliéf vulkanických štruktúr 

Sopečné pohoria vznikli v neogéne v konečnom štádiu vývinu karpatskej geosynklinály 
v niekoľkých erupčných fázach, v ktorých extrudovali andezity, ryolity, dacity a ich 
pyroklastiká. V poslednej fáze vulkanizmu bola sopečná činnosť zavŕšená výlevom čadičov.  

Na strednom Slovensku zaberajú sopečné pohoria súvislý celok Slovenské stredohorie. 
Výlevy čadičov sú koncentrované do Cerovej vrchoviny. Na východnom Slovensku 
vytvárajú neogénne vulkanity Slanské vrchy a Vihorlatské vrchy. Okrem toho sa 
nachádzajú v drobných výskytoch na viacerých miestach. V dnešnom georeliéfe sopečných 
pohorí sa z pôvodných foriem zachovalo len málo, lebo takmer všetky boli exogénnymi 
procesmi rozrušené. Geomorfologické procesy boli aj tu ovplyvnené geomorfologickou 
hodnotou hornín. Podľa toho rozlišuje Lukniš (1972) v sopečných pohoriach tieto skupiny 
tvarov: 

1 Stupňoviny na rozrušených kryhách stratovulkánov. Striedajú sa tu miernejšie 
svahy a zníženiny na vulkanoklastikách sopečných hornín (tufy) so strmými svahmi na 
lávových pokrovoch (andezity ryolity) napr. na západnom svahu Vtáčnika, Štiavnických 
vrchov, na južnom svahu Pohronského Inovca, vo východnej časti Kremnických vrchov a 
v niektorých častiach Slanských vrchov, Vihorlatu a Popriečneho. Poľana aj napriek 
značnej deštrukcii si zachovala charakter stratovulkánu s rozbiehavou riečnou sieťou. 

2 Podhorské a medzihorské sopečné tabule sa zachovali u nás ako zvyšky úpätných 
plošín na pokrovoch tufov a sopečných aglomerátov, ktoré sa uložili splavovaním, alebo 
ustálením laharov na úpätiach sopečných pohorí. Najkrajším pozostatkom takej tabule je 
Krupinská planina. Zachovala sa vďaka tomu, že pri tektonických pohyboch zaujala polohu 
nižšiu ako kryhy Ipeľskej kotliny. 

3 Vypreparované intruzívne telesá. Ide vlastne o zvyšky vypreparovaných výplní 
sopečných komínov. Takýto georeliéf sa u nás nachádza v severnom okolí Prešova 
(extruzívne telesá Stráží a Šarišského vrchu, vrch Oblík nad Hanušovcami nad Topľou v 
Slanských vrchoch, Tarbucka pri Strede nad Bodrogom). Príkladom vypreparovaných 
sopečných komínov sú vrchy Veľký a Malý Gryč nad Handlovou v Hornonitrianskej 
kotline, Šiatoroš a Karanč v Cerovej vrchovine južne od Fiľakova.  

4 Obvody propylitizovaných a prekremenených sopečných hornín. Na týchto 
štruktúrach sa vyvinul selektívnou eróziou a denudáciou georeliéf okrúhlastých vrchov, ktoré 
sú miestami lemované andezitovými balvanmi s guľovým rozpadom. Vrchy sa striedajú s 
eróznymi zníženinami, prípadne malými eróznymi kotlinami. Tento georeliéf je 
charakteristický  pre Štiavnické  vrchy v okolí Banskej Štiavnice. Vyvinutý je i v okolí 
Kremnice  a v Ostrôžkach. 
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5 Georeliéf na zvyškoch pokrovov vrcholových pyroxenických andezitov, 
bazaltoidných andezitov a čadičov. Na chrbtoch niektorých sopečných pohorí sú trosky z 
prúdov pyroxenických andezitov, ktoré erózia vypreparovala ako skalné stupne. Takýto reliéf 
na nachádza na vrchole Sitna (1009 m n. m.), Vtáčnika (1346 m n. m.), Šimonky (1092 m n. 
m.). Vo Vihorlatských vrchoch je to, napr. Vihorlat (1076 m n. m.), Sninský kameň (1005 
m n. m.). 

3.1.3 Morfoskulptúrne typy georeliéfu podľa modelačného média 

3.1.3.1 Riečny georeliéf 

Najvýznamnejším činiteľom, ktorý modeluje povrch Slovenska je lineárne 
skoncentrovaná tečúca voda - rieky. Vodné toky rozrezali vyzdvihnuté územie Karpát 
a Panónskej panve na hustú sieť dolín. Intenzita rozrezania súvisí z amplitúdou zdvihu 
jednotlivých území. Menej vyzdvihnuté územia boli rozčlenené len na plytké doliny a nízke 
chrbty, vyššie vyzdvihnuté na hlbšie doliny, prípadne v odolných horninách vznikli tiesňavy a 
vysoké rázsochy.  

Terasy. Sú to horizontálne, alebo mierne k osi dolín uklonené plošiny, ktoré sú zdola i 
zhora ohraničené ústupmi. Terasy predstavujú vlastne zvyšky starých dien dolín, ktoré boli 
vytvorené akumulačnou a eróznou činnosťou riek. Počet terás svedčí o počte cyklov erózie 
riek striedajúcich sa s cyklami akumulácie. Terasy v dolinách našich riek vznikli v dôsledku 
klimatických zmien v pleistocéne v relatívne tektonicky sa dvíhajúcich územiach. V 
poklesávajúcich regiónoch sú riečne náplavy uložené v stratigrafickom slede v priamej 
superpozícii, terasy tu nie sú vyvinuté. Pozdĺž riek rozlišujeme na území Slovenska 5 až 6 
zložených terás, ktoré sa začleňujú do troch skupín : 

 
1. Nízke terasy (nízka terasa a niva, mladý pleistocén,  holocén). 
2. Stredné terasy (prvá a druhá stredná terasa, stredný  pleistocén). 
3. Vysoké terasy (prvá, druhá a tretia vysoká terasa, starý  pleistocén). 
  
Terasy vybraných slovenských riek. V doline Dunaja sú na území Slovenskej 

republiky štyri úseky s odlišným vývojom a to oblasť Devínskej brány, rovina Žitného 
ostrova medzi Bratislavou a Komárnom, pahorkatina východne od rieky Nitry, resp. Žitavy 
od Komárna po Štúrovo a Vyšehradská brána. Devínska brána má klasicky vyvinutý 
terasový systém v morfologickej superpozícii. Je tu 6 terasových stupňov. Najnižšia je nivná 
terasa (W), má na povrchu pokrov holocénnych sedimentov. Stredné terasy (R1, R2) majú 
relatívnu výšku 18 - 20 m a 26 - 29 m a tri vysoké terasy (M, G, D) sú vo výške 50, 80, 100 m 
nad hladinou rieky. Oblasť Žitného ostrova nemá terasy v geomorfologickom zmysle. Dunaj 
tu vytvoril na poklesávajúcom území obrovský náplavový kužeľ, na ktorom sa vetví na dve 
veľké a mnoho malých ramien (Malý Dunaj, Mošonský Dunaj) a naplavený materiál je 
uložený v normálnom stratigrafickom slede. Mocnosť nánosov je viac ako 300 m. Východne 
od Komárna v oblasti Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny má Dunaj opäť vyvinutý terasový 
systém a jeho terasy tu nadväzujú priamo na terasový systém Hrona a Ipľa. Nízke terasy tvorí 
stupeň vo výške 4 - 7 m nad hladinou rieky a vlastná niva. Stredné terasy sú vo výške 15 - 20 
m a 20 - 25 m a ich výšková diferenciácia je modifikovaná sprašovými pokrovmi. Vysoké 
terasy sú vo výškach 30 - 35 m, 45 - 50 m a 70 - 75 m. Štrková akumulácia je zachovaná len 
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vo zvyškoch. Za Štúrovom vstupuje Dunaj do Vyšehradskej brány, kde maďarskí 
geomofológovia mapovali zvyšky 8 terasových stupňov. 

Najdlhšia slovenská rieka Váh má dobre vyvinutý terasový systém, ktorý tvorí 5 - 6 
zložených terás. Pekne sú vyvinuté v Liptovskej, Turčianskej, Žilinskej a Bytčianskej 
kotline. V Liptovskej kotline nadväzujú terasy Váhu na glaciofluviálne kužele jeho 
tatranských prítokov. Bolo tu zistených 6 terás vo výške: nízka terasa 5 - 8 m, stredné terasy 
15 - 20 m, 25 - 33 m a vysoké terasy 42 - 53 m, 65 - 72 m, 92 - 103 m nad hladinou rieky. 
Poriečna roveň je vo výške 129 - 160 m. Medzi Ružomberkom a Krpeľanami tečie rieka v 
Kráľovianskom prielome, kde sú terasy zachované len v útržkoch. V Turčianskej kotline sú 
na ľavom brehu Váhu uložené náplavové kužele potokov stekajúcich z Malej Fatry. 
Ľavostranné terasy Váhu pri Košútoch nadväzujú na terasy Turca. Laterálna erózia Váhu 
práve pri Košútoch izolovala nápadnú tabuľovú vyvýšeninu, ktorú pôvodne považovali za 
umelý výtvor, ba dokonca za mohylu. Nachádza sa vo výške 18 m, je to stredná terasa. V 
antecedentnej Strečnianskej tiesňave sa zvyšky terás uchovali vo vnútromeandrových 
ostrohách Domašína a Gábrišovej. V Žilinskej kotline sú terasy v šiestich stupňoch. Nízka 
terasa vo výške 7 - 9 m, stredné terasy 20 - 26 m, 32 - 38 m a vysoké terasy 65 - 70 m, 75 - 80 
m, 85 -90 m nad hladinou rieky.   

Náplavové kužele vznikali v podhorských oblastiach na styku kotlín s pohoriami v 
chladných obdobiach pleistocénu (glaciáloch, štadiáloch). Vtedy sa úlomkový materiál 
uvoľnený mrazovým zvetrávaní dostal do dolín odkiaľ ho toky vynášali a ukladali do kužeľov 
na úpätiach pohorí. Je hrubo opracovaný, takmer nezvrstvený, zahlinený a smerom po toku sa 
zjemňuje.  

Väčšina náplavových kužeľov je u nás zložená z fluviálnych sedimentov, len malá časť 
na predpolí Tatier zo sedimentov glaciofluviálnych (Podtatranská kotlina). Pod mnohými 
pohoriami vytvorili náplavové kužele mierne zvlnené, od úpätia po tokoch uklonené úpätné 
roviny dosahujúce značných šírok. Vytvárajú sa u nás na úpätiach pohorí vo vnútrohorských 
kotlinách, napr. na úpätí Malej Fatry v Turčianskej kotline, Vtáčnika v Hornonitrianskej 
kotline atď. Tam kde sa horské celky počas pleistocénu výrazne dvíhali a priľahlé depresie 
relatívne poklesávali vznikali terasované náplavové kužele. Takéto kužele sú napr. vo 
Vikartovskej priekope, keď ich uložili Bystrá a Vernársky potok, ďalej na južnom úpätí 
Nízkych Tatier, v Horehronskom podolí, na úpätí Slanských vrchov, Tribeča, Vtáčnika, 
Kremnických vrchov a inde.  

Základným tvarom riečneho reliéfu je dolina. Formovanie dolín súvisí s vývinom 
bazénov riek a s textúrou riečnej siete. Okrem tektonických pomerov na vývin dolín na území 
Slovenska mali veľký vplyv zmeny podnebia počas pleistocénu. Od konca pliocénu sa doliny 
našich riek prehĺbili o 100-150 m. Doliny hlavných riek Slovenska, ktoré pretekajú cez 
horský, kotlinový a nížinný reliéf majú polygenetický ráz, sú to zložené doliny, v ktorých sa 
striedajú úseky tektonické, erózne a prielomové. Tektonické doliny, prípadne ich časti 
sledujú na dlhšom úseku tektonické poruchy. Na tektonickej poruche sa vyvinula, napr. 
stredná časť doliny Hrona, dolina Hornádu (Vikartovská prielopa).   

Podľa priebehu dna rozlišujeme priame a meandrovité doliny. Priame doliny vytvorili 
pravostranné prítoky Váhu stekajúce z flyšových pohorí a jeho ľavostranné prítoky zo 
severných svahov Nízkych Tatier, ďalej pravostranné prítoky horného Hrona, ale priamou je 
aj dolina Váhu medzi Novým Mestom nad Váhom a Hlohovcom. Z voľných meandrov, ktoré 
vznikli pôvodne na menej odolnom podklade sa vytvorili zarezaním rieky do tvrdých hornín 
zaklesnuté meandre, napr. v prielome Váhu cez Malú Fatru, Dunajca cez Pieniny atď. 
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Väčšie rieky v slovenských Karpatoch sú často staršie ako pohoria, do ktorých zahĺbili 
svoje doliny. Pri zdvihu pohorí rieky naprieč prerezali horské chrbty. Takto vznikli 
antecedentné doliny, ktoré sú úzke, hlboké, obyčajne charakteristické zaklesnutými 
dolinovými meandrami. Zložený typ doliny predstavuje dolina Váhu. Antecedentné úseky má 
medzi Ružomberkom a Krpeľanami, Kráľoviansky prielom, medzi Lipovcom a Strečnom, 
Strečnianska tiesňava a medzi Považskou Bystricou a Púchovom, Nosická tiesňava. Ďalšie 
z prítokov Váhu, ktoré vytvorili antecedentné prielomové doliny sú Kvačianka, 
Prosečnianka. Prerezali naprieč pod nimi sa dvíhajúce Chočské vrchy. Úzke hlboké doliny 
so zráznymi až zvislými svahmi vyhĺbené do mocných komplexov vápencov v krasovom 
reliéfe sa označujú ako kaňony, napr. dolina Slanej, Štítnika a Zádielskeho potoka v 
Slovenskom krase, dolina Hnilca pri Stratenej.  

Rieka Laborec prerezala vystupujúcu kryhu Humenských vrchov v Brekovskej bráne. 
Antecedentný charakter majú aj Devínska a Vyšehradská brána. 

Ako príklad antecedentno-epigenetickej doliny sa z nášho územia uvádza tiesňava 
Hornádu v Slovenskom raji medzi Hrabušicami a Spišskou Novou Vsou.  

V pahorkatinovom až vrchovinovom reliéfe (nížiny a kotliny), napr. v Podunajskej a 
Východoslovenskej pahorkatine, v kotlinových pahorkatinách v Spišsko-šarišskom 
medzihorí a inde sú veľmi časté periglaciálne doliny a úvaliny, ktoré sa vyvinuli v chladných 
obdobiach pleistocénu geliváciou, soliflukciou a kongeliflukciou.  

3.1.3.2 Formy georeliéfu svahovej modelácie 

Svahy predstavujú najrozšírenejší a zároveň najdynamickejší prvok georeliéfu v 
Západných Karpatoch. Sú to sklonené plochy zemského povrchu, ktoré zvierajú uhol s 
horizontálnou rovinou. Vznikajú za veľmi odlišných podmienok pôsobením rozličných 
geomorfologických procesov. Geometricky pozostávajú s konkávnych, konvexných a 
priamych častí. Najčastejšie sa vyskytuje ich kombinácia v rôznom pomere. Ak sa doliny 
prehlbujú rýchlejšie ako prebieha svahová modelácia vytvárajú sa konvexné svahy, ak je 
podiel procesov opačný formujú sa svahy konkávne a ak je intenzita svahovej modelácie v 
rovnováhe s procesmi prehlbovania dolín vznikajú priame svahy. V našich podmienkach k 
najvýznamnejším formám svahovej modelácie patria: odpadávanie a odzrňovanie 
zvetraného materiálu, odvalové a planárne skalné rútenie, zosúvanie, zliezanie (creep), 
ron, mrazové kĺzanie, lavíny, soliflukcia. 

Modelácia svahov odzrňovaním a odpadávaním zvetraného materiálu rôznej veľkosti 
je v georeliéfe Západných Karpát častým javom. Ako príklad môžu poslúžiť Súľovské skaly 
v Súľovských vrchoch, ktoré sú založené na silne rozpukaných vrstvách bazálnych 
paleogénnych zlepencov. Odvetrávanie zlepencových zŕn je tu najrýchlejšie pozdĺž zvislých 
puklín, na ktorých sa zakladajú skalné ryhy (úžľabiny), oddelené skalnými rázsochami. 
Skalné ryhy do určitej miery usmerňujú odpadávanie materiálu na úpätie do usypiskových 
kužeľov, ktorých vrcholy sú práve v skalných ryhách. Skalné steny a defilé sa vyskytujú v 
Západných Karpatoch v bradlovom pásme, kde sa viažu na jurské vápence napr. Vršatecké 
bradlá, Oravské bradlá, Haligovské skaly v Pieninách. V kryštalicko-druhohorných 
pohoriach centrálneho pásma sa viažu najmä na triasové kremence a mohutné súvrstvia 
triasových vápencov a dolomitov chočského príkrovu napr. v Malej a Veľkej Fatre, v 
Chočských vrchoch, v Belianskych Tatrách a inde. V sopečných pohoriach skalné steny 
sledujú často čelá andezitových prúdov napr. na Vtáčniku, Sitne, Sninskom kameni, 
Vihorlate a inde. Veľkolepý bralný georeliéf majú Tatry na južnom svahu na ich 
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kryštalickom jadre a na severnom svahu na vápencoch a dolomitoch obalovej jednotky a 
Krížňanského príkrovu. Severné svahy Malej Fatry najmä juhovýchodne od Terchovej majú 
typické formy modelácie dolomitových a vápencových skalných stien so skalnými baštami a 
vežami. Najkrajšie sú Sokolie, Boboty, Veľký a Malý Rozsutec. Podobný reliéf majú i 
Chočské vrchy, Veľká Fatra hlavne na západných svahoch, Nízke Tatry na severnom 
svahu atď. Mohutné skalné steny sa vyvinuli na okrajoch Muránskej planiny, Slovenského 
raja, Galmusu, Slovenského krasu.  

Odvalové rútenia postihujú masívne i vrstevnaté horniny, ktorých sklon je od osi doliny. 
Sú časté v našich pohoriach, ktoré boli v pleistocéne zaľadnené, kde ľadovce eróziou podťali 
svahy dolín. Takého pôvodu sú, napr. akumulácie veľkých blokov v Studenovodskej doline 
vo Vysokých Tatrách. 

V granitoidných regiónoch Vysokých Tatier zaznamenal M. Lukniš (1968) dokopy 24 
skalných rútení. Pôvodné morfologické pomery rútení sú však riečnou eróziou a svahovou 
modeláciou porušené a zotreté. Zo štyroch skalných rútení v Kôprovej doline je najväčšie 
pod Opáleným. Rozmery skalnej akumulácie sú tu 500 x 550 m, mocnosť 40 m. Je to 
zvláštny morfologický útvar v ľadovcovej doline a má i svoj lokálny názov „Zverinec“.   

Zosúvanie je to geomorfologický gravitačný svahový proces pri ktorom vznikajú 
špecifické tvary - zosuvy. Základnou podmienkou zosúvania je aby zemská príťažlivosť 
na svahu prekonala silu súdržnosti horniny. Výsledkom zosúvania je zosuv, ktorý môžeme 
v teréne pomerne ľahko identifikovať. V Slovenskej republike sa zosuvy vyskytujú 
najčastejšie vo flyšových a sopečných pohoriach. 

K najznámejším zosuvom v centrálnokarpatskom paleogéne patrí zosuv pri Jezerskom v 
Spišskej Magure. Skalný zosuv tu oddeľuje od materského masívu Bukovinky výrazná 
odlučná stena, morfologicky zvýraznená 1100 m dlhou ryhou v smere pozdĺžneho hrebeňa 
Bukovinky s hĺbkou približne 30 m, roztínajúca vrchol hrebeňa. Výrazný priebeh má aj 1600 
m dlhý a 10 - 30 m vysoký svah ohraničujúci severozápadný bok svahovej poruchy. V takto 
ohraničenom priestore sa nachádza blokové pole s maximálnymi rozmermi blokov 400 x 400 
m. Bočné ohraničenie zosuvu na východe je nezreteľné. V severozápadnej frontálnej časti sa 
utvoril povrchový zosuv a v severovýchodnej časti bloky prehradili dve jazerá. Dĺžka zosuvu 
v smere je 3200 m. Maximálna hrúbka zosunutých más je 80-100 m. Zosuv svojim vznikom 
znížil hlavný chrbát pohoria približne o 30 m a o 100 m ho posunul na juh. Ďalšie zosuvy sú v 
Spišskej Magure pri Osturni (zahradili Osturnianske jazerá) a inde vo flyšových pohoriach. 

Veľmi časté sú v Západných Karpatoch zosuvy v sopečných pohoriach. Sumárna dĺžka 
obvodu našich vulkanických pohorí oproti priľahlým nížinám a kotlinám je 4 287 km. Dĺžka 
úsekov, ktoré sú na obvode týchto pohorí modelované gravitačnými svahovými pochodmi je 
397 km.    

Handlovský zosuv na úpätí Kremnických vrchov v Handlovskej kotline sa vyvinul od 
11. 12. 1960 do 30. 5. 1961 a dosiahol dĺžku 1630 m. V dolnej časti sa rozšíril pripojením 
vedľajšieho zosuvu zo severu. Spoločná šírka v akumulačnej oblasti bola 1200 m. Rýchlosť 
pohybu zosuvu bola 6,3 m za 24 hod. Hrúbka zosuvu v hornej časti 7 m v akumulačnej časti 
25 - 30 m. Celková kubatúra zosúvaných hmôt dosiahla 20 mil. m3. Príčinou reaktivizácie 
zosuvu bola zrážková anomália od júna do decembra 1960, kedy zrážky v Handlovej 
prekročili o 50% päťdesiatročný priemer. Zosuv zničil 150 obytných domov, 2 km dlhý úsek 
štátnej cesty I. triedy, juhovýchodnú vetvu handlovského vodovodu, niekoľko liniek 
vysokého napätia, koryto riečky Handlovky zdvihol o 10 m. Zosúvanie zasiahlo až do hĺbky 
33 m, kým staré pleistocénne zosuvy tu siahali do hĺbky 100 m. V novembri 1998 sa 
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handlovský zosuv opäť aktivizoval. Lúky v priestore nad Kunešovskou ulicou sa dali do 
pohybu. Ohrozených bolo 20 domov.  

Prúdový zosuv z Motrogonu vo Vihorlatských vrchoch dlhý 1900 m prehradil dolinu 
Okny a zahradil jazero Morské oko. Mocnosť akumulácie v doline bola 50-70 m, plošná 
rozloha porušeného územia je tu 50 km2. 

V Podtatranskej kotline bolo zistené okolo 357 svahových porúch (prúdové, frontálne) 
o plošnej rozlohe 33,01 km2. V Hornádskej kotline je svahových porúch pomerne málo. 
Osobitnú pozornosť si zaslúžia podpovrchové plazivé pohyby postihujúce travertínové 
kopy pri Spišskom Podhradí uložené na flyšovom podklade. Klasickým príkladom je 
gravitačný rozpad Dreveníka, kde veľká časť porúch vznikla počas periglaciálnej klímy a 
pohyb blokov travertínu na okraji kopy podmienila väčšinou gravitácia.  

V oblasti vnútrokarpatských nížin budovaných prevažne z neogénnych sedimentov, sú 
zosuvy pre malú energiu reliéfu pomerne zriedkavé. Doposiaľ je známe z týchto oblastí 51 
svahových porúch plošnej rozlohy iba 4,8 km2. Najrozsiahlejšie frontálne zosuvy sú v tejto 
oblasti podmienené laterálnou eróziou Váhu medzi Hlohovcom a Šintavou (Sereďou). 
Celková šírka územia zosuvu je 18 km a dĺžka zosuvu nepresahuje 700 - 800 m. Zosuv zničil 
vinohradnícku osadu Brehy.  

Snehové lavíny vznikajú na svahoch s rozmanitým sklonom. Pre ich vznik sú výhodné 
hladké skalnaté svahy, stvrdnutý povrch starého snehu a v menšej miere trávnaté hladké 
svahy bez vyššieho rastlinstva. Lavinózne ryhy (nivačné) sú hlboké niekoľko m, ba i niekoľko 
desiatok m a vyznačujú sa tým, že sú priame. Množstvo lavinóznych rýh je hlavne v Tatrách 
a Nízkych Tatrách, v Krivánskej Malej Fatre, na Babej hore 

3.1.3.3 Krasový georeliéf 

V Slovenskej republike je krasový georeliéf rozšírený hlavne na strednotriasových 
vápencoch obalových sérii a príkrovov. Pre krasovatenie sú tu najvhodnejšie svetlé masívne 
wettersteinské a tmavé gutensteinské vápence s obsahom 96-98% CaCO3. Krasové horniny, 
hlavne vápence a dolomity, zaberajú v slovenskej časti Západných Karpát rozlohu 3280 
km2. Súbor krasových foriem tvoria dve základné skupiny: skupina povrchových krasových 
foriem a skupina podzemných krasových foriem. Povrchový kras má širokú škálu foriem, 
škrapy, závrty, úvaly - polje, humy, ponory atď. Podzemný kras sa skladá z dvoch skupín 
foriem: primárnych, ktoré predstavujú vertikálne a horizontálne podzemné priestory, teda 
priepasti a jaskyne (dutiny) a sekundárnych reprezentovaných ich výplňou, ktorá môže byť 
autochtónna napr. v podobe vápencových sintrov a alochtónna, napr. fluviálne sedimenty, 
alebo artefakty. Na území slovenskej časti Západných Karpát podľa kvality krasovatejúcich 
hornín, ich rozpustnosti a puklinatosti, podľa úložných pomerov a ich mocnosti, podľa 
klimatických pomerov a vývinu vegetačnej pokrývky zaraďujeme krasové územia k 
prechodnému krasu a neúplnému krasu tzv. merokarstu. 

Slovenský kras je našim najväčším krasovým územím má rozlohu 800 km2. tvorí ho 
sústava krasových planín, ktoré sú oddelené hlbokými kaňonmi Slanej a Štítnika, Zádielskou 
a Hájskou tiesňavou, Miglincom a Turnianskou kotlinou. Planiny Koniarska, Silická, 
Plešivská, Jelšavská, Horný vrch, Zádielska, Jasovská, Dolný vrch sa skláňajú od severu 
na juh. Nadmorská výška sa pohybuje od 700 - 800 m na severe po 400 - 500 m na juhu. 
Slovenský kras budujú mohutné komplexy triasových vápencov a dolomitov silického 
príkrovu, ktoré sú príčinou vzniku krasového fenoménu. Najvýraznejšou formou reliéfu v 
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Slovenskom krase sú planiny. Predstavuje ich  zarovnaný povrch - stredohorská roveň. Na 
zlomoch a puklinách sa vytvorili hlboké kaňony a tiesňavy.  
 
Tab 4 Klasifikácia krasových foriem v Slovenskej republike    
 

ZÁPADNÉ KARPATY 

PRECHODNÝ KRAS 
NEÚPLNÝ KRAS 
(MEROKARST) 

TYP 1. Čachtický kras 
2. Dobrovodský kras
3. Plavecký kras 
4. Smolenický kras 
5. Pajštúnsky kras 
6. Cajlanský kras 
7. Pieninsky kras 

CAUSSESKY 
(Planinový kras) 

JURSKÝ 
(Riečno - dolinový kras) 

REGIÓNY SUBTYP REGIÓNY 
1.Slovenský kras 
2.Spišsko-gemer- 
ský Kras 

1.Jurský stredohorský 
subtyp 
(550 – 1400 m n. m.) 

1.1 Demänovský kras 
1.2 Važecký kras 
1.3 Bystriansky kras 
1.4 Kras v stredohorskej časti    
Belianskych Tatier 
1.5 Zuberecký kras 
1.6 Chočský kras 
1.7 Harmanecký kras 

2.Jurský vysokohorský 
Subtyp  
(nad 1400m n. m.) 

2.1 Kras veľhorskej časti      
Belianskych Tatier 
2.2 Kras Červených vrchov  
v Západných Tatrách 

  
Povrchové krasové formy predstavuje systém závrtov (krasové jamy), ktoré majú 

lievikovitý tvar s hĺbkou 2 - 5 m až 30 m a priemer 20 - 30 m až 200 m. Ich hustota na 
povrchu planín dosahuje miestami až 80 závrtov na 1 km2. Staršie závrty majú upchaté dno 
hlinitým a ílovitým materiálom a misovitý tvar. V niektorých závrtoch voda vymyla hlinu do 
podzemných priestorov. Takéto majú tvar lievika. Na skalných obrubách závrtov vznikli 
koróziou zrážkovej vody škrapy, ktoré pokrývajú aj vyvýšeniny medzi závrtmi. Sú výrazne 
vyvinuté najmä na povrchoch krasových planín. Vytvárajú hustú sieť ostrých skalných 20 - 30 
až 150 cm vysokých skalných hrebienkov. Medzery medzi nimi sú široké od niekoľkých cm 
do 20 - 30 cm. Majú tvar žliabkov oddelených ostrými alebo zaokrúhlenými chrbátikmi. 
Škrapy, ktoré prebiehajú v smere najväčšieho sklonu môžu byť podľa tvaru jarčekovité alebo 
valcovité. Puklinové škrapy sledujú smer puklín. Známou lokalitou so škrapami je Národná 
prírodná rezervácia Kečovské škrapy na Silickej planine. 

Divokosťou a výnimočnými bralnými scenériami vyniká Zádielska tiesňava, úzka je aj 
Hájska tiesňava. Kaňony Slanej a Štítnika. Na antiklinálnych pásmach vymyla voda 
pozdĺžne doliny a brázdy napr. Borčianska brázda, Turnianska kotlina.   

Postupným rozširovaním zvislých puklín sa vo vápencoch a dolomitoch Slovenského 
krasu vytvorili zvislé dutiny a komíny, ktoré často vyúsťujú na povrch ako priepasti. 
Najhlbšia z nich je Kunia priepasť na Jasovskej planine, hlboká 202 m, potom Brázda (182 
m, typ aven) na Silickej planine, Silická ľadnica (91 m), ktorá patrí k rútivým krasovým 
priepastiam.  
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V Slovenskom krase sa vyskytuje i viacero jaskýň. Najznámejšie sú Domica, 
Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská, Milada, Hačavská, Drienovecká, Ardovská, 
Silická ľadnica, Brezovská a Zbojnícka jaskyňa atď. Sústava jaskýň Domica - Baradla má 
dĺžku 21 km, z čoho na našom území je iba 7 km, zvyšok je na území Maďarska. Jaskyňou 
preteká podzemná riečka Styx a pod zemou priberá prítok Acherón. Domica má nádherné 
sekundárne krasové formy (kvapľovú výzdobu). Zvláštnosťou sú sintrové štíty, jazierka tzv. 
rímske kúpele a hojné cibuľovité brčka. Jaskyňa bola osídlená v mladšej dobe kamennej 
ľudom bukovohorskej kultúry.  

Spišsko-gemerský kras má rozlohu viac ako 400 km². Základný ráz povrchu udávajú 
vysoko položené mierne zvlnené planiny a ich strmé miestami silne členité skalné okraje 
príkro spadajúce do okolitých zníženín. Spišsko-gemerský kras sa člení na dva podcelky. Na 
juhozápade je to Muránska planina a na severovýchode Slovenský raj spojené úzkou šijou.  

Na Muránskej planine je pomerne málo závrtov, ale viac suchých dolín, niekoľko 
menších priepasti napr. Šindliarka a Bodolová. Sú tu aj skalné brány, úvaly, slepé doliny a 
44 jaskýň. Pozoruhodná je prírodná rezervácia Suché doly so závrtmi, ponormi, 
škrapovými poliami a s Michňovou a Jazernou jaskyňou neďaleko Tisovca. 

V Slovenskom raji sú na planinách závrty, humy a na planine Glac je úvala. 
Najzaujímavejšou jaskyňou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Je to vrecovitá, statická jaskyňa 
sklonená od úzkeho otvoru do vnútra vrchu Duča. V zime do nej nateká studený vzduch a 
vytláča ľahší teplejší. Prechladzuje steny jaskyne, ktoré aj v lete udržujú teplotu pod 0°C čo 
umožňuje tvorbu podlahového ľadu, ľadových stalaktitov a stalagmitov. Hrúbka podlahového 
ľadu je 25 m, plošná rozloha 11 200 m2, objem je odhadnutý na 145 000 m3. Priemerná ročná 
teplota v jaskyni je vo Veľkej sieni –1°C, relatívna vlhkosť 96-99%. Jaskyňa bola 
sprístupnená r. 1871 a v roku 1887 elektricky osvetlená. 

Demänovský kras - jurský stredohorský subtyp je vyvinutý v triasových vápencoch a 
dolomitoch na severnom svahu Nízkych Tatier v podcelku Ďumbierske Tatry v časti 
Demänovské vrchy v doline riečky Demänovky. Demänovský kras je typom riečno-
dolinového krasu s dokonale vyvinutými horizontálnymi jaskyňami riečneho pôvodu. 
Demänovské jaskyne predstavujú najdlhšiu sústavu jaskýň v Slovenskej republike. Zahrňujú 
viaceré samostatne objavené jaskyne. Prvá bola objavená Demänovská ľadová jaskyňa, 
spomína sa v latinských listinách už v roku 1299. Jej prvý opis pod názvom Cserna maius et 
minus publikoval už M. Bel s prílohou pozdĺžneho profilu jaskyne od J. Bucholza. Okrem nej 
uvádza M. Bel aj jaskyne Veľké a Malé Okno, Beníkovu jaskyňu a Dvere. Roku 1921  bola 
objavená  jaskyňa Slobody, 1923 Pustá jaskyňa a 1952 jaskyňa Mieru. Do roku 1968 bolo 
zdokumentovaných 30 jaskýň v dĺžke 22 km. Demänovské jaskyne vyhĺbila riečka 
Demänovka v tmavých gutensteinskych vápencoch stredného triasu na tektonických 
poruchách. Niektoré časti jaskýň boli rozšírené rútením stien a stropov. V priebehu 
pleistocénu sa postupným zarezávaním podzemného toku Demänovky vytvorilo 9 
horizontálnych úrovní v relatívnych výškach 3, 10, 58, 90, 100, 130, 147 m nad terajšou 
hladinou toku, ktoré nadväzujú na riečne terasy na povrchu. V podzemných dutinách sa 
vytvárali a vytvárajú kvapľové útvary. Na kvapľovú výzdobu je najbohatšia jaskyňa 
Slobody. Dómy, siene a chodby sú tu v 6 úrovniach, Demänovka preteká v súčasnosti 
najnižšou. Tri povrchové otvory tu spôsobujú silné prievany, čím jaskyňa nadobúda 
dynamický charakter. Z pleistocénnej fauny sa tu našli kosti jaskynného medveďa.  
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3.1.3.4 Glaciálny georeliéf 

V chladných obdobiach pleistocénu sa šíril na juh zo Škandinávie kontinentálny ľadovec. 
Vo würme bolo jeho čelo od nášho územia vzdialené 270 km. Celé územia Slovenska ležalo 
počas ľadových dôb v periglaciálnej (priľadovcovej zóne). Vo vyšších pohoriach nad snežnou 
čiarou sa z nahromadeného snehu vyvinuli horské ľadovce, ktoré zanechali v georeliéfe 
týchto pohorí po svojej činnosti výrazné stopy. Z eróznych glaciálnych foriem sa tu zachovali 
ľadovcové doliny - trógy, visiace doliny, ľadovcové kotly - kary, cirky - karové terasy, 
obrusy, hieroglyfy, mutóny - guliaky atď. Z akumulačných ľadovcových foriem 
predovšetkým morény. 

Výška snežnej čiary z tohto obdobia bola určená podľa stôp, ktoré u nás zanechali horské 
ľadovce. Nad hranicu snežnej čiary vystupovali v Oravských Beskydách Pilsko približne o 
150 m, Babia hora o 320 m, Malá Fatra asi o 200 m, Ďumbierske Tatry o 500 - 600 m, 
Kráľovohoľské Tatry približne o 300 - 400 m, Západné Tatry o 600 - 700 m, Belianske 
Tatry o 500 - 600 m a najviac vystupovali Vysoké Tatry až o 1000 m. Vo Vysokých Tatrách 
sa vyvinuli najväčšie horské ľadovce na území slovenských Západných Karpát. Môžeme ich 
porovnávať s dnešnými ľadovcami v Alpách. 

Južný svah Tatier mal viac ľadovcov a boli prevažne dlhšie ako ľadovce na severnom 
svahu. Celkove bolo v Tatrách 12 ľadovcov dlhších ako 6 km, z toho 8 bolo na južnom svahu 
a iba 4 na severnom. Najväčším tatranským ľadovcom bol ľadovec v Bielovodskej doline na 
severnom svahu Tatier, na slovensko-poľskej hranici. Bol 14,2 km dlhý, 1,6 km široký a 280 
m mocný, plocha 22,4 km2. Na južnom svahu Tatier to bol Mengusovský ľadovec 11,5 km 
dlhý, 200 m mocný, plocha 23,8 km2 a na konci splazu sa spájal s Mlynickým ľadovcom 
10,5 km dlhým, 150 m mocným. Spolu pokrývali plochu 40 km2. Príčina väčšieho zaľadnenia 
južného svahu Tatier tkvie vo väčšej výške kotlov.  

Vo veľhorskom reliéfe Tatier a Nízkych Tatier boli eróznou činnosťou pleistocénnych 
ľadovcov premodelované pôvodné riečne doliny s úzkym dnom na ľadovcové doliny - trógy, 
ktorých priečny profil má tvar písmena U. Trógy začínajú pod vysokým skalným stupňom, 
100 - 400 m, cez ktorý prepadávali ľadovcové masy nahromadené v ľadovcových kotloch. K 
typickým ľadovcovým dolinám patria v Tatrách: Bielovodská, Tichá, Račková, Roháčska, 
Kôprová, Mlynická, Mengusovská, Studenovodská, Javorová dolina. Ľadovcové doliny 
majú dva úseky, horný, karový a dolný trógový, ktoré sú oddelené spravidla vysokým 
skalným stupňom (trógschlusom). 

Vedľajšie doliny, ktoré mali menšie ľadovce boli prehĺbené menej a ústia do hlavných 
dolín cez vysoké skalné stupne, ktoré dnes prekonávajú potoky vodopádmi. Lukniš ich 
nazýva visiace (vysunuté) doliny. Z vodopádov je známy Hviezdoslavov vodopád v 
Bielovodskej doline, Mickiewiczov na konci doliny Roztoka, Obrovský a Dlhý vodopád vo 
Veľkej Studenej doline atď. Dná ľadovcových dolín nemajú rovnomerný spád. Ich pozdĺžny 
profil je stupňovitý. Ľadovce viac prehlbovali menej sklonené dná dolín a takto zväčšovali 
rozdiely v sklone ich dna a vytvárali tu početné skalné stupne.  

Ľadovcové kotly resp. kary sú miestami vzniku ľadovcov. Vyvinuli sa nad snežnou 
čiarou vo viacerých poschodiach (zmena polohy snežnej čiary) na miestach pramenných 
výklenkov v záveroch dolín. V Tatrách sa najmohutnejšie a niekedy jediné kary vyskytujú 
prevažne v záveroch dolín. V postglaciáli v panvách ľadovcových kotlov vznikli ľadovcové 
jazerá - plesá. 

Na niektorých miestach rozširovaním sa ľadovcových kotlov a ich spájaním vznikli tzv. 
karové terasy, resp. karové plošiny (cirky). Takéto karové plošiny sú v závere Malej 
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Studenej doliny, Veľkej Studenej doliny, v závere Mengusovskej doliny, kde na karových 
plošinách ležia Veľké a Malé Hincovo pleso a Žabie plesá, ďalej Roháčske plesá v závere 
Roháčskej doliny v Západných Tatrách. Na južnej strane Tatier sa kary a karové plošiny 
zoskupujú vo výškach od 1600 do 2200 m n. m., na severnej vo výškach od 1500 do 2000 m. 
n. m. Kary severnej strany sú takto o 100 až 200 m pod úrovňou karov južnej strany, čo súvisí 
s asymetrickým zdvihom pohoria a s nižšou hranicou snežnej čiary na severnej strane. Panva 
Veľkého Hincovho plesa je hlboká 55 m, Nižného Temnosmrečianskeho plesa 38 m, 
Nižného Terianskeho plesa 44 m. V ľadovcových kotloch vznikli i Sesterské plesá, Päť 
Spišských plies, Batizovské pleso, Dračie pleso, Žabie plesá pod Rysmi, Wahlenbergove 
plesá, Zelené, Kačacie, Zmrzlé pleso a České pleso atď. Z ľadovcových kotlov prepadávali 
ľadovce cez 100 - 400 m vysoké skalné stupne do záverov trógov. Pri rozširovaní karov a 
trógov ľadovce podťali chrbty a vytvorili skalné steny, ktoré boli pretvorené na ostré hrebene 
a žľaby.  

 
Tab 5 Rozmery tatranských ľadovcov z würmu (Lukniš, M. 1972)  
 

Dolina 
Dĺžka 

ľadovca v km 
Mocnosť ľadovca 

v m 
Koniec 

ľadovca v m n. m. 

Žiarska 6,5 160 930 
Jamnická a Račková 8,0 160 900 
Kamenistá 7,0 140 1020 
Kôprová 12,5 250 950 
Mlynica 8,0 150 1150 
Mengusovská 10,7 200 915 
Batizovská 6,4 150 980 
Studená 9,8 220 920 
Kežmarskej Bielej vody 7,6 170 1020 
Javorová 9,1 160 1035 
Bielovodská 13,0 280 935 
Zuberecká 9,0 200 940 

       
Na dnách dolín a na skalných prahoch sa stretneme často s obrusmi, t.j. ohladenými 

plochami, ktoré sú prevažne ryhované (hieroglyfy, priebeh rýh naznačuje smer pohybu 
ľadovca). Ďalšie typické tvary sú mutóny - guliaky vyskytujúce sa v závere Veľkej a Malej 
Studenej doliny, v Mlynickej doline a inde. 

Z akumulačných foriem zanechali ľadovce v Tatrách čelné, koncové, bočné, stredné, 
spodné morény. Mohutnú čelnú morénu vytvorili ľadovce na úpätí Tatier, na ich styku s 
Podtatranskou kotlinou pred Studenou, Velickou, Batizovskou, Mengusovskou, 
Mlynickou, Furkotskou, Važeckou, Kôprovou, Kamenistou, Bystrou dolinou. Čelnú 
morénu tu tvorí netriedený materiál z balvanov, štrku, piesku a hliny s mocnosťou 79 až 110 a 
viac metrov. Roztápaním sa mŕtveho ľadu, ktorý ostal v morénach po ústupe ľadovca vzniklo 
v Tatrách množstvo jamníkov i panvy niektorých plies, napr. Štrbského plesa (sufózne - 
vytopiskové depresie). Koncové morény zahradili panvy niektorých plies napr. Jamského, 
Velického, Skalnatého a Zeleného plesa. Morény z predposledného risského zaľadnenia sú 
v Tatrách silne rozmyté a ich materiál je zreteľne navetraný, kým morény z würmu 
zvetrávaniu v takej miere nepodľahli. Materiál morén ešte staršieho zaľadnenia je zvetraný 
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najsilnejšie a bol temer úplne odstránený odnosom. Glaciálnou denudáciou boli Tatry znížené 
približne o 300 m. Ľadovcová a mrazová denudácia pôsobila najviac v najvyšších polohách 
na hrebeňoch.  

Nízke Tatry boli zaľadnené viac na severnej strane, najmä v skupine Ďumbiera, kde 
bolo v poslednej dobe ľadovej 31 ľadovcových kotlov a 11 ľadovcov.  

3.1.3.5 Kryogénny georeliéf 

Periglaciálna modelácia georeliéfu prebiehala na našom území v pleistocéne v nižších 
pohoriach, kotlinách a nížinách. V postglaciáli sa periglaciálne procesy lokalizovali práve do 
oblastí, ktoré v dobe ľadovej zaberal večný sneh a ľad. Prebieha tu silné mrazové zvetrávanie. 
K základným makromorfologickým a mikromorfologickým formám, ktoré vznikli 
kryogénnou činnosťou v našich pohoriach patria: sutinové úsypyskové kúžele, kamenné 
prúdy, mrazové trhliny, mrazové zruby, periglaciálne kamenice, štruktúrne pôdy, 
združené hrebene, kamenné ľadovce, mrazové zemné kliny, kryoplanačné terasy, 
pramenné výklenky, periglaciálne kary, nivačné depresie a štruktúrne pôdy. 

V nižších pohoriach, kotlinách a nížinách z foriem kryogénneho reliéfu sa vyskytujú 
najmä úvaliny (dellen). Vymŕzaním po puklinách tu vznikli široké pramenné výklenky a 
periglaciálne kotly. Častou formou sú aj kryoplanačné terasy, vyskytujúce sa v rôznych 
výškach nad dnami dolín. Nad plošinami týchto terás vystupujú skalné zruby alebo zrázy. 
Vyskytujú sa u nás v Podbeskydskej brázde v Beskydskom predhorí a inde.  

3.1.3.6 Eolický georeliéf 

Chladné i teplé suché obdobia starších i mladších štvrtohôr boli na našom území najmä v 
nížinách obdobiami pomerne intenzívnej eolickej činnosti. Veterná erózia bola oproti 
akumulácii nepatrná. Boli tu uložené spraše a eolické piesky, vo vodnom prostredí vznikli 
močiarové spraše a premiestnením spraší ronom, soliflukciou ap. odvápnené sprašovité 
hliny. Najnápadnejšou formou eolického reliéfu na území Slovenska sú pieskové presypy 
hojné najmä na Záhorskej nížine, ale vyskytujú sa aj na Podunajskej a Východoslovenskej 
nížine. Tvorili sa prakticky počas celého pleistocénu, ale zachovali sa iba tie z posledného 
glaciálu. 

Pieskové presypy majú u nás najväčšie rozšírenie na Záhorskej nížine. Rozprestierajú sa 
tu v jej časti Borská nížina na ploche 570 km2. Eolické piesky presypov sú prevažne 
würmského veku a boli vyviate z nivných sedimentov rieky Moravy a Dyje. Eolické piesky 
pieskových presypov Borskej nížiny (ľudovo sa nazývajú „Búry“ podľa borovice - búr, ktorá 
ich tu spolu s dubom upevňuje) pochádzajú z posledného glaciálu, ale boli previevané i v 
holocéne. Majú tvar pretiahnutých, nízkych chrbtov. Dĺžka pozdĺžnych presypov je 5 - 8 km, 
výška najčastejšie 10 m, ale i 20 a viac m. Ich svahy sú asymetrické, náveterný miernejší, 
záveterný strmší. V teréne markantne vystupujú pozdĺžne presypy Kobyliarky, Košarísk a 
Orlovych vŕškov. Piesky Borskej nížiny sú nevápnité, (takmer čistý kremitý piesok), ťažko 
sa na nich vytvára humus, nezadržiavajú vodu. Vhodnú pôdu tu má borovica a dub.  

Podunajská nížina má v západnej časti málo plôch pieskových presypov. Vyskytujú sa 
tu na nive Váhu a Dudváhu južne od Leopoldova. Na Žitnom ostrove ich je málo a sú 
sformované buď ako plytké pokrovy, alebo ako izolované ostrovy presypových kopčekov, 
ktoré sú zvyškami pôvodne rozsiahlejších dún rozmytých Váhom, Dudváhom a ramenami 
Dunaja. Mačianske vŕšky (duny) juhozápadne od Serede boli osídlené už v mezolite. Boli 
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suché a chránené pred povodňami, ako ostrovy v močaristej riečnej nive Váhu. Pri Dunaji, 
Váhu a Dudváhu sú presypy len ojedinele, alebo v menších skupinách napr. v okolí Galanty, 
viac je ich pri Malom Dunaji v okolí Kollárova. Presypov v Podunajskej nížine pribúda od 
dolného Váhu na východ. Majú tvar dlhých úzkych chrbtov, sú to pozdĺžne presypy. Sú tu 
rozšírené v priestore od Trnovca nad Váhom cez Nové Zámky, Dvory nad Žitavou, 
Nesvady, Imeľ, Hurbanovo, Chotín, Marcelovú až po Čenkov pri Dunaji. Vznikli 
vyvievaním pieskov z nivných náplavov Váhu, Nitry, Žitavy. Eolické piesky Podunajskej 
nížiny na rozdiel od pieskov Záhoria obsahujú prímes uhličitanu vápenatého. 

Vo Východoslovenskej nížine poskytovali piesok na budovanie dún nánosy Latorice, 
Uhu, Laborca a Ondavy. Piesok z náplavov vyvievali prevažne severné vetry a prenášali ho 
na juh. Najviac presypov je v okolí Kráľovského Chlmca na tzv. Medzibodrockých 
pláňavách. Sú tu uložené do sústavy bochnikovitých presypov, ktoré sú pospájané za sebou i 
vedľa seba. Výška presypov je 5 - 10 m. Časť z nich bola rozmytá riekami. Okrem 
Medzibodrožia sa vyskytujú i v okolí Veľkých Kapušian a popri dolnej Ondave. Ľudovo sa 
nazývajú „moľvy“ a boli osídlené už v predhistorickej dobe. Presypy Východoslovenskej 
nížiny sú tiež čiastočne vápnité, obsahujú viac prachových častíc a humusu. 

Sprašové pokrovy. Eolické sedimenty spraší sú sformované na Podunajskej a 
Východoslovenskej pahorkatine do pokrovov mocných okolo 10 - 40 m. Materiál spraší 
tvoria prachové častice (45 - 60%), ílovité častice (25-35%) a prachový piesok (5 - 15%). 
Dôležitou súčasťou spraší je kremeň, ílové minerály a uhličitan vápenatý, ktorý je v nich 
rozptýlený v kryštálikoch, prípadne vyzrážaný v póroch v podobe žiliek alebo konkrécii. 
CaCO3 dáva sprašiam stálosť a pórovitosť, pre ktorú má spraš kolmú odlučnosť a je 
priepustná. Vrstva spraší na pahorkatinách Podunajskej a Východoslovenskej nížiny je mocná 
až 10 - 40 m. Takéto pokrovy sú na Trnavskej, Nitrianskej, Žitavskej, Hronskej a Ipeľskej 
pahorkatine a na Podslanskej a Podvihorlatskej pahorkatine. Močiarové spraše sa uložili 
v okolí Trnovca nad Váhom, Palárikova, Nových Zámkov, v južnej časti Trnavskej 
pahorkatiny a na juhu Východoslovenskej nížiny. Tieto spraše sa vyznačujú vrstevnatosťou, 
hrdzavými fľakmi a výskytom schránok vodných mäkkýšov. Sprašové, resp. sprašovité hliny. 
Sú to vlastne nespevnené sedimentárne horniny veľmi podobné sprašiam, ale bez uhličitanu 
vápenatého. 

Zriedkavé sú na našom území stopy po korázii. Môžeme ich pozorovať na kremencových 
štrkoch a balvanoch z kremitých pieskovcov na náplavových kužeľoch na úpätí Malých 
Karpát pri Pezinku a Modre, pri Jablonovom, na štrku z dunajských terás v Lamačskej 
bráne. Veternou eróziou sa tu vytvorili hrance. Vetrom ohladené plochy sa nachádzajú aj v 
Malých Karpatoch na pruhu triasových kremencov od Troch jazdcov po Kuklu a sú aj na 
Devínskej Kobyle. Na andezitovej Tarbucke a v Zemplínskych vrchoch sú výskyty 
žliabkových andezitových balvanov. Žliabky tu boli vybrúsené vetrom na plochách 
orientovaných na sever. 

3.1.3.7 Biogénny georeliéf 

Vytvárajú ho rastlinné a živočíšne organizmy v živom alebo mŕtvom stave. Organizmy 
vo veľkej miere ovplyvňujú aj pôsobenie ďalších prírodných geomorfologických procesov. K 
najvýznamnejším formám biogénneho reliéfu patria u nás travertínové kopy a terasy, 
topogénne, ombrogénne a soligénne rašeliniská. 

Najznámejšie lokality travertínov sú v Hornádskej kotline v okolí Spišského Podhradia. 
Je to 7 travertínových kôp: Dreveník, Sobotisko, Ostrá hora, Spišský hrad, Pažica, 
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Kamenec, Sivá Brada. Travertíny sme zaradili medzi biogénne formy georeliéfu. Ide skôr 
o biogénno-chemogénne formy, ktoré vznikli vyzrázaném uhličitanu vápenatého za podpory 
tohto procesu rastlinstvom a iným biogénnym materiálom.  

Najstaršia a najmohutnejšia z nich je Dreveník. Pochádza z vrchného pliocénu a bola 
vytvorená pravdepodobne sedimentáciou zo štyroch mohutných minerálnych prameňov. 
Mocnosť travertínu je tu 80-100 m. Ideálny tvar kopy sa nezachoval. Kopa je  narušená na 
okrajoch puklinami  a nimi oddelené bloky travertínu sa zosúvajú podpovrchovými plazivými 
pohybmi (camberingom) na jej celom obvode. 

Druhá skupina travertínov sa vytvorila v Popradskej kotline v okolí Gánoviec, kde je 
okrem iných travertínových kôp dnes už vyťažená travertínová kopa Gánovecký Hrádok, 
lokalita nálezu vyliatku mozgovne neandertálskeho človeka z obdobia 120 000-80 000 rokov 
pred n. l. Ďalšie výskyty travertínov sú v okolí Vyšných Ružbách. Je tu známy prírodný 
výtvor travertínové jazierko - kráter. Na západnom Slovensku sú travertínové kopy v 
juhovýchodnej časti katastra Levíc napr. kopa Vápnik, jedna z najväčších travertínových kôp 
v Podunajskej nížine (274 m n. m.). Ďalšie travertínové lokality sú na Ipeľskej pahorkatine 
v Dudinciach kde minerálne pramene vyvierajú na súvislej rozsiahlej pokrývke z travertínu 
(jeho sedimentácia začala už vo vrchnom pliocéne) ležiacej na okraji holocénnej nivy potoka 
Štiavnica (travertínové kopy Fičúrka, Gestenec, Kúpeľná, Hostečná, Rímske kúpele). 
Približne 15 km od Levíc je rozsiahly travertínový pokrov v Santovke (5 kôp), ďalej v 
Malinovci. Vo Zvolenskej kotline pri Dolnej Mičinej sú známe Mičinské travertíny hrdzavej 
farby. 

Jedinečné travertínové lokality sú na Hornom Považí v Rojkove, kde je cca 30 m vysoká 
travertínová kopa s kruhovitým jazierkom vo vrchole a kráterovým prameňom minerálnej 
vody. V Stankovanoch je rozsiahly travertínový pokrov s plochými kopami a kráterovými 
prameňmi. V Hornonitrianskej kotline sú travertíny v Bojniciach. V Liptovskej kotline sú 
travertínové útvary pri Lúčkach, Ludrovej, Vyšnom Sliači a známe medovožlté travertíny v 
Bešeňovej, ktoré tu vytvárajú krásne travertínové terasy. Travertíny majú veľký stratigrafický 
a archeologicky význam. Našli sa tu paleontologické nálezy, odtlačky listov rastlín, zvyšky 
pravekých zvierat, pleistocénneho človeka (Homo neandertalensis), zvyšky pravekého 
osídlenia ap. Mnohé lokality práve pre svoju vysokú vedeckú hodnotu sú chránené a lokalita 
Dreveník pri Spišskom Podhradí bola zaradená do „Zoznamu svetového prírodného a 
kultúrneho dedičstva“ UNESCO. 

Rašeliniská sú na mieste výskytu humolitu -rašeliny, ktorej mocnosť je väčšia ako 40 
cm. Podľa vzniku delíme rašeliniska na topogénne, ombrogénne, soligénne a podľa vzťahu 
k hydrologickým pomerom intraakvatické, kde sa rašelina tvorí pod hladinou vody a 
supraakvatické, kde tvorba rašeliny prebieha nad hladinou vody. Podľa obsahu minerálnych 
látok a miesta vzniku ich delíme na nížinné rašeliniska - slatiniská bohaté na živiny eutrofné, 
prechodné čiže mezotrofné a so strednou zásobou živín oligotrofné čiže vrchoviská 
chudobné na živiny. 

Slatiniská sa u nás nachádzajú v Podunajskej nížine pri Pustých Uľanoch a najväčšie tu 
boli pred vodohospodárskými úpravami medzi Dunajskou Stredou, Gabčíkovom a Čalovom. 
Na Východoslovenskej nížine boli slatiniská pred vodohospodárskymi úpravami medzi 
Boťanami, Lelesom a Hrušovom. Slatinisko Boľ v katastrálnom území Kráľovského Chlmca 
má plochu 11,77 ha. Najväčšou a najvýznamnejšou lokalitou nížinných slatinísk je u nás 
Národná prírodná rezervácia Šur na ploche 567,75 ha v katastrálnom území obce Svätý Jur 
pri Bratislave. 
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V kotlinách Slovenska sú slatiniská alebo prechodné typy medzi slatiniskami a 
vrchoviskami v Liptovskej kotline v okolí Vavrišova, Pribiliny a inde, v Hornádskej kotline 
slatinisko Rohrweis pri Hrabušiciach. V Košickej kotline je známe rašelinisko v Moňkovej 
doline, ktoré patrí k prechodným typom medzi slatiniskami a vrchoviskami. Slatiniská 
zaberajú u nás plochu okolo 3 000 ha, prechodné typy medzi slatiniskami a vrchoviskami 
približne 800 ha a vrchoviská 550 ha. Prechodné typy rašelinísk sú v Oravskej kotline napr. 
pri Suchej hore rašelinisko Rudné, Klinské rašelinisko pri Námestove a menšie rašeliniská 
pri Mútnom, Oravskej Polhore, Krušetnici, Oraviciach, vo Vihorlate, Regetovské rašelinisko 
v Busove atď. 

Typické vrchovisko je v Horehronskom podolí pri Pohorelskej Maši o rozlohe 3,27 ha. 
Početné sú vrchoviská vo Vysokých Tatrách napr. pri Trojrohom plese, ďalej v Malej Fatre, 
v Branisku a inde. Vrchoviská majú bochnikovito vyklenutý povrch, ktorý je v detailoch 
drobno členený.  

3.1.3.8 Antropogénny georeliéf 

Do tejto skupiny patrí súbor novotvarov, foriem georeliéfu vytvorených hospodárskou a 
technickou činnosťou človeka. K formám antropogénneho georeliéfu patria formy vytvorené 
priamo človekom, formy vzniknuvšie úpravou pôvodných prírodných tvarov a formy, ktoré 
vznikli nepriamo činnosťou človeka. Podľa tvaru delíme tieto formy na konvexné a 
konkávne. Ku konvexným formám patria ťažobné, poľnohospodárske, priemyselné 
haldy, vojenské opevnenia, dopravné násypy, hrádze, mohyly, antropogénne terasy atď. 
Konkávne antropogénne formy majú menšiu nadmorskú výšku ako bola pôvodná pred 
vznikom tvaru. Sú to lievikovité jamy, kameňolomy, pingy, komunikačné priekopy a 
zárezy, vodné kanály, vojenské zákopy ap. V rámci uvedených skupín sa rozlišujú ešte 
formy povrchové a podpovrchové. Podľa genetickej klasifikácie rozlišujeme 9 hlavných 
skupín antropogénnych foriem georeliéfu: 1. banské, 2. priemyselné, 3. agrárne, 4. 
sídelné, 5. dopravné, 6. litorálne, 7. vojenské, 8. pohrebné a 9. oslavné. 

Najväčšie plošné rozšírenie má antropogénny georeliéf najmä v nížinách, kotlinách a 
podhorských oblastiach, teda tých, ktoré sú pomerne husto osídlené od najstarších čias. 
Konkávnych antropogénnych foriem, ktoré vznikli povrchovou ťažbou je u nás okolo 2 895 
z toho 1 419 kameňolomov, 706 pieskovní, 625 hlinísk, 145 štrkovní. Najviac je ich v 
stredoslovenskej oblasti, asi 39%, a najmenej vo východoslovenskej oblasti, iba 26%. Ich 
úhrnná rozloha je 11 km2 (odhad). Hlbinnou ťažbou je zemský povrch Slovenskej republiky 
pozmenený asi na 120 miestach, najviac vo východoslovenskej oblasti, najmä v Slovenskom 
rudohorí. Hald a odvalov vyšších ako 15 m je u nás len niekoľko desiatok. Pingy 
a poklesové pásma sú rozšírené tiež pomenej, geologické vrty dosiahli u nás hĺbku 6 500 m, 
napr. naftový vrt v Šaštíne 6 506 m (naftový vrt pri Lakšárskej Novej Vsi 6 405 m, 
Hanušovce nad Topľou 6 003 m). 

Antropogénne terasy zaberajú na našom území plochu niekoľko 100 km2. Najviac ich je 
na strednom Slovensku a v niektorých lokalitách pod Tatrami, kde na jednom svahu bolo 
zistené až 58 antropogénnych (agrárnych) terás nad sebou. Sú vytvorené prevažne na svahoch 
s väčším sklonom a zabraňujú procesu erózie pôdy. Staré terasové polia sú rozšírené najmä v 
Myjavskej pahorkatine, Javorníkoch, Kysuckej, Oravskej a Šarišskej vrchovine a na 
Krupinskej planine. K agrárnym formám patria agrárne kamenné valy vysoké 3 - 5 m na 
okrajoch polí, ktoré vznikli zberom a ukladaním skalných úlomkov z ornej pôdy, ktoré sa tu 
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objavovali každoročným vymrzaním zo skalného podložia. Najčastejšie sa vyskytujú v 
Horehronskom podolí, Spišskej Magure a na Orave.  

Z litorálnych foriem je u nás 2 241 km ochranných hrádzí na vodných tokoch. Všetkých 
lineárnych litorálnych foriem je viac ako 5 000 km a asi 80% z nich je v Podunajskej nížine, 
kde len odvodňovacích kanálov je 650 km. Antropogénny kanál Vážskej kaskády s kubatúrou 
7 mil. m3 zeminy patrí k najväčším formám svojho druhu v strednej Európe. Sypaných hrádzí 
je na Slovensku viac ako 50 a najvyššie majú výšku viac ako 50 m. Najviac je ich v 
západoslovenskej oblasti, 65%. Najdlhšia sypaná hrádza má 7,3 km a najvyššia je 57 m 
vysoká. 

Pod terénnym zrkadlom (odkaliská) v antropogénnej geomofológii rozumieme plochy 
banských a priemyselných odkalísk (je to industriálna forma antropogénneho reliéfu) napr. 
odkaľovacia nádrž v doline Markušovského potoka pri Rudňanoch, ďalej v doline Banského 
potoka pri Španej doline, v Hornonitrianskej kotline pri Zemianskych Kostoľanoch sú dve 
(stará a nová) a inde. 

Komunikačné formy zaberajú v Slovenskej republike 400 km2. Najvýznamnejšie sú 
cestné a železničné násypy, zárezy, priekopy, tunely, vodné kanály. Kanály majú okrem 
dopravnej funkcie i zavlažovaciu. Z funebrálnych foriem je na Slovensku 20 mohýl, hroby 
sú na 3500 cintorínoch a majú celkovú rozlohu asi 7 km2. Zastavaná plocha tvorí približne 
1000 km2 t.j. asi 2% štátneho územia. Najväčší intravilán má Bratislava s 9 m mocnou 
kultúrnou vrstvou. Kuriózne sú skalné obydlia v Brhlovciach. 

Pingy sú konkávne antropogénne formy reliéfu banského pôvodu. Vznikajú 
pozvoľnejším zosadávaním a poklesom alebo rýchlym prepadnutím zemského povrchu na 
malej ploche v poddolovaných územiach a vytvárajú zoskupenia tzv. pingové polia a môžu 
byť zaliate zrážkovou vodou. Vyskytujú sa v okolí Kremnice, Banskej Štiavnice, Novák, 
Handlovej, Modrého Kameňa, medzi Pezinkom a Pernekom, v Slovenskom rudohorí, 
Juhoslovenskej kotline a inde. 

Haldy vznikli pri povrchovej i hlbinnej ťažbe nerastných surovín a pri ich ďalšom 
spracovaní. Sú desiatky metrov vysoké a vyznačujú sa strmými 20 - 40° sklonenými svahmi. 
Vznikli pri Handlovej a Novákoch z hlušiny pri ťažbe hnedého uhlia a lignitu, v Žiari nad 
Hronom z odpadu pri spracovaní bauxitu, v Seredi z luženca t.j. odpadu zo spracovania 
niklovej rudy, pri Dobšinej sú haldy navŕšené z odpadu po ťažbe a spracovaní azbestu a v 
Košiciach, Jelšave a Lubeníku z odpadu po ťažbe a spracovaní magnezitu. Mnoho háld je 
pri opustených starých baniach pri Banskej Štiavnici, Železníku v okolí Rožňavy, Nižnej 
Slanej, Rudnian, Sloviniek, Smolníka, Šváboviec, Starých hôr a inde. Rozlohou najväčšie 
formy antropogénneho reliéfu montánneho pôvodu po ťažbe farebných kovov sú na 
Slovensku v Banskej oblasti Špania Dolina - Staré Hory. 

Veľké kameňolomy (1419 lokalít) vznikli ťažbou cementárskch vápencov a stavebných 
kameňov. V pohoriach sú, napr. v Malých Karpatoch v okolí Devína, Borinky, Rohožníka, 
Trstína, Nového Mesta n. Váhom, v Považskom Inovci pri Hubine a Modrovke, v Malej 
Fatre Polom pri Žiline, v Slovenskom krase na Plešivskej a Silickej planine, ďalej v 
Slanských vrchoch, Vihorlate, Čiernej hore a inde. Pieskoviská, štrkoviská, hliniská (1 
476 lokalít) sú v Borskej nížine (Devínska Nová ves, Veľké Leváre), Podunajskej nížine 
(Bratislava, Pezinok, Senec, Vlčkovce), Východoslovenskej nížine (Pozdišovce, Streda n. 
Bodrogom) a v Košickej kotline (Čaňa).  

Pri budovaní sídel vzniká urbanistický antropogénny reliéf, patria k nemu sídelné 
terasy, javy infraštuktúry, urbanistický suterén ap. Vojenské formy antropogénneho 
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reliéfu vznikli pri vojenskej činnosti. Sú to zákopy, protitankové priekopy a zo starších 
násypy okolo hradov a miest, fortifikačné povrchové a podzemné útvary. 

Medzi tvary, ktoré vznikli nepriamou činnosťou človeka patria výmole a úvozy, formy 
vyvinuvšie sa z poľných ciest. Hustá sieť výmoľov je na obvode Podunajskej a 
Východoslovenskej nížiny, v Juhoslovenskej kotline. Časté sú i v eróznodenudačných 
brázdach flyšového pásma. Zásahy človeka do reliéfu v hospodársky najviac exploatovaných 
častiach nášho štátneho územia prevyšujú účinky všetkých súčasných ostatných 
exogénnych reliéfotvorných činiteľov. Aby sa nenapáchali škody, ktoré môžu postihnúť 
budúce generácie priam katastrofálne je potrebné hospodársky rozvoj Slovenskej republiky 
účinne spojiť s ochranou prírody a krajiny a už dnes investovať do ozdravenia devastovaných 
regiónov. 

3. 2 VÝŠKOPIS 

Na území Slovenskej republiky sú vyvinuté vo vzťahu ku hladine mora dva výškové 
stupne, stupeň nížin a vysočín (tab. 7). M. Lukniš (1972) vzhľadom na to, že územie 
Slovenska nikde nezostupuje na úroveň hladiny mora a Dunaj opúšťa Slovenskú republiku vo 
výške 102 m n. m. a Bodrog vo výške 94 m n. m., posúva rozhranie medzi nížinami a 
vysočinami o 100 m vyššie, teda do 300 m n. m.  

Na západe za horskou klenbou Malých Karpát sa rozprestiera Záhorská nížina na 
ploche približne 1 400 km2. Od východného úpätia Malých Karpát pri Bratislave až po Šahy 
na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny sa rozprestiera na ploche asi 12 000 km2 
Podunajská nížina, čo predstavuje asi 60% celkového nížinného stupňa Slovenska. Dlhá 
Juhoslovenská kotlina pozdĺž Ipľa, Slanej a južná časť Košickej kotliny pozdĺž Bodvy, 
Hornádu a Torysy má rozlohu približne 2 600 km2. Na východ od Slanských vrchov sa 
rozprestiera Východoslovenská nížina na ploche asi 4 000 km2. Vysočiny  na území 
Slovenskej republiky delíme ich na tri skupiny: 

Nízke vysočiny 301 - 800 m n. m. vytvárajú na okrajoch vlastného horského masívu 
Západných Karpát súvislú plochu, ktorá vniká dolinami a vnútrokarpatskými kotlinami k 
najvyššej časti západokarpatskej klenby až k Važcu, Štrbe, Červenej Skale a ku Vikartovciam 
(zaberajú 45 %.plochy štátu). 

Stredne vysoké vysočiny 801 - 1500 m n. m. zaberajú14% plochy Slovenskej republiky. 
Sú rozložené okolo najvyššej časti Západokarpatskej klenby.  

 
Tab 6 Výškové stupne povrchu Slovenskej republiky 
 

 Nížiny Nízke vysočiny 
Stredne vysoké 

vysočiny 
Vysoké vysočiny 

Výškový 
stupeň 

95 - 300 m n. m. 301 - 800m n. m. 801 - 1500m n. m. 1501 - 2655m n. m.

Plocha v 
% a km2 

40% 
20045 

45% 
22089 

14% 
6350 

1% 
515 

 
Vysoké vysočiny 1501 - 2655 m n. m. zaberajú len izolované ostrovy vo vrchole 

západokarpatskej klenby. Najväčší súvislý ostrov je v Tatrách. V Nízkych Tatrách a vo 
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Veľkej Fatre sa rozpadá na viac malých ostrovčekov, obdobne aj v Malej Fatre, Chočských 
vrchoch a v Oravských Beskydách sú to len malé plochy. 

Mapu relatívnej výškovej členitosti Slovenska vypracovali Mazúr - Mazúrová  (1965). 
Podľa relatívnych výškových rozdielov na ploche kruhu s polomerom 2 km sa vyskytujú u 
nás tieto typy reliéfu: roviny, pahorkatiny, nižšie vrchoviny, vyššie vrchoviny, nižšie 
hornatiny, vyššie hornatiny a veľhornatiny.   




