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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá morfometrickými a morfologickými parametrami povodia Vyčomy a jeho riečnej siete.
V prostredí geografických informačných systémov (GIS) sme analyzovali viaceré morfometrické, resp.
morfologické parametre týkajúce sa najmä tvaru, výškových a sklonových pomerov, expozície alebo krivosti
reliéfu povodia. Presnosť výsledkov závisí na kvalite vstupných dát, a to najmä na kvalite digitálneho modelu
reliéfu (DMR). Z toho dôvodu sme analyzovali aj vertikálnu presnosť DMR, a to na základe niekoľkých
štatistík (stredná kvadratická chyba, štandardná chyba, priemerná chyba, štandardná odchýlka, minimálna
a maximálna chyba, atď.). Výsledky morfometrickej analýzy povodia Vyčomy môţu byť vyuţité ako vstupné
dáta pre modelovanie prírodných hrozieb alebo rôznych geomorfologických, hydrologických a iných
prírodných procesov.
Abstract
The paper deals with the morphometric and morphologic parameters of the Vyčoma watershed and its river
network. With the use of geographic information systems (GIS), we analyzed several morphometric and
morphologic parameters regarding mainly shape, elevation, slope, exposure or curvature conditions of the
watershed. The accuracy of the results depends mainly on the quality of digital terrain model (DTM).
Therefore, we also tested vertical accuracy of the DTM based on several statistics (root mean square error RMSE, standard error, mean error, standard deviation, minimum and maximum error, etc.). The results of
the morphometric analysis of the Vyčoma watershed can be used as input data for further natural hazard
modeling or modeling of various geomorphological, hydrological processes, etc.
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1 ÚVOD
Georeliéf (reliéf) predstavuje hranicu kontaktu a vzájomnej interakcie jednotlivých geosfér Zeme. Je to
významný prvok, ktorý ovplyvňuje tvorbu a priebeh rôznych procesov a javov v krajine a rovnako vplýva aj
na aktivity ľudskej spoločnosti. Poznanie a vyjadrenie geometrických vlastností reliéfu, ktoré tieto procesy
a javy primárne ovplyvňujú umoţňuje jeho model v digitálnej forme.
Digitálny model reliéfu (DMR) ako digitálna reprezentácia reliéfu terénu v geografickom informačnom
systéme (GIS), zloţená z dát a interpolačného algoritmu nám pomáha odvodzovať nadmorské výšky a iné
geometrické vlastnosti reliéfu v ľubovoľných bodoch nachádzajúcich sa vo vnútri modelovanej oblasti [10].
Cieľom príspevku je, na základe hydrologicky korektného DMR s vyuţitím GIS, analyzovať morfometrické
a morfologické charakteristiky povodia Vyčomy a jeho riečnej siete. Výsledky môţu následne vstupovať do
modelovania ohrozenosti územia prírodnými hrozbami, geomorfologických, hydrologických alebo iných
prírodných procesov.
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2 VYMEDZENIE ÚZEMIA
Záujmové územie predstavuje povodie vodného toku Vyčoma, ktoré je lokalizované v povodí rieky Nitry,
presnejšie na juţnej hranici povodia hornej Nitry. Hraničné geografické súradnice sú 48°35’ s. z. š., 48°29’ s.
z. š. a 18°12’ v. z. d., 18°26’ v. z. d. Celková plocha povodia je 99,90 km 2, čo predstavuje 2,2 % z celkovej
plochy povodia Nitry.
Povodie je súčasťou dvoch geomorfologických celkov – Podunajskej pahorkatiny a Tribeča. Podunajská
pahorkatina zasahuje do povodia svojimi podcelkami – Nitrianskou pahorkatinou a Nitrianskou nivou [6].
Dominuje tu mierne zvlnený, resp. rovinný reliéf tvorený pleistocénnymi sprašami a sprašovými hlinami.
Pohorie Tribeč zasahuje na územie povodia podcelkami – Veľký Tribeč a Rázdiel, ktorých geologické
zloţenie je veľmi pestré. Jeho základ je tvorený kryštalickými bridlicami s obalovými sériami tvorenými
kremencami, vápencami a dolomitmi. Morfologicky veľmi výrazne sa prejavujú najmä polohy kremencov,
zlepencov a pieskovcov, ktoré tvoria ostro ohraničené vyvýšeniny. Miestne ich nazývajú hôrky alebo skaly.
V rázdielskom podcelku majú významné zastúpenie aj granitoidy, či mezozoické ryolitové a dacitové
vulkanity. V rámci podcelku Veľký Tribeč sem zasahujú tieţ hybridné granodiority aţ tonality [4].
Z klimatického hľadiska leţí povodie prevaţne v teplej klimatickej oblasti, ktorá vo vyšších polohách
prechádza do mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerný ročný úhrn zráţok predstavuje 600-700 mm,
smerom do pohoria stúpa do 800 mm [5].
Z pôd prevládajú kambizeme a hnedozeme, miestami luvizeme a fluvizeme, v pohoriach sa tieţ vyskytujú
rendziny. V horskej časti je rozšírená piesočnato-hlinitá, v pahorkatinách zase hlinitá pôda. Ílovito-hlinitá
pôda sa viaţe na vápence a dolomity.
V povodí sú rozšírené najmä dubovo-hrabové lesy, dubové nátrţníkové lesy, či dubovo-cerovo lesy, vo
vyšších polohách sú to bukové kvetnaté lesy podhorské alebo bukové lesy kvetnaté. Pozdĺţ vodných tokov
sa zachovali luţné lesy níţinné, resp. vo vyšších polohách podhorské a horské [7]. Veľká časť povodia patrí
do chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie. Z hľadiska súčasného vyuţitia krajiny dominujú v rámci
povodia lesné plochy. Poľnohospodárske plochy sú najviac zastúpené na Nitrianskej pahorkatine.
Vodný tok Vyčoma tvorí ľavostranný prítok rieky Nitry a je tokom IV. rádu podľa klasickej (Gravelius)
klasifikácie tokov. Od prameňa tečie na juhozápad cez dolinu Veľká Chmelina, potom sa stáča na západ
a prechádza do Uhrovskej doliny, kde z pravej strany priberá Suchý potok a prechádza do Nitrianskej
pahorkatiny, kde sa do nej vlieva potok Slače. Po ich sútoku tečie smerom na severozápad a priberá
pravostranný Hlomniansky potok a pri Ješkovej Vsi pravostranný Klíţsky potok a potom taktieţ pravostranný
Chotenovský potok. Oblúkovito obteká masív Hôrky (275 m n. m.) a v Janovej Vsi sa do nej vlieva zľava
najprv Hradský potok a potom v obci Klátova Nová Ves priberá sprava Turčiansky potok. V smere západnom
potom preteká ďalej obcou Klátova Nová Ves, pri Sádku sa stáča na juhozápad a pred Baštínom (časť obce
Bošany) sa zase stáča na severozápad a na území obce Bošany sa vlieva do Nitry v rkm 99,140.
Vyčoma preteká cez katastrálne územia: Klíţske Hradište (obec Veľký Klíţ), Klíţ (obec Veľký Klíţ), Ješkova
Ves, Janova Ves (obec Klátova Nová Ves), Turčianky, Klátova Nová Ves, Veľké Bošany (obec Bošany),
Baštín (obec Bošany) a Práznovce. Vymedzenie povodia Vyčomy je znázornené na Obr. 1.
3 DIGITÁLNY MODEL RELIÉFU
Podkladom pre vytvorenie DMR bolo 13 kladov Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 so základným
intervalom vrstevníc 2, resp. 5 m v rastrovom formáte. Na prevod rastrového formátu do vektorového
formátu sme pouţili extenziu ArcScan v rámci softvéru ArcGIS Desktop 10.1. Kľúčovým zdrojom údajov pre
interpoláciu boli vektorové súbory vrstevníc a výškových bodov, ktoré bolo potrebné topologicky a atribútovo
doplniť a opraviť.
Z dôvodu skvalitnenia sme na vytvorenie DMR pouţili aj vektorové súbory vodných tokov a vodných plôch.
V prípade vodných tokov bolo potrebné validovať smer vodného toku, aby nedošlo k situácii, ţe vodný tok
tečie v nesprávnom smere. Správna orientácia jednotlivých častí vodných tokov a ich topologicky správne
prepojenie má potom za následok sprietočnenie výsledného modelu.
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Pre výpočet DMR bola pouţitá interpolačná metóda Topo to Raster. Ide o špecifickú metódu, ktorá je určená
pre tvorbu hydrologicky korektného DMR a je zaloţená na programe ANUDEM [3]. Je to modifikácia metódy
spline, ktorá umoţňuje modelovať náhle zmeny povrchu ako sú vodné toky a chrbátnice s pouţitím
iteratívnych spôsobov výpočtu. Je optimalizovaná tak, aby bola, čo sa týka výpočtu, účinná ako lokálne
interpolačné metódy (napr. IDW) a zároveň aby výsledný povrch nestratil spojitosť akú majú globálne
interpolačné metódy (napr. Kriging, Spline) [2].
Metóda Topo to Raster vygeneruje raster nadmorských výšok na základe vstupných údajov, ktorými môţu
byť vrstvy rôznej geometrie a pri správnom definovaní všetkých parametrov dokáţe spresniť výsledný
povrch. Moţnosti nastavenia parametrov pri tejto metóde sú popísané bliţšie v návodoch ArcGIS [2] a nami
nastavené parametre uvádzame pre prehľadnosť v Tab. 1.
Tab. 1: Parametre metódy Topo to Raster
Vstupné dáta (Input feature data)

vrstevnice (contour) - polyline
výškové body (point elevation) - point
vodné toky (stream) - polyline
vodné plochy (lake) - polygon
hranica povodia (boundary) - polygon

Veľkosť výstupnej bunky rastra (Output cell size)

5

Rozsah výstupného rastra (Output extent)

Left: -487488,493066, Right: -470637,098771,
Top: -1239326,289224, Bottom: -1251076,332502

Okraj (Margin in cells)

25

Minimálna hodnota súradnice Z (Smallest z value to
be used in interpolation)

-

Minimálna hodnota súradnice Z (Largest z value to
be used in interpolation)

-

Zdôraznenie odtokovej siete (Drainage enforcement)

ENFORCE

Základný typ vstupnýc dát (Primary type of input
data)

CONTOUR

Maximálny počet iterácií (Maximum number of
iterations)

40

Miera drsnosti (Roughness penalty)

0

Miera zhladzovania (Discretisation error factor)

0,25

Vertikálna štandardná chyba (Vertical standard
error)

0

Tolerancia 1 (Tolerance 1)

2,5

Tolerancia 2 (Tolerance 2)

100

Dôleţitá je najmä voľba optimálneho priestorového rozlíšenia výsledného rastra, ktorá závisí nielen od
mierky a pouţitia DMR, ale aj od kvality vstupných bodov a ich informačnej hustoty. Veľkosť hrany bunky
rastra (pixla) sa odporúča zvoliť medzi hodnotou priemernej a najmenšej vzdialenosti vrstevníc, čo je
v našom prípade 13,70 m a 2,65 m [1]. Priestorové rozlíšenie sa môţe pohybovať od 1-5 metrov pri
aplikáciách vo veľkých mierkach (do 1 : 10 000) [12]. Pre výsledný raster sme na základe uvedeného zvolili
rozlíšenie 5x5 m.
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3.1 Výšková presnosť DMR
Kvalitný digitálny model reliéfu tvorí následne základ pre kvalitnú a presnú analýzu, a preto zhodnotenie jeho
kvality je ďalším dôleţitým krokom. Hodnotiť kvalitu DMR sa dá z dvoch hľadísk, a to po vizuálnej a
štatistickej stránke. Pomocou vizuálneho hodnotenia sa dajú identifikovať hrubé chyby, ktoré musia byť pred
kaţdou analýzou odstránené. Výhoda vizuálneho hodnotenia je v tom, ţe uţívateľ nepotrebuje ţiadne
podporné dáta pre jeho vykonanie. Tento prístup sa dá povedať, ţe je rutinný a pouţíva sa prakticky pred
kaţdou analýzou [9]. Druhý krok odhaľuje pomocou viacerých štatistík, či má DMR poţadovanú presnosť.
Najčastejšie sa posúdenie výškovej presnosti pouţíva RMSE chyba (Root Mean Square Error), čo je stredná
kvadratická chyba postihujúca tak náhodné ako aj systematické chyby [14]. Základným princípom určenia
RMSE je rozdiel medzi skutočnou (meranou) hodnotou a interpolovanou hodnotou. Keďţe skutočné (napr.
namerané geodeticky alebo GPS) hodnoty nemáme k dispozícii, tak namiesto skutočnej hodnoty sme pouţili
výškové body Základnej mapy SR 1 : 10 000, ktoré sú presnejšie určené ako vrstevnice. Zo súboru týchto
referenčných bodov sme odstránili body leţiace v tesnej blízkosti, resp. na hranici povodia. Kaţdému
výškovému bodu bola potom prenesená hodnota práve toho pixla z rastra nadmorských výšok, do ktorého
patrí. Následne bol vypočítaný rozdiel medzi pôvodnými hodnotami a priradenými hodnotami. Stredná
kvadratická chyba (RMSE) bola vypočítaná na základe 208 výškových bodov a pre porovnanie sme
vypočítali aj ďalšie ukazovatele vertikálnej presnosti DMR, ktoré predstavujú určitú alternatívu RMSE (Tab.
2).
Tab. 2: Chyby výškovej presnosti DMR
RMSE

štandardná chyba

priemerná chyba

štandardná odchýlka

min. / max. chyba

2,109 m

2,068 m

0,424 m

2,071 m

0,013 m / 7,552 m

Vypočítaná RMSE má hodnotu 2,109 m, štandardná chyba 2,068 m, priemerná chyba 0,424 m
a smerodajná odchýlka charakterizujúca rozptyl má hodnotu 2,071 m. Minimálna chyba medzi pôvodnou
a priradenou hodnotou bola 0,013 m a maximálny rozdiel predstavuje hodnotu 7,552 m. Okrem týchto
štatistík sme pouţili pre dotvorenie prehľadu o výškovej presnosti charakteristiku extrémnych hodnôt súboru,
kde maximum má hodnotu 7,552 m a minimum -5,156 m, čiţe rozsah predstavuje hodnotu 12,708 m.
Medián má hodnotu 0,390 m.
Na základe takto vytvoreného hydrologicky korektného DMR sme pristúpili k analýze jednotlivých
morfometrických a morfologických parametrov.
4 MORFOMETRICKÁ ANALÝZA POVODIA A RIEČNEJ SIETE
Za účelom kvantitatívneho opisu geofyzikálnych procesov prebiehajúcich v povodí sme vypočítali číselné
charakteristiky lineárnych a plošných prvkov v povodí, ktoré tieto procesy ovplyvňujú a majú relatívne
stabilný charakter (Tab. 3). Všetky parametre boli vypočítané z DMR, resp. vektorových výškopisných
a hydrologických vrstiev pomocou rôznych funkcií a nástrojov v ArcGIS Desktop 10.1.
Základnými morfometrickými parametrami, ktoré vstupujú do matematických vzťahov pre výpočet ďalších
charakteristík sú plocha povodia (Sp) a dĺţka hlavného toku (Lt). Celková plocha povodia (Sp) Vyčomy
predstavuje 99,9 km 2 a rozvodnica (O) má dĺţku 54,9 km. Na základe plochy povodia (< 100 km 2) má tok
Vyčoma charakter potoka. Hlavný tok (Lt) Vyčoma má od prameňa po ústie dĺţku 25,2 km a jej prítoky (Lpi)
majú dĺţku 90,4 km. Celková dĺţka vodných tokov (Lc), ktorá predstavuje súčet dĺţky hlavného toku a
prítokov je 115,6 km. Dĺţka údolnice (Lú), ktorá predstavuje spojnicu najniţších miest v priečnych údolných
profiloch, je 24,1 km. Stredná šírka povodia (Bp) má na základe pomeru plochy povodia (Sp) a dĺţky údolnice
(Lú) hodnotu 4,14 km. Priemerná dĺţka svahov povodia (Ls), čo je vlastne polovičná dĺţka šírky povodia (Bp)
má hodnotu 2,07 km [13]. Na výpočet týchto parametrov sme pouţili funkciu Calculate Geometry.
S vyuţitím extenzie 3D Analyst sme vytvorili graf pozdĺţneho profilu toku. Pozdĺţny profil toku je zvislý
prierez vodného toku vedený osou jeho koryta, ktorý je výsledkom dlhodobého erózno-sedimentačného
a transportného procesu (Obr. 2). Od prameňa k ústiu sa postupne zmenšuje a má tvar vypuklej krivky. So
zmenšujúcim sa sklonom v smere prúdu plocha a prietoky vzrastajú a rýchlosť prúdenia klesá.
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Obr. 2: Pozdĺţny profil vodného toku Vyčoma

Hustota riečnej siete (r) v povodí Vyčomy má hodnotu 1,15 km.km -2. Táto charakteristika predstavuje podiel
súčtu dĺţok všetkých tokov (Lc) a plochy povodia (Sp) a je podmienená rôznymi faktormi ako sú orografia
povodia, geologické pomery, mnoţstvo zráţok, či vlastnosti pôdneho krytu. V hornatom a členitom území
rastie hustota riečnej siete zvýšeným povrchovým odtokom podmieneným väčšími sklonovými pomermi
a menšou priepustnosťou povrchu.
Tvar povodia môţe byť definovaný na základe viacerých charakteristík. Jednou z nich je súčiniteľ členitosti
rozvodnice alebo Graveliov koeficient (Oα), ktorý vyjadruje pomer medzi dĺţkou rozvodnice (O) a dĺţkou
kruţnice, ktorá ohraničuje kruh s rovnakou plochou akú má povodie (Sp) [8]. Pre povodie Vyčomy má
hodnotu 1,55.
Určenie súčiniteľu tvaru povodia (α) vychádza z pomeru plochy povodia (Sp) k štvorcu dĺţky povodia, resp.
najkratšej vzdialenosti od ústia k najvzdialenejšiemu bodu povodia (Lp), ktorá má dĺţku 18,3 km [8]. Povodie
Vyčomy má hodnotu 0,307 a podľa kritérií určovania tvaru povodia na Slovensku (Tab. 4) má vejárovitý tvar.
Tvar povodia výrazne ovplyvňuje časové a priestorové rozloţenie odtoku.
Tab. 4: Kritéria určovania tvaru povodia [8,13]
Typ povodia
pretiahnuté
prechodné
vejárovité

Plocha povodia
2
2
do 50 km
nad 50 km
< 0,24
< 0,18
0,24 – 0,26
0,18 – 0,20
> 0,26
> 0,20

Miera asymetrie povodia (a) vyjadruje podiel rozdielu medzi plochou povodia vľavo od hlavného toku (Sls)
a plochou povodia vpravo od hlavného toku (Sps) a celkovej plochy povodia. Tento parameter dáva určitú
predstavu o tvare povodia a umiestnení hlavného toku v povodí [11]. Na základe vrstvy povodia a vrstvy
hlavného toku bola určená plocha povodia vľavo od hlavného toku (Sls = 56,6 km2) a vpravo od hlavného
toku (Sps = 43,3 km2). Hodnota miery asymetrie je potom -0,134, kde záporné znamienko vyjadruje, ţe
hlavný tok je viac umiestnený k ľavej strane povodia, v prípade kladného znamienka by bol umiestnený
k pravej strane povodia. Rozdiel od nuly vyjadruje veľkosť asymetrie povodia.
Výškové pomery povodia a toku charakterizujeme číselne prostredníctvom viacerých parametrov, ale aj
kartograficky vo forme mapového výstupu (Obr. 3). V povodí najviac prevládajú nadmorské výšky v intervale
201-250 m n. m. (20,4%) a 251-300 m n. m. (17,8%), ktoré sú spolu s intervalom 168-200 m n. m.
charakteristické pre Nitriansku pahorkatinu. Ďalej sú to intervaly 301-350 m n. m. (14,6%) a 351-400 m n. m.
(12,0%) tvoriace prechod medzi Nitrianskou pahorkatinou a pohorím Tribeč. Zvyšné intervaly nadmorských
výšok od 401 do 715 m n. m. (27,5%) reprezentujú pohorie Tribeč a jeho podcelky.
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Absolútny spád toku (ΔHt) je orientačnou charakteristikou výškových pomerov vodného toku. Ide o rozdiel
medzi nadmorskou výškou prameňa (Hmaxt = 515 m n. m.) a uzavierajúceho profilu alebo ústia (Hmint = 168 m
n. m.). Spád toku Vyčoma má potom 347 m. Absolútny spád povodia (ΔHp) je 547 m a predstavuje
charakteristiku, ktorá udáva rozdiel medzi najvyššou (Hmaxp 715 m n. m.) a najniţšou kótou v povodí, ktorou
je nadmorská výška ústia (Hminp = 168 m n. m.). Do vzorca priemernej nadmorskej výšky povodia (H)
vstupuje plocha povodia (Si) ohraničená vrstevnicami Hi aţ Hi-1 a celková plocha povodia (Sp) [13]. Jej
hodnota pre povodie Vyčomy je 333,4 m n. m.
Z hľadiska tvorby odtoku, ale aj čo sa týka erózneho potenciálu, je dôleţitým parametrom priemerný sklon
svahov povodia (Isv) a hlavného toku (It). Do výpočtu priemerného sklonu povodia vstupuje zvolený výškový
rozdiel vrstevníc (ΔH = 0,005 km), dĺţka najniţšej zvolenej vrstevnice v povodí (l0 = 0,760 km), dĺţka
najvyššej zvolenej vrstevnice v povodí (ln =0,014 km), dĺţka všetkých vrstevníc (okrem najniţšej a najvyššej)
v povodí (li = 3645,8 km) a plocha povodia (Sp) [11]. V prípade povodia Vyčomy má priemerný sklon svahov
povodia (Isv) hodnotu 18,3%, čo je pribliţne 10,4°. Priemerný sklon toku (It) Vyčoma, čo je rozdiel
nadmorských výšok prameňa (Hmaxt) a ústia (Hmint) a dĺţky hlavného toku (Lt), je 1,38%. Priemerný sklon
údolnice (Iú) je tieţ významnou charakteristikou odtokových pomerov, kde do vzorca vstupuje maximálna
nadmorská výška údolnice na rozvodnici (Hmaxú = 567 m n. m.), minimálna nadmorská výška údolnice v ústí
(Hminú = 168 m n. m.) a dĺţka údolnice (Lú) [11]. V našom prípade má údolnica priemerný sklon 1,7%.
Sklon svahov a tvary reliéfu v povodí sú faktormi, ktoré môţu zosilniť napr. účinky povodne a od ktorých
záleţí veľkosť a rýchlosť odtoku z povodia. So zväčšujúcim sa sklonom sa urýchľuje odtok vody z územia a
zároveň vysoké hodnoty sklonu limitujú retenčné schopnosti územia. Na základe rastra sklonov
vygenerovaného z DMR prostredníctvom nástroja Slope v rámci extenzie Spatial Analyst sú najviac
zastúpené stredné svahy so sklonom v intervaloch 7-12° (25,9%), resp. mierne svahy 3-7° (25,2%). Roviny
so sklonom 0-1° (6,5%) a zrázy so sklonom nad 25° (1,4%) sú naopak najmenej zastúpené. Najväčšie
sklony svahov sú najmä v časti povodia vľavo od hlavného toku, kde je aj hustota riečnej siete väčšia. Príkre
svahy so sklonmi medzi 17-25° a sporadicky aj zrázy nad 25° sa vyskytujú na svahoch lemujúcich horné
toky Hradského potoka, Onţiarskeho potoka, potoka Slače a tieţ na svahoch vrchov Kostrín, Hôrka, Bralá
alebo Veľká Suchá. Pozdĺţ horného toku Vyčomy sa tieţ nachádzajú príkre alebo výrazné svahy so sklonmi
od 17° do 25°, resp. 12-17° (Obr. 4).
Horizontálna krivosť reliéfu predstavuje zakrivenie reliéfu v smere vrstevnice a bola vypočítaná pomocou
nástroja Curvature v extenzii Spatial Analyst. Zakrivenie môţe nadobúdať kladné alebo záporné hodnoty.
Kladné hodnoty označujú konvexné (vypuklé) tvary reliéfu a záporné hodnoty konkávne (vduté) tvary. Tento
ukazovateľ je veľmi dôleţitý na posúdenie smeru pohybu - odtoku vody po svahu, či na danom mieste voda
steká alebo sa koncentruje. Konvexné tvary reliéfu sú napr. chrbty, kopy a rázsochy, konkávne svahy sú
napr. doliny alebo úvaliny (Obr. 5).
Vertikálna (normálová) krivosť reliéfu predstavuje zakrivenie reliéfu v smere spádovej krivky a bola rovnako
ako horizontálna krivosť vypočítaná pomocou nástroja Curvature v extenzii Spatial Analyst. Zakrivenie môţe
byť taktieţ buď kladné alebo záporné. Kladné hodnoty označujú konvexné (vypuklé) tvary reliéfu a záporné
hodnoty konkávne (vduté) tvary. Normálová (vertikálna) krivosť vyjadruje stupňovitosť svahu, pričom
konvexné tvary zapríčiňujú zrýchľovanie odtoku a konkávne tvary brzdenie odtoku. Obyčajne horná časť
svahu v smere spádovej krivky je konvexná a dolná konkávna (Obr. 6).
Expozícia svahov, na ktorej výpočet sme pouţili nástroj Aspect v rámci extenzie Spatial Analyst, má vplyv
najmä na rozdelenie a mnoţstvo priameho slnečného ţiarenia, evapotranspiráciu, mnoţstvo zráţok
(náveterné a záveterné svahy), či pôsobenia vetra. Jej význam pri erózno-denudačných procesoch rastie so
zväčšujúcim sa sklonom reliéfu. V povodí Vyčomy majú najväčšie zastúpenie severozápadné (16,5%),
západné (15,6%) a severné svahy (14,6%). V časti povodia vľavo od hlavného toku prevládajú severné,
severovýchodné a severozápadné svahy. Nachádzajú sa tu aj svahy s najväčšími sklonmi a práve z tejto
časti najviac vody priteká do hlavného toku prostredníctvom Hradského potoka, kde sa táto voda akumuluje.
Naopak v časti povodia vpravo od hlavného toku sú zastúpené predovšetkým juţné, juhovýchodné,
juhozápadné a západné svahy. Najmenej svahov je orientovaných na juhovýchod (8,7%) a bez expozície je
0,1% svahov (Obr. 7).
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Tab. 3: Morfologické a morfometrické parametre povodia a toku Vyčoma
Parameter

Vzorec

Označenie
(jednotka)

Hodnota

Plocha povodia

-

Sp (km2)

99,9

Dĺţka rozvodnice

-

O (km)

54,9

Dĺţka hlavného toku

-

Lt (km)

25,2

Dĺţka prítokov

-

Lpi (km)

90,4

Lc (km)

115,6

Lú (km)

24,1

Bp (km)

4,14

Ls (km)

2,07

Dĺţka údolnice

pi

-

Stredná šírka povodia

Bp 

Priemerná dĺţka svahov
povodia

Ls 

Hustota riečnej siete

r 

Súčiniteľ členitosti
rozvodnice

O 

Sp
Lú
Bp
2

Lc

-2

Sp

2  Sp

Sp
2

Lp

S ls  S ps

a 

r (km.km )

1,15

Oα

1,55

α

0,307

a

-0,134

O

 

Súčiniteľ tvaru povodia
Miera asymetrie povodia

L

Lc  Lt 

Celková dĺţka tokov

S ls  S ps



S ls  S ps

S

Nadmorská výška prameňa

-

Hmaxt (m n. m.)

515

Nadmorská výška ústia

-

Hmint, Hminp, Hminú
(m n. m.)

168

Absolútny spád toku

 H t  H max t  H min t

ΔHt (m)

347

Najvyššia nadmorská výška
povodia

-

Hmaxp (m n. m.)

715

ΔHp (m)

547

H (m n. m.)

333,4

Hmaxú (m n. m.)

567

Isv (%)

18,3

It (%)

1,38

Iú (%)

1,7

H

Absolútny spád povodia
Priemerná nadmorská výška
povodia

p

 H max

H  0 ,5 .  i .( H i  H

Najvyššia nadmorská výška
údolnice
Priemerný sklon svahov
povodia

)

i 1

p

,  i  Si

Sp

I sv 

H
S

p

Priemerný sklon hlavného
toku
Priemerný sklon údolnice

 H min

p

 l0


 2


It 
Iú 

n 1

 li
i 1

H t
Lt



 100

H max ú  H min ú
Lú

ln 
  100
2 

 100

5 ZÁVER
V súčasnosti sa, s rozvojom GIS, resp. DMR a širokou škálou dostupných dát, stáva morfometrická analýza
reliéfu územia jednoduchšia a časovo menej náročnejšia neţ pred ich nástupom. Avšak, aby boli výsledky
dostatočne presné, musia mať aj dáta, predovšetkým DMR, poţadovanú kvalitu. Pri tvorbe DMR je preto
potrebné klásť dôraz najmä na kvalitu vstupných údajov, výstupné rozlíšenie, či výber interpolačnej metódy.

Fórum mladých geoinformatikov 2013

TU Zvolen, 2. - 3. mája 2013

Nami vytvorený DMR môţeme charakterizovať ako lokálny s podrobnejším rozlíšením, na základe ktorého
sme mohli detailnejšie zanalyzovať morfometrické pomery povodia Vyčomy. Výsledné výstupy
morfometrickej analýzy majú podobu jednak číselných charakteristík napr. výškových pomerov, skonu alebo
tvaru povodia a toku a tieţ rastrov výškových pomerov, sklonitosti, expozície a krivosti reliéfu. Takéto
výstupy môţu následne vstupovať napr. do modelovania ohrozenosti územia prírodnými hrozbami alebo do
modelovania prírodných procesov (geomorfologických, hydrologických, atď.) a majú vyuţitie všade tam, kde
reliéf svojimi charakteristikami vstupuje do plánovacieho, analytického, modelovacieho, riadiaceho alebo
rozhodovacieho procesu.
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Obr. 1: Vymedzenie povodia Vyčomy

Obr. 3: Výškové pomery povodia Vyčomy
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Obr. 4: Sklonitosť svahov v povodí Vyčomy

Obr. 5: Horizontálna krivosť reliéfu v povodí Vyčomy
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Obr. 6: Vertikálna krivosť reliéfu v povodí Vyčomy

Obr. 7: Expozícia svahov v povodí Vyčomy
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