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Contribution is attempting to familiarize the specialists with the map "Types of relieP of 
academician Emil Mazúr whom an insidious disease prevented from elaboration of explaining 
text to the map. At the samé time we should like to pay homage to the life-long work of E. 
Mazúr that contributed significantly to the development of geomorphology and geographical 
science in Czecho-Slovakia. The study treats mainly the eonception of map construction, its 
legend and practical utilization. Map construction is based on morphostructural, 
morphosculptural and morphometric criteria. Map legend contains 148 types of relief in the 
territory of Slovakia. Colour map on the scale 1: 500 000 reflects not only the manifestations 
of endogenous and exogenous forces of the contemporary time but also those of neotectonic 
period fixed in various types of morphostructural or morphosculptural land forms.

ÚVOD

V rokoch 1971-1975 bola hlavná činnosť slovenskej geografie zameraná na riešenie 
úlohy Atlas SSR, ktorú koordinoval a na jej aktívnom riešení sa zúčastňoval E. Mazúr. 
Atlasové dielo [3] bolo vydané v roku 1980, a v oblasti vedy úspešne reprezentuje 
Slovensko v zahraničí.

V súbore máp Atlasu Slovenska v kapitole IV - Povrch sa pod číslom 12 nachádza 
mapa Typologické členenie rehéfu v mierke 1:500 000, ktorej autorom je E. Mazúr. 
Úsporná legenda je v pravom dolnom rohu listu mapy. Cudzojazyčné legendy v anghčti- 
ne a ruštine sú v textovej časti Atlasu, ktorá vyšla v troch jazykových mutáciách v roku 
1982 [43].

Popri tejto mape E. Mazúr koncom 80. rokov pripravoval na podobných princípoch 
novú mapu - Typy rehéfu, ktorá mala byť prílohou k zam^ľanej monografii o rehéfe 
Slovenska. Pôvodne uvažoval o jej vydaní v rámci Súboru diagnostických a

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49,814 73 Bratislava.
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prognostických máp o krajine a životnom prostredí, ktorý zabezpečoval vlastnými 
prostriedkami Geografický ústav SAV. Išlo o operatívne vydávanie máp v malých 
nákladoch, v prijateľných časových reláciách pre vedecké a spoločenské účely, ako aj 
pre praktické potreby nášho hospodárstva. E. Mazúr obsahovej i kartografickej stránke 
mapy venoval mimoriadnu pozornosť. Na jej okraji sa podarilo umiestniť legendu nielen 
v slovenskom jazyku, ale aj v ruštine a angličtine. Dbal o odbornú terminológiu a jej 
správne jazykové ekvivalenty. Žiaľ, pripraviť odborný text k mape sa už autorovi pre 
zákernú chorobu nepodarilo. Mapa Typy reliéľu vyšla po jeho smrti a vytlačilo ju 
polygrafické zariadenie Geografického ústavu SAV v roku 1992.

Ako jeden z jeho najbližších spolupracovníkov a v mnohom i žiak, pokúsil som sa 
napísať k predmetnej mape stručný príspevok pre Geografický časopis č. 3/92, aby 
poslúžila jednak ďalšiemu teoretickému obohateniu geomorľológie a aby sa s mapou 
mohla zoznámiť širšia odborná verejnosť a využívať ju pre ďalšie vedecké a praktické 
ciele. Zamýšľané predstavy autora mapy by sa takto mohli aspoň sčasti naplniť. Splá
came tým dlh vynikajúcemu znalcovi karpatskej geomorľológie a zároveň chceme 
preukázať úctu a vďaku za rozsiahlu a priekopnícku prácu, ktorú akademik E. Mazúr 
pre geomorfológiu a geografickú vedu na Slovensku, ako aj v Česko-Slovensku vykonal.

METODIKA ZOSTAVENIA MAPY TYPOLOGICKÉHO ČLENENIA RELIÉFU

Pre vypracovanie metodiky tohto typu máp bol E. Mazúr výborne pripravený. 
Dôkladne poznal stav geomorfologickej teórie, týkajúcej sa vývoja reliéfu, spočívajúcej 
vo vzájomnom spolupôsobení a ovplyvňovaní endogénnych a exogénnych faktorov pri 
určitej priorite aktívneho tektonického faktora, najmä z hľadiska črt súčasného reliéfu. 
Uplatňoval metódy morfoštruktúrnej analýzy reliéfu, pričom vychádzal z prác 1. P. 
Gerasimova [13, 14], K.K. Markova [31] a iných. Reliéf chápal v komplexnosti, teda aj 
z hľadiska morfoskulptúr. K poznaniu týchto stránok reliéfu Záp. Karpát sám prispieval 
v početných štúdiách. V tomto smere je doposiaľ metodickým vzorom Žilinská kotlina, 
Geomorfológia a kvartér [32]. Známe mu boli výsledky z oblasti klimatickej geomorfo
logie aj z iných klimaticko-morfologických zón súčasnosti, ktoré sú obsiahnuté najmä v 
priekopníckych prácach J. Búdela [8, 9]. Niektoré ťažiskové problémy týkajúce sa 
príslušných generácií reliéfu poznal aj z autopsie [India, Japonsko, Nový Zéland, USA, 
Švédsko a i.].

K vypracovaniu návrhu legendy mapy Typologického členenia reliéfu viedla dosť 
zložitá cesta. Ukazuje sa, že pre stanovený cieľ by mali byť splnené minimálne dva 
predpoklady:

a) podrobná preskúmanosť reliéfu, najmä z hľadiska morfoštruktúr, mladej tekto
niky, genézy a procesov,

b) obsiahly teoreticko-metodologický základ spočívajúci v rozpracovaní celého radu 
otázok typizácie a geomorfologickej regionalizácie.

250



Výber z prác k tejto tematike, ktorý som našiel v pozostalosti E. Mazúra, je uvedený 
v zozname literatúry na konci príspevku a dokladá široké teoreticko-metodologické 
zázemie pri tvorbe mapy Typy reliéfu.

Pri konštrukcii mapy Typy reliéfu E. Mazúr [42] vychádzal z troch aspektov reliéfu. 
Zohľadnil morfoštruktúru, morfoskulptúru a morfometriu.

Pri morfoštruktúrnom hľadisku vychádza z hodnotenia pohybovej tendencie 
(kladnej alebo zápornej), zo štruktúrnych typov podložia a litologických vlastností. Pod 
morfoštruktúrou autor v zmysle I.P. Gerasimova [13, 14] rozumie takú formu, ktorej 
základná tvárnosť a morfologická individualizácia je priamym odrazom aktívnej tekto
niky. Rozlišuje jednak typy reliéfu podmienené priamo tektonickými pohybmi (aktívna 
štruktúra), alebo odvodené typy sekundárne, rezultujúce z úložných pomerov a htológie 
(pasívna štruktúra). Na základe týchto kritérií autor vyčlenil v V. stupňovej klasifikácii 
18 typov morfoštruktúrnych povrchov, ktoré sú vyjadrené v mape farebnými štruktúrny
mi rastrami v riadkoch legendy.

Morfoskulptúrne kritérium nadväzuje na morfoštruktúry a zohľadňuje genézu relié
fu podmienenú exogénnymi procesmi. V trojstupňovej klasifikácii autor vyčlenil 23 
genetických typov skulptúrnych povrchov, ktoré sú vyjadrené základnými farebnými 
rastrami v stĺpcoch legendy.

Morfometrické aspekty (výšková a horizontálna členitosť reliéfu, hypsografické 
stupne a stredný uhol sklonu) sú obsiahnuté v III. stupni klasifikácie morfoskulptúrnych 
povrchov a sú označené príslušnými morfometrickými názvami (od roviny cez zvlnenú 
rovinu, pahorkatinu až po veľvysočinu). Usporiadaním vytriedených typov do matice sa 
ako reálnych ukázalo 148 typov reliéfu vyskytujúcich sa na území Slovenska.

Konštrukcia mapy Typy reliéfu zohľadňuje teda nielen prejavy endogénnych a 
exogénnych síl súčasnosti, ale aj neotektonického obdobia, zafixovaných v rôznych 
typoch morfoštruktúr či morfoskulptúrnych povrchov.

Mapa je štruktúrnymi a farebnými rastrami konštruovaná tak, aby zachovala plasti
citu karpatského reliéfu. Výsledná mapa Typy reliéfu je v mierke 1:500 000. Bola 
odvodená z mierok 1:200 000, ktorých podrobnosť pre tento účel bola dostačujúca. 
Originály týchto máp sú archivované v Geografickom ústave SAV. Predložená mapa je 
originálnym výsledkom s prínosom pre oblasť poznania a spoločenskej praxe.

Ako sme uviedli v úvode. Mapa typologického členenia reliéfu Slovenska bola 
uverejnená v Atlase SSR [3]. Aká je situácia s mapami typov reliéfu v medzinárodnej 
atlasovej tvorbe? Z atlasov, ktoré sa nachádzajú v mapovej zbierke GÚ SAV, významné 
aj z kartografického hľadiska, a ktoré boli publikované do roku 1980, sa uvedený typ 
mapy nenachádza. Možno uviesť napr. Atlas Švédska [4], Atlas Izraela [1], Atlas 
Japonska [2] a i.

Mapa typologického členenia reliéfu bola možno povedať po prvýkrát zaradená do 
atlasovej tvorby práve v Atlase Slovenska. Pritom nejde o jednoduchú mapu, ale po 
obsahovej stránke veľmi bohatú, koncipovanú na základe systémového prístupu, 
zovšeobecnenia podrobného geomorfologického výskumu a tiež osvojenia výsledkov
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geomorfológie v medzinárodnom meradle. Kartografieké zobrazenie zohľadňuje zása
dy postupu od jednoduchých podmienok k zložitým, vhodne kombinujúc rastrovú a 
farebnú škálu. Možno sa domnievať, že uvedený typ geomorfologických máp sa bude 
čoraz častejšie objavovať v medzinárodnej atlasovej tvorbe. Svedčí o tom Atlas Fínska 
[44], a najmä Národný atlas Maďarska [30], ktorý sa objavil v r. 1989.

K LEGENDE MAPY TYPOLOGICKÉHO ČLENENIA RELIÉFU

Legenda mapy Typy reliéfu má prevahu hnedých, tmavožltých a šedých odtieňov. 
Poklesávajúce oblasti nížin sú zvýraznené odtieňmi zelených a žltých farieb. O význame 
štruktúrnych rastrov v riadkoch legendy sa zmienime pri typoch morfoštruktúrnych 
povrchov, resp. o farebných rastroch v stĺpcoch legendy pri typoch morfoskulptúrnych 
povrchov. Výsledné hodnotenie kartografického a polygrafického spracovania mapy je 
veľmi priaznivé. Percepčne je zachovaná plasticita karpatského reliéfu ako odraz 
diferencovaných pohybových tendencií, prejavujúcich sa v nížinách, vnútrohorských 
kotlinách a pohoriach.

V legende mapy sa operuje s termínom "typy morfoštruktúrnych povrchov, resp. typy 
morfoskulptúrnych povrchov". Mapa a legenda je syntézou doterajších našich znalostí 
o reliéfe Slovenska.

Základ súčasného reliéfu tvoria morfoštruktúry, teda endogénnymi faktormi 
podmienené typy reliéfu. Reliéfotvorná úloha endogénnych faktorov sa prejavuje v 
tesnom vzájomnom spolupôsobení s exogénnymi faktormi, t.j. procesmi denudácie a 
akumulácie, pričom aktívna morfotektonika si vo vzťahu k exogénnym procesom zacho
váva kontrolnú úlohu. Podľa LP. Gerasimova [15] podmieňuje ich všeobecný trend 
(denudáciu alebo akumuláciu, ich intenzitu, neprerušovanosť, cyklickosť a pod.). Teda 
typy morfoskulptúrnych povrchov sú vlastne naložené na prvotné typy morfoštruktúr. 
Pri klasifikácii E. Mazúra zaujíma morfoštruktúrne hľadisko prvé miesto. Pri typoch 
morfoštruktúrnych povrchov autor zvolil V. stupňovú klasifikáciu. Na I. stupni členenia 
- povrchový systém mobilnej zóny zahŕňa komplex typov rehéfu, teda celú karpatskú 
krajinu. Na II. stupni klasifikácie vystupuje povrchový systém mobilnej zóny s negatívnou 
pohybovou tendenciou, ktorý prakticky zaberá morfoštruktúry nížin a kotlín a povrcho
vý systém mobilnej zóny s pozitívnou pohybovou tendenciou v horských oblastiach. Na 
III. stupni členenia tektonických, resp. štruktúrnych až štruktúrno-tektonických 
povrchov vystupujú ako rozhodujúce príslušné typy pohybov - radiálne a tangenciálně. 
Najviac tektonických a štruktúrno-tektonických povrchov vystupuje v súvislosti s verti
kálnymi pohybmi. Na IV. stupni klasifikácie vystupujú povrchy podľa intenzity pohybov 
kombinované s príslušnou štruktúrou a jej formou. Poznávame tu povrchy nedi
ferencovaných morfoštruktúr, povrchy kryhových vulkanických morfoštruktúr, povrchy 
hrastí a klenbohrastí a i. Na V. stupni členenia morfoštruktúrnych povrchov v rámci 
povrchového systému mobilnej zóny sa kladie dôraz na litológiu a pasívnu štruktúru.
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Možno tu zistiť povrchy s rôznym uplatnením litoskulptúmych tvarov podľa ich 
geomorfologickej odolnosti. Ide o veľmi podrobné členenie, ktoré sa uplatní pri regio- 
nalizačných postupoch na nižších úrovniach. Jednotlivé typy povrchov sa premietajú do 
riadkov legendy s farebným štruktúrnym rastrom.

Morfoskulptúrne hľadisko vychádza z genézy rehéfu podmienenej exogénnymi 
procesmi. V rámci trojstupňovej klasifikácie vyčlenil E. Mazúr 23 povrchov, ktoré sú 
vyjadrené základnými farebnými rastrami v stĺpcoch legendy, ktoré zohľadňujú aj 
morfometrické aspekty príslušnými morfometrickými názvami. Treba ešte poznamenať, 
že na I. stupni klasifikácie sa nevyskytujú problémy. Tie sa do určitej miery objavujú na 
II. stupni členenia a spôsobujú ich predovšetkým termíny ako polygénny rehéf, ktorý je 
uvedený dvakrát a planačný rehéf, ktorý je tiež uvedený dvakrát. Autor ich použil najmä 
vzhľadom na 3. stupeň členenia, ako aj koncepciu celkovej legendy mapy. Oba termíny 
sú obsahové dosť príbuzné. V našom prípade môžu označovať povrchy zarovnania, čo 
je pri planačnom rehéfe jednoznačné. Pri polygénnom rehéfe pahorkatín, ako ukazuje 
mapa, je začlenený aj najmladší zarovnaný povrch - poriečna roveň, ktorá sa vyskytuje 
na okrajoch našich nížin. Polygénny rehéf so vzťcihom k podvrchovinám nesie zvyšky 
pravdepodobne už staršieho zarovnaného povrchu.

Na III. stupni klasifikácie vjednothvých stĺpcoch je výstižný text označujúci príslušné 
typy morfoskulptúrnych povrchov. Morfografické kritérium bolo vhodným spôsobom 
zohľadnené vytvorením samostatných morfografíckých stĺpcov (pozri mapu Typy rehé
fu). Na prvý pohľad je prekvapujúca kategória planín začlenená medzi stupeň 
podvrchovín a vrchovín, ktorá dopĺňa naše znalosti o rozšírení zarovnaných povrchov 
aj z aspektov genézy. Keď príslušný typ planín, napr. krasových, nekrasových, resp. 
planinovo-rázsochových lokalizujeme na mape, vidíme, že areály ich výskytov sa nekryjú 
len s podvrchovinami a vrchovinami, ako napr. nekrasové planiny v oblasti Nízkych 
Beskýd, ale aj s hornatinami - východne od Poľany, v záp. časti Kremnických vrchov, či 
krasové planiny napr. na Muránskej planine a inde. Domnievam sa, že vyčlenenie 
kategórie planiny v tomto stupni členenia má svoje opodstatnenie, pretože týmto 
spôsobom sa ich podarilo skoncentrovať a nemusia sa označovať slovne pri viacerých 
morfoskulptúrnych typoch.

Pri štúdiu legendy predmetnej mapy vychádzame z dvoch rovnocenných typizácií, a 
to z typov morfoštruktúrnych povrchov a z typov morfoskulptúrnych povrchov, ktoré sa 
stretávajú v príslušnom obdialniku legendy. Morfoštruktúrnu typizáciu označujú 
šti uktúrne rastre hnedých odtieňov farieb (bodky, vlnovky, znaky, kombinácia znakov) 
a morfoskulptúrnu klasifikáciu zasa farebné rastre príslušných farieb, v našom prípade 
od zelených odtieňov v rovinách cez žlté, hnedé, šedé a šedohnědé odtiene farieb vysočín 
v stĺpcoch legendy. Mapa Typov rehéfu je dobre čitateľná. Rehéf Slovenska sa tu 
predstavuje v doteraz uverejnených geomorfologických mapách v najplastickejšej podo
be. Pri viacerých typoch povrchov sa však od užívateľa vyžadujú príslušné znalosti z 
regionálnej geomorfológie. Dlhšie chorý autor pri dokončovaní autorského originálu 
mapy si bol vedomý, že chýba chronologická škála - datovanie typov príslušných

253



povrchov formou indexov. Vek niektorých z nich môžeme odvodiť nepriamo, najmä pri 
typoch morfoskulptúrnych povrchov na III. úrovni klasifikácie, bolo by to však neúplné. 
V každom prípade sa tu tento problém otvára a vyžaduje ďalšie špeciálne štúdie.

Pred sebou máme mapu syntetizujúceho charakteru, završujúcu príslušnú etapu 
poznama rehéfu Slovenska. Zaberá najmä obdobie od začatia podrobného geomorfo
logického výskumu spojeného s mapovaním v roku 1950, ktoré inicioval M. Lukniš [28] 
až po našu súčasnosť. Odzrkadľuje teda významnú úroveň jeho poznania, ktorá sa bude 
môcť rozšíriť a doplniť na základe nových poznatkov ďalších generácií geomorfológov. 
Východiskovú bázu vsak E. Mazúr urobh na medzinárodnej úrovni. Mapa Typy reliéfu 
a jej legenda budú bezpochyby metodickým vzorom aj pre zostavovanie tohto druhu 
máp v iných geosynklinálnych regiónoch alpínskeho typu, ktoré v neskorších štádiách 
doprevádzajú neotektonické pohyby.

NIEKTORÉ POZNÁMKY VYPLÝVAJÚCE ZO STUDIA MAPY TYPOV
RELIÉFU

Pri štúdiu mapy sa v niektorých regiónoch Slovenska vyskytujú problémy, ktoré by 
bolo možné riešiť aj iným spôsobom. Je to však vecou autora. O niektorých z nich sa 
však zmienim. Na Medzibodrockých pláňavách vo Východoslovenskj nížine chýba v 
mape reliéf dún, ktorý je tu dosť charakteristickým prvkom krajiny [34]. Je zakrytý 
farebným a štruktúrnym rastrom č. 19/17. Hoci v texte na III. stupni členenia typov 
morfoskulptúrnych povrchov pod č. 19 sa dozvedáme, že máme dočinenia s reliéfom 
agradovaných fluviálnych rovín s pieskovými pokrovmi a dunami, ale ich lokality na 
mape nie sú kartograficky fixované. Mohlo sa tam vyskytnúť označenie pod č. 18/17 a 
územie mimo dún mal reprezentovať farebný a štruktúrny raster č. 23/17, podobne ako 
je zachytená morfoskulptúrna typizácia na Podunajskej rovine.

Chlmccké pahorky, Tarbucka a Somotorská hora južne od Latorice mali byť 
morfoštruktúrne začlenené presnejšie. Sú to sopečné exóty, väčšinou so stra- 
tovulkanickou stavbou. Týka sa to aj Šarišského vrchu neďaleko Prešova.

Upätná plocha na južnom okraji Vihorlatských vrchov mala byť morfoštruktúrne 
začlenená medzi povrchy na pyroklastikách.

V Levočských vrchoch a na ich okolí sa vyskytuje planinovo-rázsochový reliéf, resp. 
nekrasové planiny, ktoré spôsobujú isté problémy pri ich rozlišovaní. Podobné výskyty 
sú aj v Bielych Karpatoch, Javorníkoch a Skorušínskych vchoch. Mapa dosť názorne 
poukazuje na rozšírenie starších zarovnaných povrchov - generácií reliéfu, ktoré vznikli 
v dôsledku planačných procesov v iných morfoklimatických podmienkach než sú dnešné 
a na rôznych typoch geoštruktúrnych jednotiek. Tieto povrchy sa v rámci Slovenska 
grupujú prevažne v rámci polygénneho, pedimentového a planačného reliéfu.

Uplatnením farebného a štruktúrneho rastra 11/15 v Šarišskej vrchovine na mape 
stratili lokalizáciu výrazné brázdy ako Sedheká a Širocká a JZ od Prešova splývajú s
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úpätnou plošinou charalcteru podvrchoviny. Pravda, v niektorých prípadoch sa autor 
určitým nedôslednostiam nemohol vyhnúť, a to aj vzhľadom na zvolenú koncepciu a 
merítko mapy.

V Liptovskej a Popradskej kotline je zafixovaný pahorkatinný rehéf kužeľových a 
terasových formácií kotlín. Z tohto reliéfu by ešte mohol byť vyčlenený reliéf pahorkatín, 
ktorý je tvorený glaciáfno-fluviálnymi kužeľmi a terasami.

Otázkou zostáva eohcko-fluviálny reliéf rovín č. 19/9. Podobne na mape nenachádza
me Ouviálne rezaný reliéf hornatín pri povrchoch nez^Tásnených sedimentárnych 
štruktúr so slabým uplatnením litoskulptúmych tvarov č. 5/6. Týka sa to aj štruktúrneho 
rastra vysočín pri tabuľových povrchoch vulkanických pyroklastických štruktúr so 
stredne silným uplatnením htoskulptúrnych tvarov č. 4/1. Na mape sa tiež nepodarilo 
lokalizovať štruktúrny a farebný raster č. 15/15.

Pri štúdiu typov reliéfu možno odporúčať aj využitie mapy Regionálneho geomorfo
logického členenia [38] na lokahzáciu príslušných typov povrchov v rámci geomorfo
logických celkov.

VYUŽITIE MAPY TYPOV RELIÉFU

Prednosťou mapy Typy rehéfu E. Mazúra je účelné spojenie morfoštruktúrneho, 
morfoskulptúrneho a morfometrického princípu a jeho aphkácia v podmienkach 
územia Slovenska. V geomorfologickej literatúre je to nóvum. Rehéf ako prejav pôso
benia endogénnych a exogénnych procesov je v podstate nositeľom základných 
vlastností krajinných systémov. Odráža geologickú štruktúru, zmeny pôdneho fondu, 
podmieňuje klimatickú, hydrologickú a vegetačnú diferenciáciu. Rehéf a jeho typy 
ovplyvňujú napr. rozloženie a hospodárske využitie pôdy, štruktúru poľnohospodárskej 
a lesníckej produkcie a do istej miery aj štruktúru osídlenia. Majú význam pri funkčnom 
využívaní krajiny, teda odzrkadľujú jej potenciálne možnosti. Špeciahstom zaobe
rajúcim sa vedeckou organizáciou krajinného priestoru poskytuje potrebné informácie 
o morfologických, morfografíckých aspektoch, genéze, tvare a dynamike tangovaných 
regiónov reliéfosféry. Po mape siahnu odborníci najmä z územného plánovania, poľno
hospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy a ochrany prírody a krajiny. Je 
významným podkladom aj pre regionalizačné postupy vo fyzickej geografii, a to jednak 
pre jednothvé komponenty prostredia, ako aj fyzicko-geografickú, resp. geografickú 
syntézu krajiny. Typy rehéfu možno využiť aj pri výskume príslušných prostredí, najmä 
čo do ich štruktúry, únosnosti, kvality a rozsahu. S príslušnými typmi rehéfu sú spojené 
aj určité prírodné hazardy a riziká, ako sú napr. zosuny, lavíny, skalné strže, výmolová 
erózia, sufózne javy, zemetrasenia, povodne a iné. Už Atlasová mapa Typologického 
členenia bola využitá pri typizácu rehéfu pre cestovný ruch [40]. AJco závažné kritérium 
sa tu ukazuje skulptúra rehéfu, ktorá zohľadňuje percepčné požiadavky človeka. Z typov 
rehéfu sa vychádzalo aj pri funkčnej dehmitácu územia pre hospodárske využitie [41].
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Našla uplatnenie pri štúdiu a vytypovaní ohrozených území plošnou a výmolovou 
eróziou a pri riešení vhodnosti dopravných ťahov [7,52], Využívala sa aj pri tvorbe mapy 
Regionálneho geomorfologického členenia Slovenska [38], Mapy tohto druhu sa 
uplatňujú aj v ďalšom okruhu praktických potrieb, napr. pri štruktúrno-geomorfo- 
logických výskumoch v naftonosných a plynonosných oblastiach, pri stanovovaní 
aktívnych a roponosných štruktúr [23]. S formami reliéfu, resp. typmi reliéfuje spojená 
aj genéza kôr zvetrávania, resp. typov príslušných ložísk nerastných surovín. Neza
nedbateľný význam má pre ďalší rozvoj geomorfológie, environmentálnej geografie a 
na pedagogické účely. Uvedené príklady dokumentujú, že využitie mapy typov reliéfu 
je v geovedách a spoločenskej praxi veľmi sľubné. Má teoretické a praktické aspekty.
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Jozef Kvi t k ovič

CONTRIBUTION TO THE MAP TYPES OF RELIEP BY EMIL MAZÚR

Academician E. Mazúr is author of two maps referríng to the problém of typification of relief. First map 
titled Typological classification of relier was published in the Atlas of the Slovák Socialist Republic in 1983 
(3). The second map denoted Types of relieP was composed aceording to similar prínciples in the tum of 
the last decade and it was intended above all as an enclosure to the monograph "Relief of Slovakia". 
Unfortunately, the author was not able, for his insidious disease, to prepare the corresponding text. The 
colour map Types of relieP on the scale 1 : 50 000 too, appeared after his death in 1992, printed by the 
typographical section of the Institute of Geography of the Slovák Academy of Sciences. By the present study
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we intend to make accessible the map in question to the scientific public and simultaneously pay a homage 
to the work of E. Mazur, who has significantly contributed to the development of geomorphology and 
geographical science in Czecho-Slovakia. Contribution treats the problems of relief classification E. Mazúr 
had to solve, by the conception of the map, legend, as well as the possibilities of utilization of the maps of 
relief types. Map "Types of relieC was constructed on the basis of morphological and morphometric criteria. 
It reflects tectonic mobility of the territory, morphostructural properties of basement, relief-forming 
processes and genesis. Map legend contains 148 types of morphostructural or morphosculptural land forms 
in the territory of the Slovák Republic. TWoequivalent typificationsi.e. types of morphostructural land forms 
and types of morphosculptural land forms, that meet in the corresponding rectangle of the legend served 
as a starting point of the study of the map legend. Morphostructural typification is denoted by the structural 
rasters of brown colour (dots, waves, signs, sign combinations) and morphosculptural classification is 
represented by colour rasters of the corresponding colours. Structural and colour rasters construct the map 
in a way that preserves the plasticity of the Carpathian relief. Map of the quoted orientation and content has 
not appeared in the intemational atlas creation until 1980. It can serve as a methodological model for the 
construction of this class of maps in other geosynclinal regions of Alpine type.
The map „Types of relieP is attached.

Translated by H. Contrerasová
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