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ÚLOHA  KRASOVÉHO  RELIÉFU  PRI  VYČLEŇOVANÍ 
GEOMORFOLOGICKÝCH  JEDNOTIEK  SLOVENSKA 

 
J. Jakál: Role of karst relief in the identification of geomorphological units of 
Slovakia. Geografický časopis, 59, 2007, 3, 1 fig., 2 tabs., 8 refs. 
The paper deals with theoretical problems of the geomorphological (orographic) 
division of Slovakia and transposition of boundaries of geomorphological units 
from map with the scale 1:500 000 (Mazúr and Lukniš 1978) onto the scale 
1:50 000. Criteria applicable to creation of boundaries to geomorphological units 
with occurrence of carbonate karst are evaluated. The change of hierarchy of geo-
morphological units (wholes, subwholes and parts), as well as delimitation of new 
units on the level of subwholes and parts for Slovakia is desirable for more de-
tailed map scales. 
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ÚVOD 
V súčasnosti používané geomorfologické členenie reliéfu Slovenska v úrov-

ni geomorfologických jednotiek – celky – podcelky a časti, realizované autormi 
E. Mazúrom, M. Luknišom (1978, 1980 a 1986), patrí k najčastejšie citovaným 
prácam nielen v geografickej literatúre. To poukazuje na jeho praktické využí-
vanie. Geomorfologické jednotky, kartograficky vyjadrené v mape o mierke 
1:500 000 s príslušnými geografickými názvami, boli kodifikované Slovenským 
úradom geodézie a kartografie, a preto majú byť záväzne používané vo vedec-
kej a odbornej literatúre. Ukazuje sa však potreba podrobnejšieho spracovania 
geomorfologického členenia. Vyžaduje si to aj skutočnosť, že nielen v geogra-
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fických vedách, ale aj v ostatných prírodovedných disciplínach, ktoré sú zame-
rané na poznávanie živej a neživej zložky prírody, sa ukazuje jeho potreba pri 
budovaní databáz v rámci GIS-u. Precíznejšie stanovenie hraníc geomorfologic-
kých jednotiek by bolo možné kartograficky vyjadriť v mapách 1:50 000. Tento 
zámer podporil aj Geodetický a kartografický ústav v Bratislave. Preto Geogra-
fický ústav SAV pripravil v rámci grantovej agentúry VEGA projekt na zabez-
pečenie tejto úlohy. Hlavným cieľom projektu vedeného RNDr. J. Urbánkom, 
CSc. je preniesť hranice geomorfologických jednotiek z mierky 1:500 000 
(Mazúr a Lukniš 1980, Mazúr et al. 1986), tieto precizovať a vyznačiť do mapy 
1:50 000. Tento proces je možné realizovať len pri zachovaní kritérií použitých 
uvedenými autormi. Mierka mapy 1:50 000 však odkrýva plochy tvarov reliéfu, 
ktoré si vyžadujú vyčlenenie nových geomorfologických jednotiek, najmä na 
úrovni časti, najnižšej triedy členenia. Ukazuje sa potreba upraviť aj hierarchic-
ké usporiadanie niektorých geomorfologických jednotiek tak, aby boli porovna-
teľné v kontexte reliéfu Slovenska. 

V našom príspevku poukážeme na možné riešenie hraníc geomorfologických 
jednotiek v krasových územiach, resp. v geomorfologických jednotkách s vý-
skytom krasu. Kras sa svojou morfológiou výrazne vyníma z nekrasového oko-
lia. 

 
PROBLÉMY  TVORBY  HRANÍC  GEOMORFOLOGICKÝCH                

JEDNOTIEK  V  MIERKE 1:50 000  V  KARBONÁTOVOM  KRASE 
Ohraničenie geomorfologických celkov v mierke 1:500 000 bolo pomerne 

jednoznačné v územiach geologickej jednotky silicika, na ktorom sa vyvinul 
planinový typ krasu, ktorého hranice majú v podstate súhlasný priebeh s geolo-
gickou hranicou ležiacou medzi karbonátovými horninami a nerozpustnými ne-
krasovými horninami (napr. Slovenský kras, Slovenský raj a Muránska plani-
na). V určitých detailoch je však aj táto hranica zotretá úpätnicou, ktorá prebie-
ha tak karbonátovými, ako aj nekrasovými horninami. To znamená, že je nadra-
deným morfografickým parametrom, ktorý jednoznačnejšie ohraničuje geomor-
fologickú jednotku, napr. medzi pohorím a kotlinou. 

 
Kritériá pre vymedzenie geomorfologických jednotiek v krasových oblastiach  

Krasové oblasti sú nielen veľmi disperzne rozložené v priestore Slovenska, 
ale vyznačujú sa rozdielnou rozlohou od malých ostrovných polôh niekoľko 
100 m2 až do rozlohy 100-400 km2. Niektoré geomorfologické jednotky už 
v úrovni celkov sú takmer zhodne veľké, ako je rozloha karbonátových hornín a 
majú spoločné hranice, iné celky, resp. podcelky obsahujú kras na väčších alebo 
menších plochách krasových hornín vystupujúcich k povrchu krajiny. V tejto 
časti našej práce sa chceme venovať kritériám, ktoré presnejšie vyjadria hranice 
geomorfologického celku, podcelku, resp. časti. Pre kras je typická vysoká odol-
nosť karbonátových hornín, ktorá sa prejavuje v krajine ostrými terénnymi hra-
nami oproti miernejším svahom vytvoreným na mäkkých horninách. Vápence, 
napriek tomu, že podliehajú najmä koróznemu procesu kombinovanému s mra-
zovým zvetrávaním s opadávaním skál zo skalných stien, dobre konzervujú sta-
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ré formy reliéfu. Problém hraníc nastáva pri kontakte karbonátov s približne 
rovnako odolnými nekrasovými horninami, kde morfografia terénu nie je taká 
rozdielna. 
Morfometrické parametre  

a) Priebeh úpätnice je najvýraznejším reliéfnym znakom, ktorý umožňuje 
viesť hranicu medzi vypuklými a depresnými tvarmi reliéfu v nekrasových aj 
krasových územiach. Už J. Hromádka (1956a a 1956b) upozornil na jej domi-
nantný prejav v krajine. Úpätnica vyjadruje čiaru styku dvoch rôzne sklonených 
plôch pri úpätí tvarov zvierajúcich spravidla tupý uhol. Priebeh úpätnice je prá-
ve na okraji krasu mimoriadne zreteľný vďaka väčšej odolnosti vápencov oproti 
väčšine hornín, ktoré budujú územie Slovenska. Úpätnica často kopíruje geolo-
gickú hranicu. 

Priebeh úpätnice je často výsledkom nielen rozdielnej odolnosti hornín, ale 
aj ústupu svahov v dôsledku pediplanačných procesov – okrajov poriečnej rov-
ne, resp. kvartérnych terás. Pri mäkších horninách býva úpätnica často zotretá 
svahovými hlinitými delúviami. Preto do kotliny zahrňujeme mladé pedimenty 
a riečne terasy, ako aj svahové delúviá. Strmé suťové kužele vystupujú miesta-
mi do výšky tretiny svahov pohorí, čo predurčuje ich začlenenie do pohoria. 

b) Sklon svahu krasových planín dosahuje 30 až 45°. Podobné sú niektoré 
svahy okrajov krasových pohorí rozčleneného typu krasu na jeho styku s kotli-
nami a dolinami, resp. eróznymi brázdami. 

c) Členitosť (disekcia) reliéfu vyjadruje celkový vnútorný ráz geomorfolo-
gickej jednotky. Umožňuje odlíšiť dynamiku členitosti reliéfu dvoch susedných 
geomorfolgických jednotiek. Členitosť reliéfu je nízka práve pri planinovom 
krase. Kontrastuje so susednými geomorfologickými jednotkami, pre ktoré je 
charakteristický členitý fluviálny reliéf s hustou sieťou dolín.  
Morfologické vlastnosti reliéfu  

Dolinová sieť, priebeh a veľkosť dolín a chrbátnic sa uplatňuje na tvorbe 
hraníc najmä v úrovni podcelkov a častí. Väčšie a hlbšie doliny – kaňony, ties-
ňavy oddeľujú navzájom jednotlivé krasové planiny, ktoré v Slovenskom krase 
tvoria geomorfologické podcelky. Toto kritérium nebolo ale uplatnené napr. pri 
členení Slovenského raja. V zmysle platného geomorfologického členenia 
v rozčlenených horských typoch krasu nebola dolinová sieť využitá v adekvát-
nej miere ani pri vyčleňovaní nižších stupňov.  
Morfoštruktúrne črty reliéfu  

Hlavné a základné morfoštruktúrne tvary – hráste a priekopové prepadliny 
(pohoria a kotliny) sú ako tektonické jednotky využiteľné predovšetkým na vyš-
ších stupňoch geomorfologického členenia až po úroveň geomorfologických 
celkov, ktoré väčšinou odpovedajú v Západných Karpatoch tektonickým jednot-
kám. Kras sa na území Slovenska viaže práve na tektonické hráste, v kotlinách 
je jeho výskyt len sporadický.  
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Geologické hranice  
Priebeh geologickej hranice je ovplyvnený priestorovým rozložením litolo-

gických typov hornín rozdielnej geomorfologickej hodnoty. V prípade krasu ide 
o veľmi odolné karbonátové horniny, takže geologická hranica výrazne ovplyv-
nila aj priebeh úpätnice. Geologická hranica je často stotožňovaná s hranicami 
geomorfologických jednotiek. Táto hranica je ale využiteľná najmä pri vyme-
dzení krasových regiónov. Pri vyčleňovaní geomorfologických jednotiek je roz-
hodujúca morfologická hranica. Úpätnica vzniknutá ústupom svahov často zre-
záva nielen mäkšie, ale aj kontaktné tvrdé horniny. Častý je takýto prípad na 
styku kotlín a pohorí. 

Uvedené kritériá majú široké uplatnenie pri ohraničovaní geomorfologic-
kých jednotiek Slovenska. Zvýraznili sme tie vlastnosti, ktoré sú relevantné pri 
členení geomorfologických jednotiek krasových území, resp. území výrazne 
ovplyvnených výskytom krasu. 

 
Diskusia k úprave hraníc geomorfologických jednotiek v krase  

Z tabuľky 1 vyplýva, že rozsiahle krasové územia, akými sú Slovenský kras 
a Spišsko-gemerský kras, sú v platnom systéme vyčlenené ako geomorfologické 
celky. Už v úrovni geomorfologických podcelkov dochádza často k nesúladu 
v ich hierarchii. Jednotlivé planiny sú v rámci celku Slovenský kras ohraničené 
ako podcelky s vlastnými názvami planín (napr. Koniarska planina, Plešivská 
planina a pod.). Takto vymedzené podcelky uľahčujú aj ich zaradenie v klasifi-
kácii krasových regiónov ako samostatných krasových regiónov. Tieto podcelky 
bolo možné aj kartograficky vyjadriť v mierke mapy 1:500 000. 

Problém nastáva pri členení Spišsko-gemerského krasu ako celku, ktorý je 
členený do dvoch podcelkov Slovenský raj a Muránska planina. Autorov člene-
nia (Mazúr et al. 1986) k tomu viedla zrejme skutočnosť, že nebolo možné 
v uvedenej mierke kartograficky znázorniť menšie planiny, ako napr. Pelc a 
Skala. Na druhej strane treba pripomenúť, že planina Geravy a Duča svojou roz-
lohou odpovedajú stredne veľkým planinám Slovenského krasu. V mierke mapy 
1:50 000 je však možné kartograficky znázorniť aj menšie planiny, a preto sa 
nám javí správnejšie rozdeliť Spišsko-gemerský kras do dvoch geomorfologic-
kých celkov: Slovenský raj a Muránsky kras. To by umožnilo jednotlivé kraso-
vé planiny priradiť medzi podcelky. Zjednodušilo by sa vyhraničenie krasových 
regiónov adekvátne ako v Slovenskom krase. Názov Spišsko-gemerský kras by 
sa musel vyradiť. Uľahčuje to aj skutočnosť, že geomorfologické celky nie sú 
v platnom členení číslované, ako je to u geomorfologických podcelkov a častí. 
Už M. Lukniš (1945) vyčlenil v Stratenskej hornatine (Slovenský raj) sedem 
krasových plošín – Geravy, Glac, Matka Božia, Pelc, Skala, Duča a Havrania 
skala. Mazúr a Lukniš (1978) a Mazúr et al. (1986) pričlenili ku Slovenskému 
raju aj dolomitový kras Troch kopcov. Našou úlohou bude k jednotlivým ploši-
nám priradiť priľahlé členitejšie časti krasových chrbtov a dolín vybiehajúcich 
radiálne z okraja plošín. Pôvodné geografické názvy bude možné zachovať. 

Zložitý problém nastáva aj pri geomorfologickom celku Tatry. Geomorfolo-
gický celok Tatry sa člení na dva podcelky Západné Tatry a Východné Tatry. 
Toto členenie sa však používa dosť zriedka a bežne sa rozoznávajú Západné, 
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Vysoké a Belianske Tatry (Lukniš a Plesník 1961). J. Hromádka (1956a,b) po-
znamenáva, že Belianske Tatry sa z českej strany označovali ako Ždiarske Tat-
ry. Vysoké Tatry a Belianske Tatry sú zaradené v súčasnom členení ako časti 
podcelku Východné Tatry, hoci rozlohou, mohutnosťou a dynamikou reliéfu by 
bolo vhodnejšie ich samostatné zaradenie aspoň medzi podcelky, porovnateľné 
so Západnými Tatrami. Treba poukázať na skutočnosť, že kým Západné Tatry 
ako podcelok majú vymedzených šesť častí, tak Vysoké a Belianske Tatry zara-
dené ako časti už nebolo možné členiť podrobnejšie. Východiskom je nové hie-
rarchické usporiadanie členenia Tatier. Odpovedalo by to kontextu geomorfolo-
gického členenia Slovenska. Belianske Tatry naviac majú prevažne krasový 
charakter, čo by zreálnilo aj vyčlenenie jeho geomorfologických častí ako kra-
sových regiónov. Problémom však zostávajú názvy, zmena ktorých by narušila 
označenie Západné a Východné Tatry. 

 
Tab. 1. Geomorfologické členenie vybraných geomorfologických jednotiek (podľa 

Mazúra a Lukniša 1980 a Mazúra et al. 1986) 

Tučným písmom vytlačené – problematické zaradenie na hierarchickej úrovni 

 
Tabuľka 2 naznačuje možnosti nového hierarchického usporiadania geomor-

fologických jednotiek významných slovenských pohorí, ktoré by bolo možné na 
nižších úrovniach podrobnejšie členiť na podcelky, resp. časti. Prinieslo by to 
určitú vyváženosť a porovnateľnosť jednotlivých geomorfologických jednotiek 
v rámci Slovenska. 

K. Husár (2002) tiež poukazuje na určitú nevyváženosť a neúplnú štruktúru 
niektorých geomorfologických jednotiek v úrovni celkov. V súčasnom platnom 
geomorfologickom členení je 12 celkov bez podrobnejšieho členenia. 

Celky Slovenský kras Spišsko-gemerský kras Tatry 
Podcelky 1. Jelšavský kras 

2. Koniarska planina 
3. Plešivská planina 
4. Silická planina 
5. Horný vrch 
6. Zádielska planina 
7. Jasovská planina 
8. Dolný vrch 
9. Turnianska kotlina 

1. Muránska planina 
2. Slovenský raj 

1. Západné Tatry 
2. Východné Tatry 

Časti 4.1. Silické úbočie 
5.1. Borčianske úbočie 

 1.1. Osobitá 
1.2. Sivý vrch 
1.3. Liptovské Tatry 
1.4. Roháče 
1.5. Červené vrchy 
1.6. Liptovské kopy 
2.1. Vysoké Tatry 
2.2. Belianske Tatry 
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Tab. 2. Alternatívne (možné) členenie geomorfologických jednotiek vybraných   
území 

Tučným písmom vytlačené sú navrhované možné zmeny v hierarchickom zaradení, resp. novo navrhované 
geomorfologické jednotky. 
Poznámka: v celku Slovenský kras sú doplnené nové jednotky (hrubo vytlačené). Spišsko-gemerský kras je 
rozdelený na dva nové celky s vyčlenením podcelkov, ktoré sú morfologicky adekvátne aj dimenzionálne 
podobné podcelkom Slovenského krasu. V celku Tatry je vypustený podcelok Východné Tatry a k Západným 
Tatrám priradené Vysoké a Belianske Tatry. Uvoľňuje sa priestor na ich podrobnejšie členenie na úrovni no-
vonavrhnutých častí tak ako je to v prípade Západných Tatier. 

 
ANALÝZA  SÚČASNÝCH  HRANÍC  A  NÁZVOV  NA  PRÍKLADE     

SLOVENSKÉHO  KRASU 
Hranice medzi Silickou planinou a Rožňavskou kotlinou možno riešiť úpätni-

cou pod svahmi Silickej planiny. Súčasťou svahu sú však aj verfenské neprie-
pustné horniny, ktoré vystupujú na úpätí planiny vo forme až úpätných plošín. 
Verfen je však podrezaný nivou Čremošnej. Hranicu tvorí preto úpätnica medzi 
verfenskými horninami a nivou. V prípade Plešivskej planiny vystupuje verfen 
v jej severnej časti až do výšky druhej tretiny svahu. Po tomto kontakte je vede-
ná aj hranica medzi Plešivskou planinou a Rožňavskou kotlinou. Podobný reliéf 
na západe Turnianskej kotliny, kde verfen vystupuje až k plošine Silickej plani-
ny, je samostatne vyčlenený ako časť Silické úbočie. V mape 1:50 000 bude 
potrebné tento moment prehodnotiť. Ešte zložitejšia je situácia v Borčianskej 
brázde (časť), ktorá je súčasťou planiny Horného vrchu (podcelok). Z juhu je 
brázda jednoznačne ohraničená svahmi Horného vrchu, zo severu morfologicky 
svahmi úbočia Volovských vrchov. Na paleozoiku tu ležia trosky mezozoických 

Celky Slovenský kras Slovenský raj Muránsky planina Tatry 

Podcelky 1. Jelšavský kras 
2. Koniarska planina 
3. Plešivská planina 
4. Silická planina 
5. Horný vrch 
6. Zádielska planina 
7. Jasovská planina 
8. Dolný vrch 
9. Turnianska kotlina 

10. Borčianska planina 
11. Štítnický kaňon 
12. Slánsky kaňon 

1. Glac 
2. Geravy 
3. Matka Božia 
4. Pelc 
5. Skala 
6. Duča 
7. Havrania skala 
8. Tri kopce 

1. Muránsky kras 
2. Tisovský kras 

1. Západné Tatry  
2. Vysoké Tatry 
3. Belianske Tatry 

Časti 4.1. Silické úbočie 
5.1. Borčianska brázda 

  1.1. Osobitá 
1.2. Sivý vrch 
1.3. Liptovské Tatry 
1.4. Roháče 
1.5. Červené vrchy 
1.6. Liptovské kopy 
2.1. Kriváň 
2.2. Tatranské štíty 
2.3. Široká 
3.1. Havran 
3.2. Jatky 
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vápencov. Takže severná hranica je ovplyvnená priestorovým rozšírením vá-
pencov aj na pravom svahu brázdy. 

Kým v geomorfologickej jednotke kotlín je možné pomerne jednoznačne 
viesť hranicu určenú úpätnicou (zahrňujúcou aj úpätné pedimenty), tak v eróz-
nych brázdach je hranica silne ovplyvnená najmä rozdielnou geomorfologickou 
odolnosťou hornín. V Borčianskej brázde je to určujúce kritérium. 

Výbežky vrchnotriasových vápencov na úpätí východných planín Slovenské-
ho krasu (Horný vrch, Zádielska planina) morfologicky vystupujú z dna Tur-
nianskej kotliny ako kužeľové vrchy, a preto ich možno začleniť do Turnianskej 
kotliny. Ako ukazujú uvedené príklady, nie vždy je rozhodujúca geologická hra-
nica, uprednostniť je treba konfiguráciu terénu, priebeh úpätnice a tuposť uhla 
na kontakte dvoch jednotiek. 

Obr. 1 Výrez A – mapa mierky 1:500 000 geomorfologické členenie územia na kontak-
te geomorfologických celkov Slovenský kras a Rožňavská kotlina s hranicou medzi 

podcelkami Plešivská a Silická planina prechádzajúca kaňonom Slanej  
Výrez B – mapa mierky 1:50 000 znázorňujúca dno kaňona rieky Slanej s plochou vy-

žadujúcou vyčlenenie samostatného podcelku Slanský kaňon 
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Hranica medzi niektorými planinami je vedená kaňonmi a tiesňavami. 
V mierke 1:50 000 sa však kaňony ukazujú ako výrazná a plošne rozsiahla geo-
morfologická jednotka. Kaňony Slanej a Štítnika majú až 750 m širokú nivu, sú 
vlastne pokračovaním vyššie ležiacich geomorfologických jednotiek (obr. 1). 
Dno kaňonu Slanej a jeho niva je formovaná na štrkoch poltárskeho súvrstvia a 
je pokračovaním Rožňavskej kotliny. Morfologicky však kotlinou nie je, a preto 
sa musí vyčleniť ako podcelok Slovenského krasu na úrovni krasových planín. 
Kaňony ako fluviokrasové formy svojou genézou prináležia skôr ku krasu ako 
ku kotlinovému reliéfu. 

Tento príklad ukazuje, že nepostačuje len precizovať hranice z mapy v mier-
ke 1:500 000 do mapy 1:50 000, ale vo výnimočných prípadoch sa budú musieť 
vyčleniť nové podcelky, resp. časti s novými hranicami a názvami. 

Oveľa zložitejšia je situácia v jadrových pohoriach, kde kras zaberá nielen 
rozsiahle územie na úrovni podcelkov a častí, ale vo vnútri geomorfologických 
jednotiek sú rozptýlené viaceré ostrovy krasu. Hranice krasu prechádzajúceho 
cez viac geomorfologických jednotiek môžu napomôcť pri ich ohraničovaní. 
Naopak, hranice geomorfologických jednotiek musia ovplyvniť tvorbu hraníc 
pri geomorfologickej regionalizácii krasu. 

Krasové regióny ležiace mimo tektonickej jednotky silicika sú súčasťou väč-
ších alebo menších geomorfologických celkov alebo podcelkov až častí. Mnohé 
mezozoické karbonátové horniny, ktoré sa plošným rozšírením môžu stotožniť 
s krasom (krasovým regiónom), však prekračujú hranice geomorfologických 
jednotiek a tu nastáva problém kolízie medzi geomorfologickými jednotkami a 
krasovými regiónmi. Malé ostrovné polohy krasu nie je problém začleniť do prí-
slušnej geomorfologickej jednotky, ani označiť a vymedziť ako krasový región. 

 
ZÁVER 

Pri tvorbe geomorfologického členenia Slovenska vychádzali jeho autori 
Mazúr a Lukniš (1978) z analýzy podkladových máp v mierke 1:200 000. Po-
stupom generalizácie vyznačili hranice jednotlivých geomorfologických jedno-
tiek do mapy v mierke 1:500 000, ktorá bola aj publikovaná. Tento proces     
umožnil určitý stupeň zjednodušenia priebehu hraníc. Preto niektoré malé geo-
morfologické jednotky zanikli, nebolo ich možné mapovo vyjadriť a hranice, 
najmä na úrovni podcelkov a častí, boli zjednodušené, čo umožňovala mierka 
mapy. Opačný postup, ktorý nás očakáva v procese upresnenia hraníc a ich pre-
nesenia z mierky 1:500 000 do podrobnejšej mapy v mierke 1:50 000, je nároč-
ný v tom, že nie je možné meniť kritériá, ktoré použili zmienení autori, môžeme 
ich len modifikovať na základe geomorfologických podmienok daného územia. 
Výrazná zmena by si vyžiadala aj zmenu geografických názvov. Pri analýze 
krasových území v mierke 1:50 000 sa však vynorili nové plochy (v hraničných 
oblastiach geomorfologických jednotiek), ktoré bude potrebné kartograficky 
vyčleniť a zaviesť nový názov v úrovni podcelkov, resp. častí. Práve v krase je 
veľmi ostrá hranica medzi krasovými planinami – teda krasom a nivami kaňo-
nov a kotlín, ktoré majú rozdielne krajinné vlastnosti. Pri lokalizácii napr. vý-
skytu rastlinných spoločenstiev by nepresnosť v zaradení do príslušnej geomor-
fologickej jednotky mohla viesť k chybám. Podobne ostrá hranica musí byť ve-
dená medzi krasom a nekrasom, nakoľko jaskynné vchody sa nachádzajú často 
práve v kontaktnom mieste krasu s nekrasovým územím. 
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V geografickej praxi sa často poukazuje aj na problém členenia Tatier, Spiš-
sko-gemerského krasu, resp. Zvolenskej kotliny. Tak rozsiahle a morfologicky 
osobité jednotky ako Vysoké a Belianske Tatry sa dostali na úroveň geomorfo-
logických častí. Takáto (časť) jednotka je v iných oblastiach dimenzionálne veľ-
mi nepatrná a morfologicky nevýrazná, čo sa javí v kontexte celého Slovenska 
ako veľký nepomer. Naše námety sú podkladom pre diskusiu, závery ktorej by 
mali určiť nevyhnutný rozsah zmien vykonaných na mapách v mierke 1:50 000.  

Tento príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu 2/6039/26, ktoré-
mu bol udelený finančný príspevok grantovou agentúrou VEGA. 
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Jozef  J a k á l 
 

ROLE  OF  KARST  RELIEF  IN  THE  IDENTIFICATION 
OF  GEOMORPHOLOGICAL  UNITS  OF  SLOVAKIA 

 
The geomorphological division of Slovakia presented in the 1:500 000 map authored 

by Mazúr and Lukniš has been widely used not only in geography, but also in other 
branches of natural history involved with research into both living and dead natural ele-
ments with the purpose of building their own databases for the needs of the GIS. How-
ever, it seems that a more detailed division for the maps at scale 1:50 000 will be neces-
sary for the sake of more precise location of natural phenomena. Institute of Geography, 
SAS has assumed the task under the VEGA scientific project. 

The original intention to transpose and detail the boundaries of geomorphological 
units from the existing 1:500 000 scale map onto the 1:50 000 scale map results more 
complicated than it seemed at the beginning. In principle, criteria for delimitation of 
boundaries of geomorphological units and their geographic names were adopted in ac-
cord with the above-mentioned authors of the 1:500 000 map. However, new problems 
emerged with higher precision of the 1:50 000 map. Relief forms that were not drawn 
on the larger map appear on this scale, where their boundaries open into more extensive 
spaces. It is therefore necessary to delimit new independent units and assign them the 
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corresponding name following the rules of the existing division. The hierarchic order 
and classification of individual levels of geomorphological division (geomorphological 
wholes, subwholes and parts) above all in the case of larger mountain ranges and basins 
also seems problematic – examples are the Tatras, karstic mountains Spišsko-gemerský 
kras and the Zvolenská kotlina basin. 

Like in the existing geomorphological division, the new and more detailed one is 
realized on the level of geomorphological wholes, which represent the basic system of 
mountain ranges, basins, and lowlands in Slovakia. They are further broken into sub-
wholes and their parts. 

This paper is devoted to the criteria applicable to delimitation of geomorphological 
units formed by carbonate karst or including karst in larger or smaller areas. Precisely 
the properties of carbonate rocks with high geomorphological resistance shape the 
boundaries of geomorphological units. Geomorphological wholes of selected territories 
in Slovakia are compared in the form of tables. 

 
 

Translated by H. Contrerasová 
 




