
Ľubomír Solin*

HYDROGEOGRAFICKÉ REGIONÁLNE TYPY SLOVENSKA 
Z HľADISKA PRIEMERNEJ ROČNEJ ODTOKOVEJ VÝŠKY

Cubomír Solin: Hydrogeographic regiona! types of Slovakia from the point of view ofthe mean 
annual runoff. Geogr. čas., 45, 1993, 2-3, 3 figs., 1 tab., 14 refs.
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V regionálnej taxonomií je regionálny typ definovaný ako súbor priestorových jednotiek, 
ktoré vykazujú vysoký stupeň zhody z hľadiska vybraných charakteristík alebo vzťahov, 
ale na rozdiel od regiónov nie sú vo vzájomnom susedstve v geografickom priestore (Fischer 
1987). V súvislosti s výskuntom povrchových tokov za základnú priestorovú jednotku 
považujeme povodie. Pri identifikováni regionálnych typov povodí, ktoré sú relatívne
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homogénne z hľadiska charakteristík hydrologickej odozvy, je možné uplatniť dva základné 
prístupy:

a) hydrologickú regionálnu typizáciu, ak regionálne typy sú identifikované priamo, na 
základe charakteristík hydrologickej odozvy,

b) hydrogeografickú regionálnu typizáciu, ak regionálne typy sú identifikované nepria
mo, na základe fy zickogeografických charakteristík povodia, ktoré majú rozhodujúci vplyv 
na priestorovú variabilitu charakteristík hydrologickej odozvy.

Hydrogeografická regionálna typizácia okiem toho, že identifikuje regionálne typy 
povodí, ktoré sú relatívne homogénne z hľadiska hydrologickej odozvy, súčasne presne 
špecifikuje príčiny rozdielnych hodnôt hydrologickej odozvy medzi nimi a kvantitatívne 
vyjadruje ich podiel na celkovej variabilite hydrologickej odozvy. Hydrologická regionálna 
typizácia priamo neumožňuje vysvetliť príčiny rozdielnej hydrologickej odozvy medzi 
identifikovanými hydrologickými regionálnymi typmi. Určité východisko tu však existuje 
vo forme všeobecného ex post vysvetlenia, ktoré je výsledkom porovnania identifikova
ných hydrologicltych regionálnych typov s existujúcim fyzickogeografickým členením 
krajiny, ako je to napr. v práci Mosleyho (1981). Vzhľadom na presne špecifikované 
fyzickogeografické charakteristiky povodia a ich kvantitatívne vyjadrený vplyv na priesto
rovú variabilitu hodnôt hydrologickej odozvy je hydrogeografická regionálna typizácia 
predurčená na to, aby plnila funkciu efektívneho nástroja na extrapoláciu hydrologických 
dát

Identifikované Itydrogeografické regionálne typy musia spĺňať podmienku, že z hľa
diska hydrologickej odozvy sú homogénne v rámci a heterogénne medzi sebou. V dôsledku 
mnohých subjektívnych rozhodnutí, ktoré je potrebné urobiť v procese regionálnej typizá
cie, fyzickogeografické regionálne typy povodí môžu byť vyčlenené na základe viaceíých 
klasifikačných schém. Premietne sa to potom i do hodnôt ich hydrologickej odozvy. Preto 
samotné fyzickogeografické charakteristiky povodí, o ktorých predpokladáme, že sú rozho
dujúce z hľadiska priestorovej variability hydrologickej odozvy, ešte nie sú zárukou 
homogéností, resp. heterogénnosti hydrologickej odozvy v rámci, resp. medzi vyčlenenými 
fyzickogeografickými regionálnymi typmi. Z toho logicky vyplýva potreba exaktnej ana
lýzy ich hydrologickej odozvy, ktorá overí splnenie uvedenej podmienky. Ak táto 
podmienka nie je splnená, vyčlenené fyzickogeografické regionálne typy povodí nie sú 
typmi hydrogeografickýnú a v procese regionálnej typizácie je potrebné zmeniť niektoré 
pôvodne prijaté rozhodnutia. Exaktná analýza hydrologickej odozvy umožňujúca posúdiť 
význanmosť rozdielov medzi a v rámci fyzickogeografických typov povodí je prezentovaná 
napr. v prácach Acremana a Sinclaira (1986) a Wiltshira (1986).

Potreba hydrogeografickej regionálnej typizácie, resp. regionalizácie v súvislosti s 
riešením problému extrapolácie Itydrologíckých dát, je v našej literatúre zdôrazňovaná 
predovšetkým v prácach Šimu (1983a) a Šimu (1983b). Napriek tomu identifikovanie 
hydrogeogiafických regionálnych typov z hľadiska rôznych charakteristík hydrologickej 
odozvy na území Slovenska zatiaľ chýba. Doterajšie členenia sú výlučne z hľadiska režimu 
odtoku a majú charakter hydrologických regiónov, resp. regionálitych typov. Prvé takéto 
členenie vypracoval Dub (1954), ktoiý vyčlenil 6 oblastí (Itydrologíckých regiónov). Toto 
členenie neskoršie prepracovali Šimo, Zaťko (1980) a vyčlenili 5 oblastí, ktoré však už 
majú charakter hydrologických regionálitych typov. Štrnásť oblastí (hydrologické regio
nálne typy) z hľadiska režimu odtoku území Slovenska rozlíšili Tuibek a Škoda (1986).
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Cieľom príspevku je identifikácia hydrogeogiafických regionálnych typov z hľadiska 
priemernej ročnej odtokovej výšky. Proces hydrogeografickej regionálnej typizácie je 
rozdelený na štyri kroky:

a) vytvorenie siete vzájomne porovnateľných povodí,
b) výber charakteristík fyzickogeografických prvkov povodia, ktoré majú vplyv na 

priestorovú diferenciáciu hodnôt priemernej ročnej odtokovej výšky,
c) výber metódy na vyčlenenie homogénnych fyzickogeografických regionálnych typov 

povodí,
d) identifikácia hydrogeografických regionálnych typov povodí na základe evaluácie 

indikovaných rozdielov v hydrologickej odozve medzi a v rámci vyčlenených fýzicko- 
geografických typov.

VYTVORENIE SIETE POVODÍ A VYBER FYZICKOGEOGRAFICKÝCH CHA
RAKTERISTÍK

Vytvorenie siete vzájomne porovnateľných povodí predpokladá splnenie dvoch 
podmienok:

a) povodie je len v jednej makroforme reliéfu, a to buď v pohorí, v kotlinovej 
pahorkatine, nížirmej pahorkatine alebo v rovine,

b) plochy povodí majú približne rovnakú veľkosť. Termín „približne rovnaká" je 
definovaný intervalom 1-300 km^ Cieľom týchto podmienok je zabrániť vzniku takého 
základného súbom povodí, ktorý by obsahoval povodie o rozlohe asi 10 000 km^, v ktorom 
sa vyskytuje niekoľko makroforiem reliéfu a fyzickogeografických typov prírodnej krajiny, 
ako aj povodie o rozlohe asi 60 km^ ktorého plocha sa nachádza v jednej makroforme 
reliéfu s malým počtom fyzickogeografických typov prírodnej krajiny. Tieto povodia sú 
vzájomne neporovnateľné, pretože predstavujú dve navzájom odlišné priestorové hie
rarchické úrovne. Na základe týchto podmienok vytvorená sieť sa skladá z asi 1300 povodí 
a predstavuje základný súbor povodí na území Slovenska. Z tohto základného súbom bolo 
vybraných 129 povodí s hydrologickým pozxírovaním. Hydrologická odozva každého 
povodia bola vyjadrená priemernou ročnou odtokovou výškou, ktorá bola vypočítaná z 
hydrologických dát za obdobie 1971-1985.

Pri analýze vplyvu charakteristík fyzickogeografických prvkov povodia na priestorovú 
variabilitu hydrologickej odozvy matematicko-štatistickými metódami sa spravidla berú do 
úvahy len tie kvantitatívne fyzickogeografické charakteristiky povodia, ktoré sú ľahko 
zistiteľné z topografických alebo tematických máp. V prípade priestorovej variability 
priemernej ročnej odtokovej výšky na úzremí Slovenska sa v práci Solína (1992) analyzoval 
vplyv deviatich takýchto charakteristík. Poradie ich vplyvu na priestorovú variabilitu 
priemernej ročnej odtokovej výšky j e takéto: 1. úhrn zrážok, 2. = 3. priemerný sklon povodia 
a maximálna nadmorská výška povodia, 4. = 5. priepustnosťpôdnosubstrátového komplexu 
a relatívna výška povodia, 6. tvar povodia, 7. hustota riečnej siete, 8. = 9. plocha povodia 
a percento zalesnenia. Ich spoločným pôsobením sa objasní 76 % z celkového rozptylu 
hodnôt priemernej ročnej odtokovej výšky. Z hľadiska výdatnosti regresného odhaduje 
postačujúce uskutočniť ho len na základe ročného úhrnu zrážok a maximálnej nadmorskej 
výšky povodia. Tieto dve charakteristiky majú rozhodujúci vplyv na priestorovú variabilitu
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priemernej ročnej odtokovej výšky na území Slovenska a ich spoločným pôsobením sa 
objasní 11 % z celkového rozptylu jej hodnôt, Dominanmé postavenie týchto dvoch 
charakteristík je celkom logické, ak si uvedomíme, že odtokje reakciou povodia na spadnuté 
zrážky, ktorá je realizovaná prostredníctvom gravitačného pohybu vody z nasýtených zón 
povodia. Rozsah týchto zón je predovšetkým výsledkom komplexného vplyvu nadmorskej 
výšky. Ak majú identifikované hydrogeografické regionálne typy efektívne plniť funkciu 
nástroja na extrapoláciu hydrologických dát, potom fyzickogeografické charakteristiky, 
na základe ktorých sa extrapolácia uskutočňuje, by mali byť ľahko a presne zistiteľné v 
každom povodí základného súbom. Z tohto pohľadu ročný úhrn zrážok nie je vhodným 
extrapolačným kritériom pre vymedzenie priestorovej platnosti priemernej ročnej odtoko
vej výšky. Prichádza teda do úvahy zoskupiť povodia do fyzickogeografických regio
nálnych typov len na základe maximálnej nadmorskej výšky povodia. Vjej hodnote je však 
čiastočne premietnutý i vplyv úhrnu zrážok vzhľadom na silnú pričinú závislosť medzi 
obidvoma charakteristikami.

VYČLENENIE FYZICKOGEOGRAFICKÝCH A IDENTIFIKÁCIA HYDRO- 
GEOGRAFICKÝCH REGIONÁLNYCH TYPOV POVODÍ

Za podmienky, že vyčlenenie fýzickogeografických regionálnych typov povodí je 
uskutočnené len na základe jedného klasifikačného kritéria, vhodný spôsob na ich vyčle
nenie je vytvorenie klasifikačných tried na základe určitej veľkosti intervalového rozpätia 
maximálnej nadmorskej výšky povodia. Kvantitatívne vyjadrerúe a kontinuálny charakter 
klasifikačného kritéria však vytvára predpoklad pre vznik viacerých klasifikačných schém, 
ktoré sa budú od seba odlišovať tak počtom klasifikačných tried, ako aj veľkosťou ich 
intervalového rozpätia. Hydrologická odozva každej klasifikačnej triedy je reprezentovaná 
hodnotou aritmetického priemem. Z hľadiska identifikovania hydrogeografických regio
nálnych typov povodí sú potom podstatné len tie klasifikačné schémy, ktoré zabezpečujú 
heterogéimosť hodnôt aritmetických priemerov hydrologickej odozvy povodí medzi a 
homogérmosť hodnôt hydrologickej odozvy v rámci klasifikačných tried.

Podkladom pre úvodnú klasifikačnú schému, na základe ktorej sú povodia zoskupené 
do fyzickogeografických regionálnych typov, je členenie územia Slovenska na základe 
nadmorskej výšky na štyri výškové kategórie: nížiny 95 - 300 m am., nízke vysočiny 
301-800 mam., stredovysočiny 801-1500 mam., veľvysočiny 1501-2655 m n.m., ktoré 
je uvedené v práci Lukniš et al. (1972). Z týchto štyroch kategórií nebol vzatý do úvahy 
nížinný výškový stupeň pre malý počet hydrologických pozorovaní na autochtónnych 
tokoch. Vybraných 129 povodí bolo potom rozdelených do troch skupín s intervalmi 
maximálnej nadmorskej výšky 301-800 m am., 801-1500 m am. a 1501-2655 m am.. 
Počet povodí v týchto klasifikačných triedach, ako aj hodnoty ich aritmetických priemerov 
priemernej ročnej odtokovej výšky spolu s hodnotami rozptylov sú znázornené v tab.l.(a)

Vhodnou metódou na posúdenie fyzickogeografickej klasifikačnej schémy povodí z 
hľadiska heterogénnosti rozdielov v hydrologickej odozve medzi klasifikačnými triedami 
je analýza rozptylu. Táto metóda umožňuje analyzovať vplyv kvalitatívne vyjadrenej 
premennej alebo kvantitatívnej premennej zoskupenej do skupín na inú, kvantitatívnym 
spôsobom vyjadrenú premennú. Podrobne je metóda opísaná v práci Neter et. al. (1985).
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Tab. I. Základné štatistické údaje o priemernej ročnej odtokovej výške v analyzovaných klasifikačných 
schémach.

Klasifikačná trieda (m am.) Počet povodí Aritmetický priemer 
(mm)

Směrodatná odchýlka 
(mm)

(a)

300 - 800 18 316 107,71
801-1500 78 441 164,33

1501 -2655 33 776 272.18
(b)

300 -1000 34 331 109,03
1001-1500 62 471 165,06
1501-2100 24 675 148,19
2101-2655 6 1272 64,89

Základný jednorozmen^ model analýzy rozptylu má tvar

Yy= Hi+ Gy, (1)

kde
Yy = hodnotay-teho pozorovania v i-tej klasifikačnej triede,
Pi=skutočná stredná hodnota pozorovania /-tej klasifikačnej triedy, ktorá má charakter 
konštanty,
ey= rezíduum, ey=Yy- Yj, 
i = l,...r - počet klasifikačných tried,
j =1.... n- počet pozorovaní v /-tej klasifikačnej triede.

Tento model vychádza z predpokladu, že:
a) rozdelenie pravdepodobnosti každej klasifikačnej triedy je normálne,
b) rozdelenie pravdepodobnosti každej klasifikačnej trietfy má rovnaký rozptyl,
c) pozorovania v každej klasifikačnej triede sú náhoditymi pozorovaniami a pozorovania 

jednej klasifikačnej triedy nie sú závislé od pozorovaní druhej klasifikačnej triedy.
Ak sú tieto predpoklady splnené, potom rezíduá v modeli (1) sú nezávislé a majú 

normálne rozdelenie s priemerom 0 a konštantným rozptyloia Preto je po prijatí určitej 
fyzickogeografickej klasifikačnej schémy povodí potrebné najskôr na základe analýz 
rezíduí zistiť, do akej miery hodnoty hydrologickej odozvy každej klasifikačnej trietfy 
spĺňajú predpoklady, z ktorých vychádza model analýz ro^tylu, Odchýllty od normálne
ho rozdelenia pravdepodobnosti hydrologickej odozvy sa zisťovali pomocou grafu 
normálneho rozdelenia pravdepodobností a konštantnosť rozptylov rezíduí bola testovaná 
Bartlettovým testom. Na zhode rozdelenia pravdepodobností hydrologickej odozvy s 
normálrtym rozdelením je založená definícia homogémosti hydrologickej odozvy v rámci 
klasifikačrfych tried. KetfŽe uvedený model analýzy rozptylu je robustrfy vzhľadom na 
pretfyoklady a) a b), cieľom tohto krokuje predovšet^m identifikovať extrémne odclfyllty 
od irvedených predpokladov. V prípade výskytu takýchto odclfylok sa modifikuje interva
lové rozpätie pripadne i počet klasifikačných tried pôvodnej klasifikačnej schérrty a potom
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sa opäť overuje, či rozdelenie pravdepodobnosti hydrologickej odozvy a rozptyl no- 
vovzniknutých klasifikačných tried spĺňa podmienku normálneho rozdelenia, resp. 
konštantného rozptylu. Takýchto iterácií môže byť niekoľko. Najväčší vplyv na výsledky 
získané analýzou rozptylu má porušenie predpokladu nezávislosti pozorovaní. Keďže 
časová dimenzia je spriemetovaná (hydrologická odozva je vyjadrená priemernou ročnou 
hodnotou za obdobie 1971-1985), predpoklad nezávislosti sa posudzuje z hľadiska priesto
rovej dimenzie. Dve priestorové jednotky / a/ sú nezávislé, ak hodnoty ich charakteristík 
Xi a Xj sú nekorelované (Cliff, Ord, 1973). V opačnom prípade ide o závislosť, ktorá je 
označovaná ako autokorelácia. Zisťovaitie autokorelácie medzi hodnotami priemernej 
ročnej odtokovej výšky jednotlivých povodí na základe exaktnej analýzy rezíduí sa 
neuskutočnilo. Rozdelením povodí do skupín na základe faktora, ktorý má na priestorovú 
variabihtu priemernej ročnej odtokovej výšky podstatný vplyv, však bol jej výskyt medzi 
skupinami výrazne obmedzený. Nie príhš silnú autokoreláciu však možno predpokladať v 
rámci skupín v dôsledku toho, že nie je ehminovaný vplyv faktorov, ktoré majú vplyv na 
skupinovú priestorovú variabilitu hodnôt hydrologickej odozvy.

Ak rozdelenie pravdepodobnosti hydrologickej odozvy vyčlenených íyzickogeogra- 
fických regionálnych typov povodí spĺňa uvedené predpoklady, možno pristúpiť k prvému 
kroku analýzy rozptylu. Keďže hydrologické pozorovania sa neuskutočrtih na všetkých 
povodiach, skutočné hodnoty aritmetických priemerov hydrologickej odozvy fyzicko- 
geografíckých regionálnych typov povodí (p^), ktoré by sa vypočítah na základe hodnôt 
hydrologickej odozvy všetkých povodí do rúch patriacich, nepoznáme. Odhadom p, sú však 
aritmetické priemery (Yi), ktoré boli určené na základe vybraných súborov povodí. Prvý 
krok analýzy rozptylu je preto zameraný na určenie toho, či sú alebo nie sú skutočné 
hodnoty aritmetických priemerov hydrologickej odozvy (pi) vyčlener^ch fyzickogeogra- 
fických typov povodí rovnaké, Ak na základe vybraných Itydrologických dát je F-testom 
zamietnutá hypotéza rovnosti pi, možno pristúpiť k dmhému kroku analýzy rozptylu, a to 
k odhadu intervalír, v ktorom sa budú pohybovať skutočné hodnoty p, a k odhadu 
skutočriých rozdielov medzi aritmetickými priemermi hydrologickej odozvy vyčlenených 
fyzickogeografických regionálrtych typov povodí. Vzorce na výpočet konfidenčných 
intervalov pozri napr. v práci Bhattacharya a Johnson (1977) a Neter et al. (1985). Len 
vtedy, ak je na predom zvolenej hladine význanmosti zamietnutá hypotéza, že rozdiel 
medzi pi-pj = 0, možno o zodpovedajúcich fyzickogeografických regionálnych typoch 
povodí tvrdiť, že aj z hľadiska hydrologickej odozvy sú tieto typy rozdielne, heterogénne, 
a sú teda i hydrogeografickýrrú regionálnymi typrrú.

VÝSLEDKY

Skôr ako sa pristúpilo k jednotlivým krokom analýzy rozptylu, overovalo sa splnertie 
predpokladov, z ktorých vychádza analýza rozptylu. Výsledky analýzy rezíduí úvodnej 
klasifikačnej schémy sú na obr. 1. V prípade zhody s normálnym rozdelením by jednotlivé 
body mati ležať na priamke. Z vyčlenertych troch klasifikačných tried sa k normálnemu 
rozdeleniu najviac približuje rozdelenie pravdepodobnosti hydrologickej odozvy klasifi
kačnej triedy s intervalovým rozpätím maximálnej nadmorskej výšky povodia 301-800 m 
am. V rámci klasifikačnej triedy 801-1500 m n.m. sú mierne odchýlky od priamky v
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Obr. 1. Graf normálneho rozdelenia pravdepodobnosti: a) 300-800 m n.m., b)801-1500 m n.m., c)1501-2655 m 
n.m.
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okrajových častiach. Najvýraznejšie odchýlky od normálneho rozdelenia však vykazuje 
rozdelenie pravdepodobnosti hydrologickej odozvy klasifikačnej triedy 1501-2655 mam,. 
Preskúmanie splnenia podmienky rovnakých rozptylov Bartlettovým testom nemá zmysel, 
ak nie je splnený predpoklad normálneho rozdelenia pravdepodobností hydrologickej 
odozvy. Rozptyl hodnôt hydrologickej odozvy v rámci klasifikačnej triedy 1501-2655 m 
am. je však výrazne vyšší oproti ostatným dvom klasifikačitym triedam. Z uvedenej 
analýzy vyplýva, že hydrologická odozva v rámci vyčlenených klasifikačných tried nie je 
homogénna, a teda nespĺňa predpoklady, z ktoiých vychádza model analýzy rozptylu, a 
preto je potrebné uvedenú klasifikačnú schému modifikovať.

Pôvodná klasifikačná schéma bola upravená takto: a) Klasifikačná trieda 1501-2655 m 
am. bola rozdelená na dve triedy s intervalovým rozpätím maximálnej nadmorskej výšky 
povodia 1501-2100 mam. a 2101-2655 mam.. Dôvodom pre takéto intervalové rozpätia 
je odlíšenie krajinného komplexu Tatier od Nízkých Tatier.

b) V klasifikačnej triede 2101-2655 mam. je 8 povodí. Dve z nich však majú výrazne 
nižšie hodnoty priemernej ročnej odtokovej výšky ako ostatné povodia. Po detailnejšom 
preskúmaní týchto povodí pravdepodobnou príčinou rúzkych hodnôt je, že ich hlavné toky 
bifúrkujú a prietok sa meria len na jednom ramene. Tieto povodia boh z ďalšej analý;^ 
vylúčené. Jedno povodie z ďalšej analýzy bolo vylúčené i v klasifikačnej triede 800-150 Im 
am. a to pre prevod vody z tohto povodia do iného povodia, čo má za následok výrazné 
znížerúe hodnoty priemernej ročnej odtokovej výšky.

c) Pôvodná klasifikačná schéma po týchto úpravách bola potom ešte podrobená diskri
minačnej analýze. Cieľom tohto krokuje preklasifikovať nesprávne zaradenie povodia do 
vyčlenených klasifikačných tried. Po vyhodnotení tohto kroku novovzrúknutá klasifikačná 
schéma má klasifikačné triedy s takýmto intervalovým rozpätím maximálnej nadmorskej 
výšky povodí:

1) 300-1000 m n.m.,
2) 1001-1500 m nm.,
3) 1501-2100 m am.,
4) 2101-2655 m am..
Počet povodí v jednothvých klasifikačných triedach, ako aj ich aritmetické priemery 

hydrologickej odozvy spolu s hodnotanú rozptylov sú uvedené v tab. l.(b).
Novovzrúknutá klasifikačná schéma sa opäť overovala z hľadiska splnetúa predpokla

dov, z ktorých vychádza analýza rozptylu (obr. 2). Z grafu možno mobiť záver, že 
rozdelerúe pravdepodobnosti hydrologickej odozvy vo vyčlenených klasifikačných trie
dach sa síce ideálne nezhoduje s normálnym rozdelerúm, ale extrérrme odchýlky novo
vytvorenými klasifikačnými triedami boli eliminované. Podstatne sa zmenših i rozdiely v 
hodnotách rozptylu medzi jednothvýnú klasifikačnýrtú triedanú i keď hypotéza o rovna
kých skutočných rozptyloch medzi klasifikačnými triedarrú na základe Barlettovho testu 
(B = 10.45) môže byť zamietnutá až na hladine význanmosti a = 0.01. Vzhľadom na tieto 
výsledky má zmysel pristúpiť k testovarúu hypotézy, že skutočné aritmetické priemety 
hydrologickej odozvy vyčlenettych fyzickogeografických regionálnych typov povodí sú 
rovnaké. Hodnota F-pomeru (F = 83,8) túto hypotézu zamieta, čo značí, že medzi 
vyčlenenými klasifikačnými triedami a hydrologickou odozvou existuje pomerne 
význanmá závislosť, ale zároveň to značí aj opodstatnenosť k ďalšiemu kroku analýzy 
rozptylu. Skutočné aritmetické priemety hydrologickej odozvy vyčlenených fyzicko- 
geografických regionálnych typov povodí s pravdepodobnosťou a = 0,05 budú v intervale:
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Obr. 2. Graf normálneho rozdelenia pravdepodobnosti: a) 300-1000 m n.m., b)1001-1500 m n.m., c)1501-2100 
m n.m., d) 2101-2655 m n.m.
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282 ^ ^,1^81 mm, 617 á 1x3 á735 mm,
435 á )X2^08 mm, 1154 á ^1389 mm

S pravdepodobnosťou a- 0,05 konfidenčne intervaly pře rozdiely vzniknuté pri párovom 
porovnaní aritmetických priemerov tii,...,P4 sú tieto:

-202 á|j.i-p2 á -79 mm, -274 ^ P2-M.3^-135 mm,
-421 á)ii-|X3 á-268 mm, -923 á p2-|X4 <.-677 mm,
-1068^p.i-p4 á-813 mm, -727 á p.3-lX4 á-464 mm.
Uvedené párové porovnanie indikuje, že všetky rozdiely sú štatisticky významné, 

pretože nula ani v jednom prípade nie je súčasťou konfidenčného intervalu. Znamená to, 
že z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky existujú medzi vyčlenenými klasifikačný
mi triedami podstatné rozdiely.

Zo získaných výsledkov možno vyvodiť záver, že na základe maximálnej nadmorskej 
výšky povodia štyri vyčlenené fyzickogeografické regionálne typy povodí s intervalovým 
rozpätím 300-1000 m mm., 1001-1500 m n.m., 1501-2100 m n.m a 2101-2655 m n.m. 
sú zároveň i hydrogeografickými regionálnymi typnú povodí (obr. 3). Vzájomný pomer 
sumy štvorcov odchýliek medzi klasifikačnými triedami a celkovou sumou štvorcov 
odchýhek udáva, že identifikované Itydrogeografické regionálne typy povodí objasňujú 67 
% z celkového rozptylu hodnôt priemernej ročnej odtokovej výšky.

Hoci rozdelenia pravdepodobností hydrologickej odozvy v hydrogeografických regio
nálnych typoch nevykazujú extrémne odchýlky od normálneho rozdelenia, čiže sú relatívne 
homogénne, predsa len sa vyskytujú mčité odchýlky. Existuje teda priestor pre určité 
„gemnenie" uvedenej klasifikačnej schémy. Cesta k dosiahnutiu ešte homogénnejších 
klasifikačných tried však už nevedie cez zmenu veľkosti intervalového rozpätia maximálnej 
nadmorskej výšky povodia vyčlenených klasifikačných tried, ale cez zavedenie ďalšej 
fyzickogeografickej charakteristiky - ročného úhrnu zrážok. V jeho hodnote je totiž 
premietnutý i vplyv geografickej polohy povodia voči prevládajúcim zrážkovým situáciám. 
Preto povodia, ktoré sú zaradené do jednej klasifikačnej triedy z hľadiska maximálnej 
nadmorskej výšky povodia, môžu nadobúdať rozdielne hodnoty priemernej ročnej odtoko
vej výšky práve z dôvodu nižšieho ročného úhrnu zrážok, ktoiý je spôsobený inou 
geografickou polohou povodia. K identifikovaniu hydrogeografických regionálnych typov 
povodí priemernej ročnej odtokovej výšky na základe maximálnej nadmorskej výšky 
povodia a ročného úhrnu zrážok má však zmysel pristúpiť až po vyriešení problému určenia 
hodnôt ročných zrážkových úhrnov pre každé povodie z vytvorenej siete.

ZÁVER
V rámci regionálnej dimenzie z hľadiska hydrologickej odozvy identifikované homo

génne regionálne typy, resp. regióity plnia okrem poznávacej funkcie predovšetkým 
funkciu nástroja na vymedzenie priestorovej platnosti hydrologických dát. Sú však schopné 
efektívne ju plniť len vtedy, ak sú vyčlenené na základe hydrogeografickej regionálnej 
typizácie, ktorá umožňuje presne špecifikovať a kvantifikovat’ pričiny priestorovej varia
bility hodnôt hydrologickej odozvy. Proces Itydrogeografickej regionálnej typizácie bol 
rozčlenený do štyroch krokov a jeho základnou priestorovou jednotkou je povodie. Pre 
identifikovanie hydrogeografických regionáliiych typov je rozhodujúci štvrtý krok, a to 
exaktná analýza rozdielov v hydrologickej odozve medzi a v rámci vyčlenených fyzicko
geografických regionálitych typov povodí. Z hľa^ka priemernej ročnej odtokovej výšky, 
ak sa ako klasifikačné kritérium uplatní len maximálna nadmorská výška povodia, je v 
montánnej krajine Slovenska možné identifikovať štyri hydrogeografické legionálne typy 
povodí.



Obr. 3. Hydrogeografické regionálne typy z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. Text k legende: a) 282-381 mm, b) 435-508 mm, c) 617-735 mm, d) 
1154-1389 mm.
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Ľubomír S o 1 í n

HYDROGEOGRAPHIC REGIONAL TYPES OF SLOVAKIA FROM THE POINT 
OF \TEW OF THE MEAN ANNUAL RUNOFF

Thereare two approaches to the identification of regional ty pes of basins thatare relalively homogeneous from 
theviewpoint of the characteristics of the hydrological response:

a) hydrological regional typification, if the regional types are identified direetly on the basis of the charac
teristics of the hydrological response,

b) hydrogeographic regional typification, if the regional types are identified indireetly, on the basis of 
physical characteristics ofthe basin having a decisive influence on the spatial variability of the characteristics of 
the hydrological response.

Hydrogeographic regional typification besides identifyingthe regional types of basins, thatare relalively 
homogeneous from the point of view of hydrological response exaetly specifies at the samé time the causes of the 
differences in values of hydrological response between them and expresses quantitatively their proportion in total 
variability ofthe hydrological response. The process of hydrogeographical regional typificalion is divided into 
four steps: a) constitution of a network of mutually comparable basins, b) choice of characteristics of physicaí- 
geographical el«nents ofthe basin influencing the spatial differentiation of a hydrological response, c) choice of 
method for the delimitation of the homogeneous physical-geographical regional types of basins, d) identification 
of hydrogeographical regional types on basis of evaluationof the differences in hydrological response between 
and within the delimited physical-geographical types of basins.
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Iiitlie constitution ofthe network of mutually comparable basins two conditions were applied: a)basinisin 
only one relief macroform and b) its area does not surpass 300km^. The network created under these conditions 
consists of about 1300 basins. Out of them 129 basins were selected with hydrological observation so as to represent 
the variety ofthe physical-geographical conditions of Slovakia. Hydrological response ofthe selected basins was 
expressed by average annual runoff as calculated from the hydrological data in the period of 1971-1985. Out of 
the decisive characteristics of the basin that exert some eífect on spatial variability of the values of average 
annual runoff, two are decisive i.e. annual precipitation total and maximum sea level altitude of the basin (Solín, 
1992). As the hydrogeographical regional types of the basin háve to fulfill the role of an instrument for 
extrapolation of the average annual runoff values, the physical- geographical regional types of basins were 
delimited on the basis of maximum sea level altitude of the basin.

If the delimitation ofthe physical-geographical regional types of basins is done only on the basis of one 
classificalion criterion, then it is appropriaíe to use for their delimitation classes created on the basis of certain 
size of interval range of the maximum altitude ofthe basin. Quantilative expression and the continuous character 
cf ihe physical-geographical characteristics creates a prerequisite forthe origin of several classiflcation schemes. 
However, only those classification schemes are important that ensure the heterogeneity of the values of 
arithmetical means of the hydrological response between, and homogeneity of the values of hydrological 
response within the delimited physical-geographical regional types of basins. Homogeneity of the hydrological 
response within the classification groups is judged on the basis of the agreement of the probability division of 
the hydrological response with the norma! division of the probabilities. A suitable method for evaluation of the 
physical-geographical classification scheme of basins from the point of view of heterogeneity of differences in 
hydrological response between the classification groups is the analysis of variance.

Classification groups of the introductory scheme tested from the point of view of homogeneity event 
heterogeneity ofthe hydrological response are in the following interval rangesof maximum sea level altitude of 
the basin: (1) 300-800m as.l., (2) 801-1500m a.s.1., (3) 1501-2655m a. s.l. Dissection of Slovakia on the basis 
of sea level altitude according to Lukniš et al. (1972) was ušed as a source for such intervals of classification 
groups. Condition of the homogeneous hydrological response within the classification groups was seriously 
infringedespecially in the classification group (3). Therefore it was necessary to change number of classification 
groups as well as their interval range. Condition of the homogeneity of hydrological response is íulfilled by 
classification scheme consisting of 4 classification groups with interval ranges as follows: (1) 300-1000m a.s.l., 
(2) 1001-1500m a.s.l., (3) 1501-2100m a.s.l., (4) 2101-2655m a-s.l. Results of analysis of variance showed that 
this classification scheme fulfills also the condition of heterogeneity of the values of arithmetical means of 
hydrological response between the classification groups. Reál values of the arithmetical means of the average 
annual runoff will move between the following intervals: 282 <}j.;^381mm, 435^ 508mm, 617 ^^i5^735mm,
1154 ^ p./ ^1389mm. The ratio of the sum of squares of deviations testifies that the identified hydrogeographical 
regional types of basins enlighten 67% of total variance of values of the average annual runoff.

TranslatedbyH. Contrerasová


