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The paper presents characteristics of regional geomorphological differentiation of 
the selected territory in the contact part of the South Slovakian Basin and the Rev-
úca Upland. The detailed field research and mapping of the territory proved that 
apart from the traditional geomorphological (morphometric, morphographic and 
genetic) parameters also other factors influence the relief regionalization. They 
include the spatial relations of neighbourhood, areas of regions, contrast and 
length of borders. The study offers the new view of relief differentiation where the 
key role is played by objective laws expressing similarity of spatial relations in 
landscape. The contribution of this study lies in the preference of research of link-
ages between the forms to characteristics of its content. 
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ÚVOD  A  CIEĽ  PRÁCE 

V poslednom čase sa v geomorfológii prejavuje tendencia, ktorej hlavným 
znakom je snaha o dôkladnejšiu, explicitnejšiu charakteristiku a znázornenie 
priestorových susedských vzťahov ako to bolo obvyklé doteraz (Urbánek 
1993a, 1994, 1995, 1997 a 2000a). Tento trend poukazuje na význam týchto 
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vzťahov, ktoré pokladá za základný kameň pochopenia vlastností georeliéfu. 
Kriticky sa stavia k súčasnej tzv. „atomizácii reliéfu“, ktorá kladie dôraz na po-
drobnú vnútornú charakteristiku geomorfologických foriem, ale priestorové 
vzťahy medzi formami posúva do pozadia (Urbánek 2000a, p. 208). 

Práca chce prispieť k podpore spomínaného trendu. Naším cieľom je objaviť 
a charakterizovať priestorové vzťahy a podľa nich poukázať na regionálne roz-
diely v rámci záujmového územia. Okrem poznania a znázornenia reliéfu chce-
me upozorniť na metodologickú stránku výskumu, hlavne na celkový postup 
identifikácie regiónov a na konkretizáciu ďalších podmieňujúcich faktorov geo-
morfologickej regionalizácie. Cieľom je okrem uvedeného aj zhrnutie výsled-
kov geomorfologického výskumu zo staršieho štúdia o záujmovom území (Bár-
doš 1998). 

Považujeme za dôležité spomenúť, že náš prístup k reliéfu, spočívajúci v pr-
votnej morfograficko-morfometrickej diferenciácii reliéfu a následnom hľadaní 
organizácie medzi formami, nie je jediný. Existujú aj iné prístupy, ktoré sú dob-
re aplikovateľné v geomorfologickom výskume. Ich zhrnutie podáva práca Le-
hotského (1998). Detailnejšie sa zaoberá s choreomatickým prístupom, ktorého 
podstata spočíva v tvorbe grafických modelov. Tieto modely vystihujú logiku 
organizácie štruktúry krajiny. 

 
PREHĽAD  DOTERAJŠÍCH  VÝSKUMOV 

Doposiaľ sa na záujmovom území uskutočnil len malý počet podrobných ge-
omorfologických výskumov. Patrí sem predovšetkým práca Košťálika (1985), 
ktorá prvýkrát detailnejšie poukazuje na existenciu gravitačných porúch na úze-
mí a podáva novú koncepciu vzniku Pokoradzských jazierok. V práci chýba ge-
omorfologická mapa, čo výrazne sťažuje interpretáciu autorovej hypotézy o ge-
omorfologickom vývoji. 

Z geologickej literatúry bolo možné vyťažiť cenné informácie hlavne o gra-
vitačných poruchách. Vass et al. (1989) prinášajú detailnejšiu morfogeneticko-
geologickú charakteristiku týchto porúch. Poukazujú na diferenciáciu morfoge-
netických pomerov v rámci gravitačne porušeného územia. Reliéf tu bol mode-
lovaný jednak blokovým posunom krýh z vulkanického materiálu, jednak odo-
zvou na tento posun postupným vytláčaním mäkkého podložia v predpolí krýh. 
Charakteristika je podložená aj špeciálnymi mapami a profilmi. Z geomorfolo-
gického hľadiska sú nezanedbateľné aj geologické mapy v mierke 1:50 000 
(Elečko et al. 1985, Vass et al. 1992) a vysvetlivky k týmto mapám (Vass et al. 
1986, Vass et al. 1992). Z podrobného inžiniersko-geologického výskumu širšej 
oblasti pochádzajú detailné mapy aj o časti záujmového územia v mierke 
1:10 000 (Hrašna et al. 1990). Zameriavajú sa tiež na gravitačné poruchy, po-
drobne zobrazujú sieť zlomových línií a podávajú aj inžiniersko-geologickú re-
gionalizáciu. 

 
METODOLOGICKÉ  VÝCHODISKO 

Geomorfologické regióny záujmového územia boli vytvorené zgrupovaním 
elementárnych foriem reliéfu. Mapa elementárnych jednotiek bola vytvorená 
pomocou podrobného terénneho výskumu a štúdia topografických máp. Násled-
ne bola prezentovaná v práci Bárdoša (1998) v mierke 1:10 000. Identifikácia 
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týchto jednotiek a ich mapovanie sa udiali podľa teoreticko-metodologickej bá-
zy prác Minára (1996a, 1996b, 1998a a 1998b), Minára a Tremboša (1994) a 
Urbánka (1994, 1995 a 1997). 

Minár a Tremboš (1994, p. 36.) píšu o problematike elementárnych foriem 
nasledujúce: „Podstata použitej koncepcie komplexného geomorfologického 
mapovania spočíva v identifikácii a hľadaní obsahovej náplne základných ele-
mentov georeliéfu v danej rozlišovacej úrovni – elementárnych foriem, ktoré sú 
vnútorne morfometricky, morfogeneticky i morfodymamicky istým spôsobom 
homogénne. Pritom táto homogenita je narušená na hraniciach elementárnych 
foriem. Dôsledkom morfogenetickej homogenity a základnou podmienkou po-
tenciálnej morfodynamickej homogenity je morfometrická homogenita elemen-
tárnych foriem daná približne konštantnou hodnotou najmenej jedného morfo-
metrického parametra (nadmorskej výšky, sklonu, krivosti, zmeny krivosti atď.). 
Hranica elementárnej formy je potom definovaná porušením tejto homogenity – 
nespojitosťou zmeny týchto konštantných parametrov.“ 

Základným kritériom identifikácie elementárnej diferenciácie reliéfu bola 
teda diferenciácia morfometrických vlastností. Hranice boli vedené po líniách 
nespojitosti jednotlivých morfometrických parametrov. Mapovanie elementár-
nych foriem bolo zadefinované aj matematicky (Minár 1996a, 1998a a 1998b). 
Základnú diferenciáciu terénu má zachytávať mapa elementárnych foriem geo-
reliéfu. 

Geomorfologická analýza a mapovanie Urbánka (1994, 1995, 1997 a 2000a) 
taktiež vychádza priamo z morfometricko-morfografických vlastností terénu a 
ich priestorovej diferenciácie. Za najdôležitejšie a najadekvátnejšie ukazovatele 
elementárnej diferenciácie reliéfu autor označuje konkrétne tvary reliéfu (plo-
šiny, svahy, izolované vrchy atď.). Hranice jednotlivých tvarov – foriem sú lo-
kalizované taktiež na líniách morfometrickej nespojitosti: „Na topografickú ma-
pu sa položí sieť hraníc, sieť čiar, ktoré oddeľujú susediace, navzájom odlišné 
formy“ (Urbánek 1997, p. 183). Výsledkom takéhoto postupu je tzv. „obser-
vačná mapa“, zachytávajúca len línie (hranice foriem) a plochy (samotné for-
my) a ich priestorovú organizáciu bez akejkoľvek podrobnejšej charakteristiky, 
teoretického vysvetľovania. Až následne sa majú tieto areály „vysvetliť“, na-
pĺňať rôznymi informáciami, a to predovšetkým o priestorových vzťahoch, 
podľa ktorých je možné začleniť formy do vyšších priestorových zoskupení. 
Autor poukazuje na existenciu priestorových zreťazení odlišných, ale navzájom 
susediacich foriem (Urbánek 1995, 1997 a 2000a). 

Na záver chceme poukázať na výraznú podobnosť medzi Minárom a Urbán-
kom vytvorenými koncepciami mapovania. Je ich možné aplikovať tak v prípa-
de elementárnej diferenciácie reliéfu, ako aj regionálnych rozdielov. 

Pri vedení hraníc jednotlivých regiónov sa využili aj regionalizačné princípy 
sformulované Minárom (1996b, pp. 38-39), ktoré znejú nasledovne: 

1) Hranica elementárnej formy, ktorá sa stáva hranicou regiónu, musí mať 
mohutnosť regionálneho rádu. (Mohutnosť je daná veľkosťou foriem, ktoré hra-
nica oddeľuje.) Vplyvom malej mohutnosti sa totiž aj najostrejšie hranice môžu 
pri zmene mierky stratiť. 

2) Hranica regiónu je totožná s výrazne najostrejšou regionálne mohutnou 
hranicou elementárnej formy v kontaktnej oblasti regiónov, ktorá spĺňa ďalšie 
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stanovené kritériá. (Ostrosť hranice určuje veľkosť uhla, ktorý zvierajú ňou od-
delené formy). 

3) Individuálne geomorfologické regióny majú spravidla vo vzťahu k svojmu 
okoliu charakter pozitívnych alebo negatívnych zložených makroforiem. Vzhľa-
dom na prirodzený prekryt zložených foriem sa zaužívalo v hraničných oblasti-
ach medzi pozitívnymi a negatívnymi makroformami priraďovať svahy ku pozi-
tívnym makroformám. Z toho stavu vyplýva logicky niekoľko pravidiel pre vede-
nie hraníc regiónu: 

a) Medzi dvoma pozitívnymi makroformami by mala prebiehať hranica 
spravidla po údolnici, alebo po okrajovej hrane dnovej plošiny (nivy). 

b) Medzi dvoma negatívnymi makroformami by mala prebiehať hranica 
spravidla po chrbátnici, alebo okrajovej hrane vrcholovej plošiny. 

c)  V oblasti kontaktu pozitívnej a negatívnej makroformy by mala byť hrani-
cou spravidla úpätnica, vzhľadom na spomenuté priraďovanie svahov k pozitív-
nym makroformám to však môže byť aj údolnica (nie však chrbátnica). Od hra-
nice do pozitívnej makroformy musí teda územie stúpať. 

d) V miestach, kde negatívna (pozitívna) elementárna forma vniká veľmi hl-
boko do susednej pozitívnej (negatívnej) makroformy (napríklad niva vnikajúca 
do pohoria), sa vedie hranica v mieste najvýraznejšej zmeny šírky delenej ele-
mentárnej formy v hraničnej oblasti. 

4) V prípade malých rozdielov v ostrostí hraníc a splnením prvej a tretej 
podmienky možno pre preferenciu jednej z hraníc využiť kritérium vnútornej 
homogénnosti regiónu (jednotnej genézy, morfografie, litologickej a morfo-
štruktúrnej príslušnosti k zloženej forme georeliéfu a pod.). 

 
ÚVAHY  O  GEOMORFOLOGICKÝCH  REGIÓNOCH  A  ICH 

VZŤAHU  K  OBJEKTÍVNYM  ZÁKONOM 

Ak geomorfologický výskum má za cieľ zistiť a následne znázorniť regio-
nálnu diferenciáciu určitého územia, výsledok môže byť dosiahnutý len dôklad-
nou identifikáciou regiónov, ktorá má dva základné kroky: identifikáciu jadier 
nastávajúcich regiónov a následné určenie, spresnenie hraníc týchto regiónov. 

Pri identifikácii regiónov nie je dôležité dopredu poznať presný priebeh hra-
níc, najdôležitejšie je zistiť „jadrá“, ktoré sú najcharakteristickejšími časťami 
regiónov. Až nasledujúcim krokom je presné určenie hraníc medzi týmito jadra-
mi (obr. 1). 

Mimoriadne dôležité je poznamenať, že faktorom identifikácie jednotlivých 
jadier v našom prípade ani neboli priamo prevládajúce relatívne výšky, sklony, 
krivosti či pôdorysy foriem, alebo miera horizontálnej členitosti. Podobné mor-
fograficko-morfometrické znaky môžeme nájsť takmer v každom z vyčlenených 
regiónov. Skutočným podmieňujúcim faktorom je konštantné opakovanie sa 
rozdielnych priebehov morfograficko-morfometrických znakov v určitom, vo-
pred zadefinovanom smere. Zákon určujúci vymedzenie sa prejavuje vo viac-
krát opakovanom rovnakom susedstve rozdielnych foriem, t. j. v konštantnej po-
stupnosti určitej kombinácie týchto foriem. Formy sú rozdielne, ale navzájom 
sú v pravidelne sa opakujúcom, zákonitom susedskom priestorovom vzťahu. 
V určitých regiónoch v niektorých smeroch môže byť smerodajný aj konštantný 
priebeh morfograficko-morfometrických znakov. 
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Zdá sa, že v jednotlivých častiach územia existuje istá zákonitosť, zákonitá 
postupnosť, ktorá inde neplatí; priestorová pravidelnosť, ktorá v takej forme in-
de neexistuje. Podobný jav sa vyskytuje aj v iných oblastiach Slovenska 
(Urbánek 1993a, 1995, 1997 a 2000a). Myslíme si, že na záujmovom území ide 
o existenciu objektívnych zákonov, pomocou ktorých boli naše regióny vyčle-
nené. S týmito zákonmi sa u nás v poslednom čase zaoberá Urbánek (2000a). 
Autor opisuje systemizáciu ako súčasť geomorfologickej analýzy, ktorej cieľom 
je „objaviť a adekvátne formulovať priestorový poriadok, priestorové zákony, 

Obr. 1. Geomorfologické regióny záujmového územia a ich jadrá 
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za variabilitou povrchových tvarov objaviť určitú konštantu. Objektívny zákon 
je pravidelne sa vyskytujúci jav. Za objektívne zákony možno považovať rôzne 
formy zistenej, pravidelne (zákonite) sa vyskytujúcej priestorovej organizácie 
geomorfologických javov. Aj rôzne formy priestorovej rytmicity možno považo-
vať za objektívny zákon. Iný druh pravidelne sa vyskytujúcej priestorovej orga-
nizácie predstavujú rôzne zreťazenia geomorfologických foriem“ (Urbánek 
2000a, p. 206). Autor zvlášť vyzdvihuje podobu tohto zákona, ktorá je priesto-
rová. Nejde o pojmy na pojmovej úrovni, ale o zákony písané priestorovým ja-
zykom (priestorovou štruktúrou) na predmetnej úrovni, ktoré v teréne reálne  
existujú. Preto pri ich znázornení musí mať prednosť mapové vyjadrenie pred 
textovým. Na znázornenie týchto zákonov budeme klásť väčší dôraz pri charak-
teristike regiónov. 

Región sa okrem jadra skladá aj z menej reprezentatívnych častí, ktorých 
vlastnosti sú preň menej charakteristické. Objektívne zákony sú tu menej výraz-
né. Ako aj v prípade elementárnych foriem, ide predovšetkým o periférne časti 
regiónu okolo jadra s limitovanou rozlohou, kde je homogenita regionálnych 
jednotiek narušená. Nie je to však pravidlom. V niektorých prípadoch sa menej 
charakteristická časť sústreďuje do jednej časti regiónu a jadro sa môže priblížiť 
až k jeho hraniciam. Niektoré úseky hraníc jadra sa môžu stotožniť s hranicou 
daného regiónu. Jadrá sa môžu niekedy aj dotýkať. V takomto prípade musí byť 
zmena regionalizačných kritérií veľmi jasná, jednoznačná. Hranica sa vyznačuje 
vysokou mierou ostrosti a s jej vymedzením obyčajne nemáme problémy. Pro-
blém pri určení hraníc rastie so zvýšenou „priestorovou intenzitou“, t. j. s naras-
tajúcou rozlohou menej charakteristických častí. Tieto územia sú chudobné na 
znaky, podľa ktorých by ich bolo možné zaradiť do jedného alebo druhého regi-
ónu. Pomôžu nám niektoré súvislosti. 

Vieme, že priebeh hraníc regiónov nie je náhodný, je limitovaný sieťou hra-
níc elementárnych foriem. Hranica potenciálnych regiónov môže vzniknúť len 
z tejto siete. Identifikáciu hraníc uľahčuje aj pravidlo, podľa ktorého hranica 
regiónu nemôže rozdeliť žiadne vytypované jadro na danej úrovni. Hranice teda 
zákonite musíme hľadať v priestore medzi jednotlivými jadrami. Otázkou je len 
výber najvhodnejších úsekov. V tom nám pomohli regionalizačné princípy Mi-
nára (1996b, pp. 38-39). Podľa nich je kľúčovou vlastnosťou hraníc ich miera 
výraznosti v teréne, ktorá má byť ekvivalentná rozlohe jednotlivých regiónov. 
V medzijadrových priestoroch sa stanú hranicami tie najkontrastnejšie. 

Reliéfové pomery poukazujú na dôležité súvislosti vyplývajúce z pomeru 
rozlohy jadra a periférnych častí k rozlohe daného regiónu. Pomer medzi ja-
drom a regiónom vyjadruje mieru reprezentatívnosti regiónu. Čím väčšia je roz-
loha jadra v regióne, tým adekvátnejšie je vymedzenie regiónu. Z tohto hľadis-
ka je najvýhodnejšie, keď je jadro totožné so samotným regiónom, keď objek-
tívne zákony platia v celom regióne. Konkrétne hodnoty pomeru jadra k územiu 
regiónu nájdeme v tabuľke č. 1. 

 
CHARAKTERISTIKA  VYČLENENÝCH  REGIÓNOV  SO  ZRETEĽOM 
NA  PODMIEŇUJÚCE  FAKTORY  ICH  IDENTIFIKÁCIE  A  URČENIA 

HRANÍC 

Záujmové územie má približne 21 km2. Nachádza sa na úpätí Slovenského 
rudohoria, v kontaktnej časti Juhoslovenskej kotliny a Revúckej vrchoviny, ne-
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ďaleko Rimavskej Soboty. Jeho presnú polohu znázorňuje obr. 1. Najnižšie po-
ložený bod územia sa nachádza vo výške 214 m, najvyššie položený 527 m. 
Výškové rozpätie medzi nimi je 313 m. 

 
Tab. 1. Miera reprezentatívnosti (Rr) regiónov záujmového územia 

 
Geomorfologický výskum umožnil identifikáciu niekoľkých morfograficky a 

zároveň morfogeneticky odlišných individuálnych regiónov. Členenie reliéfu 
záujmového územia prehľadnejšie znázorňuje obr. 1. 

Hierarchia individuálneho členenia reliéfu je dvojúrovňová. O úroveň nižšie 
sa už nachádza elementárna typologická diferenciácia územia. 

Nami vyčlenené individuálne regióny ukazujú súvislosť aj s geomorfologic-
kým členením Slovenska (Mazúr a Lukniš 1980). Región nivy Rimavy považu-
jeme za subregión Gemerských terás, región erózno-denudačne modelovanej 
pahorkatiny Rimavskej kotliny a región gravitačne modelovanej pahorkatiny 
Rimavskej kotliny za subregión Valickej pahorkatiny a náš región Pokoradzskej 
tabule za subregión Pokoradzskej tabule podľa Mazúra a Lukniša (1980). 

Pri opise týchto súvislostí však treba poznamenať, že pracujeme s maloploš-
ným územím, kým geomorfologické členenie Slovenska bolo vytvorené pre 
mnohonásobne rozsiahlejšie územie. Z týchto rozdielov vyplývajú aj niektoré 
nejasnosti. Z dôvodu generalizácie nie je úplne jasné, či náš región gravitačne 
modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny patrí do Valickej pahorkatiny ale-
bo do Pokoradzskej tabule. Náš názor na zaradenie daného regiónu do vyšších 
štruktúr je však odlišný. Odôvodňujeme to pomocou 1. a 2. regionalizačného 
princípu Minára (1996b, pp. 38-39). Treba si uvedomiť, že hranica medzi Valic-
kou pahorkatinou a Pokoradzskou tabuľou tvorí hranicu aj medzi geomorfolo-
gickými oblasťami Slovenského rudohoria (na nižšej úrovni Revúckej vrchovi-
ny – Železníckeho predhoria) a Lučensko-košickej zníženiny (na nižšej úrovni 
Juhoslovenskej kotliny – Rimavskej kotliny). Ide teda o významnú geomorfolo-
gickú hranicu, ktorá musí byť zreteľná aj na menej podrobných mapách. Jedi-
nou hranicou na záujmovom území, ktorá najlepšie spĺňa toto kritérium, je nami 
vytýčená hranica medzi regiónom gravitačne modelovanej pahorkatiny Rimav-

Región 1. rádu 
Rozloha jadra 

(Aj)  
Rozloha regiónu 

(Ar) 
Rr = 

Aj/Ar.100 % 

Región nivy Rimavy 0,97 km2 0,97 km2 100 % 

Región erózno-denudačne modelovanej 
pahorkatiny Rimavskej kotliny 6,53 km2 9,86 km2 66,2 % 

Región gravitačne modelovanej 
pahorkatiny Rimavskej kotliny 4,86 km2 8,06 km2 60,3 % 

Región Pokoradzskej tabule 1,94 km2 1,94 km2 100 % 

Región 2. rádu 
Rozloha jadra 

(Aj)  
Rozloha regiónu 

(Ar) 
Rr = 

Aj/Ar.100 % 

Oblasť odseparovaných vulkanických krýh 1,21 km2 1,73 km2 69,9 % 

Oblasť vytláčaného podložia 3,19 km2 6,29 km2 50,7 % 
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skej kotliny a regiónom Pokoradzskej tabule. Preto považujeme zaradenie regi-
ónu gravitačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny medzi subregióny 
Valickej pahorkatiny za opodstatnené. 

 
REGIÓN  NIVY  RIMAVY 

Región nivy Rimavy predstavuje tak z hľadiska morfografie, ako aj genézy, 
homogénnu monoformu, ktorú potvrdzuje aj stopercentný podiel jadra bez exis-
tencie menej reprezentatívnych častí (tab. 1). Ide o fluviálnu rovinu vytvorenú 
Rimavou, ktorá sa značne odlišuje od ostatnej časti územia. Napriek tomuto tvr-
deniu geneticky rovnakú formu, t. j. nivu (napr. fluviálne roviny niektorých prí-
tokov), alebo morfograficky, t. j. rovinu (napr. rôzne plošiny), nájdeme aj v inej 
časti územia. Tie sa však napriek podobným vlastnostiam nevyčlenili ako samo-
statné regióny. Vlastnosti podmieňujúce vyčlenenie teda môžeme nájsť aj 
v inom smere než v homogenite niektorých parametrov. Faktorom vymedzenia 
je okrem iného aj výraznejšia rozloha regiónu nivy Rimavy. V tomto prípade 
ide o relatívnu rozlohu. V teréne, resp. na mapách si všímame pomer medzi vy-
typovaným územím a celkovou rozlohou záujmového územia. Región teda musí 
mať dostatočný priestorový rozsah – rozlohu v rámci skúmaného územia, ktorá 
spĺňa jej vymedziteľnosť. Región nivy Rimavy predstavuje 4,66 % územia, čo 
znamená, že vytipovaná časť vyhovuje ako samostatne vymedzený región už pri 
tejto nízkej číselnej hodnote pomeru. 

O význame rozlohy foriem hovorí aj prvý regionalizačný princíp Minára 
(1996b, pp. 38-39), ktorý je ale zameraný viac na určenie polohy hraníc ako na 
vymedziteľnosť regiónov. 

Priznávame, že určenie miery vyhovujúcej relatívnej rozlohy je sčasti sub-
jektívne, pričom nás ovplyvňujú aj iné vlastnosti. Tradičnou črtou geomorfolo-
gického (geografického) výskumu je skutočnosť, že štúdium vlastností reliéfu 
sa neobmedzuje len na záujmové územie, ale siaha nad rámec jeho hraníc. Pre 
geomorfológa je samozrejmosťou študovať aj okolie, s ktorým je záujmové úze-
mie úzko späté. Priestorové vzťahy nebudú prerušené hranicami účelovo vybra-
ného územia. Niva Rimavy sa v našom prípade neobmedzí len na študované  
územie, ale siaha ďaleko za hranice s rozlohou značne väčšou ako samotné vy-
medzené územie. Záujmové územie takpovediac vytrhlo kus z tejto rozsiahlej 
homogénnej štruktúry. Významná rozloha nivy po celkovej dĺžke Rimavy mi-
mo záujmového územia nás pri vyčlenení regiónu nivy Rimavy ovplyvnila po-
zitívne, aj keď má v rámci študovaného územia menšiu, z hľadiska vymedziteľ-
nosti kritickejšiu rozlohu. 

Región nivy Rimavy bol v posledných desaťročiach značne pretvorený. Sta-
ré meandrujúce koryto, figurujúce na starších mapách, je zasypané a využívané 
ako orná pôda. Mŕtve ramená sa zachovali len ojedinele. Súčasné novovytvore-
né koryto je upevnené hrádzami, ktorými je vplyv fluviálnych procesov výrazne 
obmedzený. 

 
REGIÓN  ERÓZNO-DENUDAČNE  MODELOVANEJ  PAHORKATINY 

RIMAVSKEJ  KOTLINY 

Región predstavuje erózno-denudačne rozčlenený, resp. pretvorený fluviálny 
reliéf Rimavy a jej prítokov. Jedným z dvoch „hlavných regiónotvorných fo-
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riem“ tejto časti sú erózno-denudačné svahy, vytvorené bočnou eróziou Rimavy 
(ďalej len erózno-denudačné svahy Rimavy). Tieto svahy bolo možné dobre  
identifikovať z ich morfometrických vlastností. Ich vrstevnice sú okrem juhozá-
padnej časti regiónu viac-menej rovnobežné a spádnice kolmé na os doliny Ri-
mavy. Po ich vzniku na ne pôsobili len geomorfologické procesy plošného cha-
rakteru, ako soliflukcia a plošný splach, menej zliezanie. 
Ďalšími „rozhodujúcimi regiónotvornými komponentami“ sú výrazne zare-

zané doliny typu V, ktoré sú azda najpozoruhodnejšími formami regiónu. Ich 
jednotlivé časti, prudké svahy a dná často bez nivy, nie je možné zvlášť znázor-
niť ani na topografických mapách veľkých mierok. Doliny sú úzke a výrazne 
zarezané. Ich svahy sú na niektorých úsekoch takmer kolmé. Priemerné sklony 
strání sa pohybujú približne od 30° do 45°. Prítomné stále, resp. periodické vod-
né toky sa intenzívne zarezávajú aj v súčasnosti. Priemerná hĺbka dolín je okolo 
7-10 m, často však dosahujú aj 18-20 m. Na niektorých úsekoch je hĺbková eró-
zia tokov menej činná. Odzrkadľuje sa to v prítomnosti úzkej nivy a malých 
meandrov, pričom svahy ostávajú stále strmé. 

V niektorých prípadoch sú vyvinuté aj staršie erózno-denudačné svahy 
V dolín, ktoré sa nachádzajú bezprostredne nad spomínanými strmými svahmi. 
Vyznačujú sa menšou sklonitosťou (7° až 12°). Rozdielna orientácia ich jedno-
značne oddeľuje od erózno-denudačných svahov samotnej Rimavy. 

Vychádzajúc z práce Urbánka (1993b), z výrazne líniového tvaru a súčasnej 
aktivity týchto dolín predpokladáme ich mladý vek a genézu na zlomových líni-
ách. Z geomorfologického hľadiska Urbánek považuje tektonickú líniu, resp. 
prejav tektonickej línie v teréne za trojrozmerný útvar, ktorý má jeden rozmer 
výraznejší ako ostatné. Opisuje prípady z Malých Karpát, kde „dlhé úseky dolín 
dôsledne sledujú jednu líniu či zväzok línií“ (Urbánek 1993b, p. 132). Doliny sa 
v našom prípade vyznačujú podobnými vlastnosťami. Sú niekoľko km dlhé 
(obyčajne 2-3 km) a ich šírka má len niekoľko desiatok metrov. Sú výrazne pre-
tiahnuté v jednom smere. Doliny typu V sú často zakončené úvalinou a v súčas-
nosti sa do nich spätne zarezávajú. 

V regióne sa nachádza aj niekoľko úvalinám podobných depresií, ktoré sú 
položené do erózno-denudačných svahov Rimavy. Ich dolné zakončenie pre-
chádza voľne do týchto svahov. Sú úzke (10-20 m), ale výrazne pretiahnuté 
(nie-koľko 100 m). Ich hĺbka je malá (niekoľko metrov), napriek tomu sú kon-
trastnými prvkami reliéfu. Možnú genetickú závislosť na zlomových líniách na-
značuje rovnaký smer osí týchto depresií a V dolín. 

Identifikácia tohto regiónu sa udiala pomocou zákonitostí vo výskyte niekto-
rých foriem, kde sa ukazuje určitá pravidelnosť výskytu, rytmicita. Tieto formy 
sme preto zámerne nazvali hlavnými regiónotvornými formami, resp. kompo-
nentami. Rozsiahly priestor medzi jednoznačne vyčleneným regiónom nivy Ri-
mavy a regiónom Pokoradzskej tabule bol už na prvý pohľad vnútorne nehomo-
génny. V tejto časti po podrobnom výskume bolo možné identifikovať územie 
morfograficky vnútorne jednotné, ale od zvyšného nevyčleneného územia roz-
dielne. Ide o jadro regiónu, kde panujú priestorové vzťahy, ktoré nikde inde na 
záujmovom území nenájdeme. Tieto priestorové vzťahy sú súčasťou nasledujú-
cich, v regióne platných objektívnych zákonov: 

a) V smere vrstevnice neustále postupujú za sebou erózno-denudačné svahy 
samotnej Rimavy a mladé doliny jej prítokov typu V (resp. ich svahy s dnom), 
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ktoré sa do týchto svahov zarezali. Z hľadiska susedstva tieto formy tvoria zre-
ťazenie: svahy Rimavy spájajú doliny typu V, alebo opačne, doliny typu V spá-
jajú erózno-denudačné svahy Rimavy. Zmena a opakovanie rovnakej zmeny sa 
ukazuje v orientácii vrstevníc (obr. 2): Po konštantnom priebehu orientácie ale-
bo hladkej zmene (sme na erózno-denudačnom svahu Rimavy) sa smer rapídne 
mení (kontakt erózno-denudačného svahu Rimavy so susedným svahom príto-
ku). Potom sa takmer otočí, keď vrstevnica pretne údolnicu, čím sa dostane na 
protiľahlý svah V doliny. Nasleduje zmena, intenzitou podobná prvému, keď sa 
z protiľahlého svahu doliny dostane von, na susedný nasledujúci erózno-denu-
dačný svah Rimavy. Tento svah je zároveň susedným pre nasledujúcu dolinu. 
Tento priebeh sa opakuje vo vyčlenenom regióne neustále, v niektorých prípad-
och až 14-15 krát. 

b) V smere spádnice môžeme postupovať v rámci regiónu od najnižších 
polôh len smerom hore, bez dosiahnutia vrcholového bodu. 

Z menej rozšírených foriem sa v regióne nachádzajú nerozsiahle plošiny 
v rôznych nadmorských výškach, ktoré sú v regióne značne roztrúsené. Ide 
o malý počet zachovaných zvyškov bývalého terasového systému Rimavy. Lep-
šie sa zachovali na juhu územia. Ucelenejšie časti terás sa nezachovali. Okrem 
soliflukcie a zliezania sa na denudácii týchto terás výrazne podieľali hlavne to-
ky dolín typu V. Výrazné pôsobenie tokov lineárneho charakteru terasový sys-
tém postupne porozrezávalo a odstránilo. 

Hlavne na juhovýchode a juhu časti územia sú plošiny terás izolované plyt-
kým sedlom od susedného svahu. Tieto fragmenty tvoria mierne vyvýšeniny 
s existenciou vrcholového bodu (max. 3-4 m relatívnej výšky). Napriek tomu si 
myslíme, že v týchto častiach regiónu náš druhý objektívny zákon platí, lebo 
reliéfotvorná funkcia vrcholových bodov, vyplývajúca z malej relatívnej výšky 
izolovaných častí terás, je bezvýznamná. Spomínaný objektívny zákon je tu me-
nej výrazný, jeho platnosť je závislá od chápania (definície) vrcholového bodu. 
Preto tieto časti regiónu nie sú začlenené do jadra, aj keď dominujúcim relié-
fotvorným prvkom je na týchto formách plošina, ako aj v prípade neizolova-
ných plošín terás. Hlavne z dôvodu nízkych – menej reprezentatívnych skloni-
tostných pomerov sa nezačlenilo do jadra ani okolie náplavových kuželov, ktoré 
tvorí súvislý pás severoseverozápad-juhojuhovýchodného smeru medzi regió-
nom nivy Rimavy a regiónom erózno-denudačne modelovanej pahorkatiny Ri-
mavskej kotliny. Nezačlenili sme ani výrazný výbežok regiónu v severovýchod-
nej časti, aj keď objektívne zákony sú tu tiež platné. Prípadné začlenenie by na-
rušilo celistvosť jadra. Jadro regiónu erózno-denudačne modelovanej pahorkati-
ny Rimavskej kotliny tvorí 66,2 % regiónu (tab. 1). 

Rozhodujúcim faktorom pri vymedzení hranice medzi regiónom nivy Rima-
vy a regiónom erózno-denudačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny 
je predovšetkým náhla zmena sklonitostných pomerov. Náplavové kužele boč-
ných tokov v hraničnom priestore sťažujú presné určenie priebehu hranice. Tie-
to kužele nie je možné jednoznačne priradiť ani k jednému regiónu. Tvoria pre-
chodné zóny. Tento problém pretrváva pri zobrazení priebehu vo veľkých mier-
kach (predovšetkým 1:10 000). Je logickejšie ich pričleniť k regiónu erózno-
denudačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny. Pri mapách stredných a 
malých mierok (1:50 000 a viac) sa tento problém odstráni vďaka generalizácii. 
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REGIÓN  GRAVITAČNE  MODELOVANEJ  PAHORKATINY 

RIMAVSKEJ  KOTLINY 

Je najrozsiahlejším a najčlenitejším regiónom záujmového územia. Pri jej 
vyčlenení hrali významnú úlohu genetické kritériá silne sa odzrkadľujúce aj 
v morfografických znakoch. Celý región je poznačený vplyvom gravitačných 

 
Obr. 2. Objektívny zákon platný v smere vrstevníc v regióne erózno-denudačnej  

modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny 
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procesov, ktoré túto časť územia premodelovali. Podľa bližšej špecifikácie tých-
to procesov sa región člení na dva subregióny, na oblasť odseparovaných vulka-
nických krýh a oblasť vytláčaného podložia. V rámci celého územia sa subregi-
óny vyznačujú morfografickou podobnosťou, v porovnaní medzi sebou (v rámci 
regiónu gravitačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny) sú však rozdi-
elne. 

Najcharakteristickejšie premodelované územie – jadro – zaberá 60,3 % úze-
mia regiónu. Hlavne západná časť, ktorá sa smerom na juh postupne zužuje a 
postupuje ďalej okolo jadra na východ a severovýchod, je menej reprezentatív-
na. Na severe z nej vybieha klin medzi jadro regiónu gravitačne modelovanej 
pahorkatiny Rimavskej kotliny a regiónu Pokoradzskej tabule. 

 

Oblasť odseparovaných vulkanických krýh  
Ako prezrádza názov, na tvorbe reliéfu tohto subregiónu sa podieľajú kryhy 

z vulkanického materiálu, ktoré sa oddelili z okrajových častí regiónu Poko-
radzskej tabule a vplyvom gravitácie zliezali na mäkkom podloží smerom k niž-
ším polohám (hlavne smerom na juhozápad). Blokový posun oddelených krýh, 
tzv. cambering, vytvoril ukážkový reliéf blokových polí, ktorý sa zachoval až 
dodnes. 

Základný ráz reliéfu tu udávajú všade rozptýlené oblé izolované kopce s okr-
úhlym alebo oválnym pôdorysom. Ich relatívna výška sa pohybuje od 15 do 
50 m. Vrcholové časti krýh sú 70 až 120 m nižšie ako vrcholové plošiny regió-
nu Pokoradzskej tabule. V súčasnosti sú stabilizované; jednak sa zaborili do 
podložia, jednak narazili do vrás vytlačeného podložia v ich predpolí. 

Objektívny zákon sa prejavuje v pravidelnom výskyte týchto kopcov: Ak 
križujeme toto územie, budú sa nám opakovať za sebou izolované vrchy a de-
presné tvary medzi nimi (obr. 3). 

Medzi kryhami a odlučnou stenou tabule, resp. medzi samotnými kryhami 
vznikli najčastejšie menšie plošiny. Miestami na nich nájdeme aj bezodtokové 
depresie gravitačného pôvodu v ktorých sa vytvorili plytké jazerá. Tieto jazier-
ka sú hlavným objektom ochrany národnej prírodnej rezervácie Pokoradzské 
jazierka. Ak sa kryhy nevzdialili od seba dostatočne ďaleko, namiesto plošín sa 
medzi nimi vytvorili sedlá málo typického tvaru. V smere údolnice sú mnoho-
násobne pretiahnutejšie ako v smere chrbátnice. Tieto sedlá majú výlučne gravi-
tačný pôvod. 

Okrem spomínaných foriem sa tu ešte nachádzajú bližšie neklasifikované 
gravitačno-denudačné svahy. 

Jadro tvorí 69,9 % subregiónu. Nezačlenili sme do neho severozápadný vý-
bežok, kde je malý počet relatívne nízkych krýh, medzi ktorými sú aj väčšie 
vzdialenosti. 

Pomerne jednoduché bolo vymedzenie hranice medzi oblasťou odseparova-
ných vulkanických krýh a oblasťou vytláčaného podložia. Hranica sa zákonite 
tiahne na vonkajšom úpätí krýh najvzdialenejších od úpätia tabule. 
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Oblasť vytláčaného podložia  
Tento subregión bol najnáročnejší z hľadiska mapovania a celkového vytý-

čenia. Horizontálne je veľmi členitý a nepravidelný. Tieto pomery vznikli nepri-
amym pôsobením gravitačných procesov. V dôsledku pomalého posunu krýh 

Obr. 3. Objektívny zákon oblasti odseparovaných vulkanických krýh 
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juhozápadného smeru sa mäkké podložie postupne vytláčalo v ich predpolí. Vy-
tláčanie sa prejavilo vo vzniku viacerých, miniatúrnym antiklinálam a synkliná-
lam podobných foriem (tvarov) za sebou (ďalej len antiklinály a synklinály). 
Toto geológmi udávané vytláčanie tak morfogeneticky, ako aj morfograficky 
pripomína znaky vrásnenia. Nemôžeme ich však stotožniť, pretože v dôsledku 
maloplošného rozmeru deformácie tejto časti Rimavskej kotliny sa nevytvoril 
jasne zadefinovateľný smer a sklon horninových vrstiev (Vass et al. 1989, 
p. 135). Tento zvrásnenému povrchu podobný vzhľad reliéfu je hlavným morfo-
grafickým znakom subregiónu. Naň sa viažu aj aktuálne objektívne zákony, 
platné v dvoch na seba kolmých smeroch, ktoré navzájom úzko súvisia: 

a) Ak sa pohybujeme od odseparovaných krýh, teda od severovýchodu sme-
rom na juhozápad, najprv postupujeme smerom hore na chrbát (vrcholová časť 
antiklinály), kým dosiahneme chrbátnicu. Po nej klesáme dole do úvalinám po-
dobných depresií (dnová časť synklinály), kde sa po križovaní údolnice opäť 
vydáme hore po svahu, kým nedosiahneme podobný chrbát s chrbátnicou ako 
predtým. Opísaný priebeh sa opakuje niekoľkokrát za sebou a jasne signalizuje 
prítomnosť zvrásneného podložia. Aj v tomto prípade ide o postupnosť morfo-
graficky a geneticky podobných elevácií a depresií. 

b) V severozápadno-juhovýchodnom smere sa tiahne väčší počet údolníc a 
chrbátnic rovnobežne za sebou. Ide o chrbty antiklinál a dná synklinál (obr. 4). 

Tieto zákony môžeme doplniť ďalšími konkrétnymi informáciami. Chrbty 
od severovýchodu na juhozápad strácajú svoju relatívnu výšku spolu so sklonmi  
a dĺžkami svahov a ich vrcholové časti sa stávajú so vzdialenosťou čoraz plo-
chejšie. Ubúdanie „energie“ vrás signalizuje ubúdanie sily bývalého tlaku krýh 
zo severovýchodu, ktorý tieto vrásy vytvoril. Osi synklinál, resp. antiklinál 
(severozápad-juhovýchod), sú zákonite kolmé na smer tlaku, čiže na smer býva-
lého pohybu jednotlivých krýh (zo severovýchodu na juhozápad), preto teraz 
predstavujú dokonalú bariéru pre ďalší posun. Potvrdzujú to aj polohy jednotli-
vých krýh. Relatívna výška antiklinál sa pohybuje od 3 do 20 m relatívnej výš-
ky. Ich dĺžka v smere osi kolíše od niekoľko desiatok až do 500-600 m, ojedine-
le až do 800 m. Jadro je lokalizované viacej na východe subregiónu. Tvorí 
50,7 % územia. Ukážkové deformácie sú medzi obcami Vyšná a Nižná Poko-
radz, kde je možné identifikovať až osem antiklinál za sebou v severo-
východno-juhozápadnom smere. 

Z opisu subregiónu si môžeme všimnúť, že oblasť vytláčaného podložia je 
morfograficky a taktiež geneticky podobná oblasti odseparovaných krýh. V 
obidvoch prípadoch ide o pravidelný výskyt izolovaných elevácií a depresií. Pre 
explicitnejšie vyjadrenie môžeme načrtnúť, že kým v oblasti odseparovaných 
krýh prevládajú izolované kužeľovité kopce, tak v oblasti vytláčaného podložia 
chrbty. Okrem spomínaného kruhového až oválneho pôdorysu elevácií, v prípa-
de odseparovaných krýh aj výraznejšie postavenie vrcholového bodu a nepravi-
delná organizácia údolnicovej siete, sú rozhodujúcimi diferenčnými vlastnosťa-
mi na subregionálnej úrovni. Vrcholové body, nachádzajúce sa na chrbtoch, ne-
majú výraznú morfografickú funkciu, dôležitejšími sú chrbátnice. Rozdielne sú 
aj priemerné relatívne výšky a sklony, ktoré sú výraznejšie v prípade krýh. Na-
dovšetko silným argumentom je rozdielny materiál jednotlivých elevácií, ktorý 
bol overený vlastnými pôdnymi vrtmi (Bárdoš 1998). Kryhy sú tvorené andezi-
tovými pyroklastikami, kým vytlačené podložie prachovcami lučeneckého sú-
vrstvia (Elečko et al. 1985, Vass et al. 1989, Vass et al. 1992). 
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Pri podrobnom mapovaní bolo možné detailne rozlíšiť morfologicky homo-
génne časti jednotlivých vrás. Zvlášť boli mapované dná synklinál, úzke plošiny 
vrcholových častí antiklinál a ich prepojené svahy. Medzi antiklinálami sa nie-
kedy nachádzajú rozsiahlejšie plošiny namiesto synklinál. 

Obr. 4. Objektívne zákony oblasti vytláčaného podložia 
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Vymenované formy sú primárnym produktom gravitačných procesov. Gravi-
tačnými procesmi vytvorené svahy si nesmieme pomýliť s tunajšími svahmi  
erózno-denudačného pôvodu. Spätná erózia bočných prítokov Rimavy a mrazo-
vé procesy následne rozčlenili pôvodný zvrásnený povrch. Týmto spôsobom 
vzniklo množstvo sekundárne vytvorených erózno-denudačných svahov a men-
ších úvalín, hlavne v západnej časti subregiónu. Ich identifikáciu umožnila od-
lišná orientácia (hlavne severozápad a juhovýchod), ktorá nebola v súlade 
s morfometrickými zákonitosťami, vyplývajúcimi z genézy (t. j. svahy oriento-
vané predovšetkým na severovýchod, juhozápad, východo-severovýchod a zá-
pado-juhozápad). 

Aj tie najcharakteristickejšie tvary vytvorené gravitačnými deformáciami 
(hlavne svahy a dnové časti synklinál) boli následne postihnuté erózno-denu-
dačnými a akumulačnými procesmi. Potvrdzujú to hrubé vrstvy sedimentov 
v synklinálnych častiach, ktoré boli identifikované vlastnými pôdnymi vrtmi 
(Bárdoš 1998). Na týchto sedimentoch sa vytvorili čiernice alebo regozeme. Ide 
o podobný problém polygenetických foriem ako v prácach Urbánka (1993b a 
2000b), v ktorých sú opísané svahy erózno-denudačne vytvorené (dotvorené), 
indukované však boli tektonicky. Primárnym tvorcom reliéfu sú v našom prípa-
de gravitačné procesy, ale po stabilizácii sa k slovu dostali erózno-denudačné 
procesy.  

Tieto sekundárne procesy sú zodpovedné za problematické určenie presného 
priebehu hranice medzi regiónom gravitačne modelovanej pahorkatiny a regió-
nom erózno-denudačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny. Táto hra-
nica sa vyznačuje nízkou ostrosťou a je najmenej jednoznačná zo všetkých hra-
níc na záujmovom území. Treba si uvedomiť, že príslušná hranica určuje naj-
vzdialenejší dosah vplyvu odseparovaných krýh na podložie. V týchto častiach 
je deformácia povrchu málo výrazná aj z dôvodu takmer zanedbateľnej energie 
reliéfu. Práve preto v tejto hraničnej oblasti mohli erózno-denudačné procesy 
najviac zotrieť znaky gravitačného pôvodu. 

Druhý regionalizačný princíp Minára (1996b, p. 38) jasne poukazuje na ne-
rovnocennosť tejto hranice s hranicami, ktorými je odčlenený región nivy Ri-
mavy a región Pokoradzskej tabule od ostatnej časti územia. Začlenenie oblasti 
odseparovaných krýh a vytláčaného podložia do jedného regiónu vyššieho rádu 
bolo evidentné tak z genetického, ako aj z morfografického hľadiska. Podľa 
týchto kritérií sú však erózno-denudačné svahy Rimavy a jej prítokov podstatne 
iného charakteru. Preto nemôžu byť zlúčené do jedného útvaru. Minárov 4. 
princíp v takých vágnych prípadoch dovolí vyčleňovať regióny podľa jednotnej 
genézy, ale aj morfografie a litologickej príslušnosti, ktoré sme v našom prípade 
využili. 

Istým rozporom je, že hranica nižšieho rádu medzi oblasťou vytláčaného 
podložia a oblasťou odseparovaných krýh je výraznejšia ako hranica vyššieho 
rádu medzi regiónom gravitačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny a 
regiónom erózno-denudačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny. Sku-
točný rozpor však vidíme skôr v inom. Do rozporu sa dostali naše dva postupy 
regionalizačného mechanizmu, a to identifikácia jadier regiónov a identifikácia 
ich hraníc. Z hľadiska jadier sú na území štyri rovnocenné jadrá, avšak podľa 
identifikácie hraníc je priestor pahorkatiny nerozdelený. Jednotlivé jadrá je nut-
né oddeliť napriek tomu, že zo spomenutých dôvodov v ich medzipriestore vý-
razná hranica neexistuje. 
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REGIÓN  POKORADZSKEJ  TABULE 

Región Pokoradzskej tabule bol ľahko identifikovateľný. Smerodajným boli 
charakteristické extrémne strmé svahy, ktoré z každej strany lemujú plošiny, a 
málo sklonené svahy vo vrcholových polohách. Extrémna strmosť okrajových 
svahov sa zachovala vďaka dobrej priepustnosti pyroklastík, z ktorých sa celá 
tabuľa skladá. Na tieto svahy sa viaže aj náš objektívny zákon, ktorý platí 
v tomto regióne: V smere spádnice môžeme vstúpiť z ostatnej časti záujmového 
územia z ktorejkoľvek strany na územie regiónu Pokoradzskej tabule, v každom 
prípade budeme postupovať smerom hore po extrémne sklonitom svahu, po kto-
rom nasleduje náhly prechod do vrcholových plošín, končiac vrcholovým bo-
dom. Po extrémne sklonených svahoch môžu nasledovať aj málo sklonené sva-
hy, ktoré neskôr prechádzajú do spomínaných plošín. Toto kritérium vymedze-
nia sa prakticky zhoduje s časťou regionalizačných kritérií Minára (1996b, p. 
38, pravidlo 3c). 

Objektívny zákon jednoznačne platí už na hranici regiónu (s ostatnou časťou 
záujmového územia), a to na celom jej úseku, preto je hranica jadra totožná 
s hranicou regiónu. Jadro má 100 %-né zastúpenie (obr. 1). 

Menej rozšírené sú erózno-denudačné svahy vzniknuté vnútorným rozčlene-
ním tabule. Súvisí to jednak so spomenutou odolnosťou voči rozčleneniu, ale aj 
s vymedzením záujmového územia, ktoré zahŕňa len veľmi malú časť Poko-
radzskej tabule. Jej hlavná časť sa rozprestiera severnejšie. Tieto svahy sú viac 
sklonené ako mierne svahy vrcholových partií, ale menej ako okrajové obrubné 
svahy. Na rozčlenení regiónu Pokoradzskej tabule sa podieľal Dražický potok 
(tvorí severnú až severo-severovýchodnú hranicu územia), ktorý sa na dolnom 
úseku výrazne zarezal do dna svojej doliny. Možno predpokladať, že vznikla na 
zlomovej línii západo-východného smeru. Podobnú genézu má aj dolina na zá-
padnej hranici regiónu, ktorá sa vytvorila na línii severo-južného smeru. Argu-
menty o tektonicky podmienenom pôvode, platné aj v týchto prípadoch, sme 
vyčerpali pri charakteristike regiónu erózno-denudačne modelovanej pahorkati-
ny Rimavskej kotliny.  

Na juhozápadnom svahu, lemujúcom vrcholové plošiny regiónu Poko-
radzskej tabule sa nachádza početné množstvo mikroforiem, ako skalné steny, 
skalné hríby, alebo skalné pyramídy, ktoré tvoria ďalší objekt ochrany NPR Po-
koradzské jazierka. 

Najľahšiu prácu predstavovalo vytýčenie hranice medzi regiónom gravitačne 
modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny a regiónom Pokoradzskej tabule. 
Úpätie extrémne strmých obrubných svahov tabule, náhle vyrastajúcich z okoli-
tej krajiny, tvorí jednoznačne vymedziteľnú hranicu. Je najkontrastnejšou regio-
nálnou hranicou záujmového územia. 

Pripomeňme však, že hranicu s podobnými vlastnosťami môžeme nájsť aj 
v iných častiach územia. Takmer všetky svahy dolín typu V, vyskytujúce sa 
v regióne erózno-denudačne modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny, sa 
vyznačujú výrazne sklonenými svahmi. Ich hrany však nerozdeľujú rozdielne 
typy reliéfu na vyššej úrovni. Jasne na to poukazuje aj prvý z objektívnych zá-
konov, platných v smere vrstevníc, podľa ktorého je región erózno-denudačne 
modelovanej pahorkatiny Rimavskej kotliny identifikovaný. Z charakteru záko-
na vyplýva, že formy, nachádzajúce sa na pravej a ľavej strane dolín typu V, 
patria do rovnakého regiónu. O tom svedčí susedstvo týchto foriem, na základe 
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ktorého sa vytvára zreťazenie medzi nimi. Táto homogénna reťaz foriem nemô-
že byť rozdelená na rozdielne časti. Môžeme spomenúť aj výmole, ktoré dispo-
nujú taktiež strmšími svahmi ako spomínané svahy regiónu Pokoradzskej tabu-
le. Ich hranice sú však príliš krátke, nelemujú dostatočnú časť územia, ktorá by 
mohla byť vyčlenená ako región. Ide o príliš malú rozlohu príslušných foriem, 
ktorá limituje povýšenie hraníc na regionálnu úroveň. Poukazuje na to aj prvé 
regionalizačné kritérium Minára (1996b, p. 38). Môžeme povedať, že hranica 
regiónu musí disponovať dostatočne dlhým priestorovým trvaním. V prípade 
regiónu Pokoradzskej tabule je táto požiadavka splnená. 

 
ZÁVER 

Z príspevku vyplýva, že regionálnu priestorovú diferenciáciu reliéfu je mož-
né dôkladne vysvetliť pomocou podobnosti a rozdielnosti priestorových sused-
ských vzťahov. Domnievame sa, že práve takýto prístup vedie k získaniu kvali-
tatívne cennejších poznatkov o reliéfe, ktoré majú väčší význam aj v aplikačnej 
oblasti. 

Výsledky tejto práce nepovažujeme za finálny produkt ani z regionálno-
geomorfologického, ani z metodologického hľadiska. V rámci niektorých regió-
nov či subregiónov sa ukazuje prítomnosť ešte podrobnejšej individuálnej dife-
renciácie, jej výskum však zaradíme medzi budúce úlohy. Domnievame sa, že 
pri identifikácii regiónov sme nevyčerpali všetky faktory. Po výskume ďalších 
území sa objavia nové, alebo sa upresnia už spomínané faktory. Ďalší vývoj 
v metodologickej oblasti vidíme aj v kvantifikácii jednotlivých faktorov. 

Štúdia bola vypracovaná v rámci vedeckého projektu č. 2/7049/22 podpore-
ného grantovou agentúrou VEGA. 
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Zoltán  B á r d o š  

 
DETERMINING  IDENTIFYING  FACTORS  OF 

GEOMORPHOLOGICAL  REGIONS  ON  EXAMPLE  OF  CONTACT 
TERRITORY  OF  THE  SOUTH  SLOVAKIAN  BASIN  AND  

THE  REVÚCA  UPLAND 
 

The area of the interest territory (Fig. 1) is 21 km2. The presented regions were 
formed by clustering of elementary relief forms. The map of elementary forms was cre-
ated by detailed geomorphological mapping and field research at scale 1:10 000 (Bárdoš 
1998). Identification of these units was carried out based in the methodological parts of 
works by Minár (1966a, 1996b, 1998a and 1998b), Minár and Tremboš (1994) and Ur-
bánek (1994, 1995 and 1997). The essence of these works lies in identification of mor-
phometrically, morphogenetically, and morphodynamically homogeneous relief parts. 
Their borders are located on discontinuity lines of morphometric parameters. The bor-
ders of the individual regions were delineated using the regionalization principles of 
Minár (1966b). 
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Identification of regions consists of two steps: identification of the most typical 
part – the core of potential regions followed by determination of the course of their bor-
ders. The determining factor for delineation of cores is the constant repetition of the dif-
ferent courses of morphographic and morphometric characteristics of relief in a defined 
direction. It is a multiple repetition of neighbourhood of different forms. It seems that 
there exists a certain spatial law in the single parts of the territory, which does not apply 
to other parts, suggesting that in case of spatial concatenation or rhythm, objective law 
exists (Urbánek 2000a). The less representative part of potential regions is situated be-
tween the defined cores. The borders of regions must be situated in this area and they 
can originate only from the most contrasting borders of elementary forms. The ratio be-
tween the core area and the region determines the rate of representativeness (Tab. 1). 

The region of floodplain of the Rimava river is a homogeneous monoform both from 
the viewpoint of morphography and genesis, which represents the fluvial plain of the 
Rimava river. The sufficient acreage in the framework of the territory and a distinct di-
mension of the floodplain outside the interest territory contributed to its delineation. The 
region of the hill land of the Rimava Basin modelled by erosive-denudational processes 
represents the fluvial relief of the Rimava river and its tributaries dissected by erosion-
denudation. The principal forms of this regions are the original erosion-denudation 
slopes formed by lateral erosion of the Rimava river and the young V-shaped valleys of 
its tributaries. Identification of the core was made by means of laws applying to occur-
rence of these forms. These erosion-denudation slopes of the Rimava river and the V-
shaped valleys alternate in the direction of contour lines (Fig. 2). In the direction of gra-
dient line from the lowest parts it is only possible to progress upwards without reaching 
the top point. The abrupt change of inclination is the decisive factor for delineation of 
the border between the floodplain of the Rimava river and the region of the hill land of 
the Rimava Basin modelled by erosion-denudation processes. The region of gravitation-
ally modelled hill land of the Rimava Basin was struck by cambering and bulging of the 
base in the foreland of the blocks. The difference between these processes is also re-
flected in the properties of the terrain, which led to formation of two subregions: the 
area of separated volcanic blocks and the area of the bulged base. The area of separated 
volcanic blocks is characterized by regular occurrence of isolated hills and depressions 
between them (Fig. 4). The border between the subregions runs along the outer foothills 
of the blocks situated farthest from the Pokoradza Table. In the area of the bulged base 
several miniature anticlinals and synclinals following regularly each other were formed 
in the NE-SW direction. Perpendicular to the above-mentioned direction (in NW-SE 
direction) larger number of synclinal and anticlinal axes runs following each other (Fig. 
3). The border between the region of gravitationally modelled hill land of the Rimava 
Basin and the region of hill land modelled by erosion-denudation processes is not dis-
tinct. But the marked morphogenetic, morphographic, and morphometric differences 
between their cores suggest the necessity to divide this part of interest territory. The re-
gion of the Pokoradza Table was clearly identifiable. It consists of top plains and ex-
tremely steep rimming slopes. The delineation of the borders of region was simplest 
operation as it runs along the foothill of the table where the inclination distinctly 
changes. This border is the most contrasting and most univocal of all regional borders. 

Results of this study are not considered final. Presence of even more detailed re-
gional relief differentiation is obvious in the framework of some regions. Research into 
the territories will probably bring about new differentiating factors or confirmation of 
the established ones. 

 
Translated by H. Contrerasová 


