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CIELE:

 priniesť nové poznatky o reliéfe záujmového 
územia - o reliéfe Kysuckých bradiel

 prehodnotiť zaužívanú interpretáciu reliéfu 
bradlového pásma a skonkretizovať špecifiká 
bradlového reliéfu

 hlbšie rozpracovať teóriu geomorfológie 
pasívnych morfoštruktúr, najmä otázku 
geomorfologickej hodnoty hornín

 poukázať na možnosti objektivizácie 
geomorfologickej analýzy



Štruktúra práce:

1. Základné teoreticko-metodologické 
východiská

2. Metódy a postup práce

3. Prehľad poznatkov o bradlovom pásme

4. Geomorfologická analýza Kysuckých 
bradiel

5. Hypotéza o vývoji reliéfu Kysuckých bradiel

6. Reliéf bradlového pásma Západných Karpát

7. Diskusia a záver



Geomorfologická analýza -
metóda geomorfologického výskumu

Hľadanie systému

Zákonitosti priestorovej

diferenciácie reliéfu

Hľadanie pravdy

Vysvetľujúce hypotézy



METÓDY:

Morfoštruktúrna analýza reliéfu:

- terénne mapovanie

- analýza dolinovej siete

- analýza pozdĺžnych profilov (K-index, Vf-index, ...)

- morfometrické mapy (sklony, izobazity)

- analýza geologických podkladov

Laboratórne analýzy (odolnosť hornín)

GIS



GEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA 

KYSUCKÝCH BRADIEL

Hľadanie systému

Identifikácia





Diferenciácia



Systemizácia

Objektívne zákony

(Typy reliéfu)

Geomorfologické areály

(jadro – periféria)







Areál 01Areál 02



Areál 03
Areál 04



štatistické vyhodnotenie vyčlenených 

areálov

• vybrané morfometrické parametre

• hodnotenie miery variability v rámci areálov

• z celkového počtu 676 elementárnych foriem sa 

homogenita areálov zvýšila pri preradení 29 z nich



Hľadanie pravdy

 každý areál je výsledkom osobitného súboru 

reliéfotvorných procesov

 hľadanie pravdy – hľadanie organizačného 

faktora (faktorov)

 vysvetľujúca hypotéza (systém hypotéz)



Hypotéza pasívnych morfoštruktúr

Predpokladáme, že pri formovaní reliéfu v skúmanom

území zohrávala rozhodujúcu úlohu pasívna

geologická štruktúra. Základným organizačným

faktorom boli úložné pomery horninových súvrství -

výsledok starých, dnes už neaktívnych tektonických

procesov. Modelácia reliéfu potom prebiehala formou

selektívnej erózie, ktorá vypreparovala tie geologické

telesá, ktoré sú budované odolnými horninami. V

miestach, kde v stavbe litosféry prevládali menej

odolné horniny, sa tvar pôvodných tektonických telies

nezachoval.



Geologická stavba



Geomorfologická hodnota hornín



Výsledky laboratórnych skúšok vybraných hornín

pieskovec vápenec

d (g.cm-3) - objemová hmotnosť 2,58 2,67

s (g.cm-3) - merná hmotnosť 2,702 2,691

n (%) - pórovitosť 4,52 0,78

N (%) - nasiakavosť 2,4 0,51

PLT1 (Mpa) – index pevnosti v suchom stave 4,37 2,39

PLT2 (Mpa) – index pevnosti v nasiaknutom 

stave
2,38 2,35

PLT3 (Mpa) – index pevnosti po vymrazení 1,76 2,33

Id1 (%) – index odolnosti po prvom cykle 

otĺkania úlomkov
97,7 99,5

Id2 (%) – index odolnosti po druhom cykle 

otĺkania úlomkov
96 99,1



Mikronivelačné merania ústupu masívov

(GÚDŠ)

Pieskovce: 0,06 - 0,16 mm/rok

Slienité vápence: 0,435 mm/rok

Slienité bridlice: 0,76 - 4,124 mm/rok



Zhodnotenie hypotézy pasívnych morfoštruktúr

 základná priestorová organizácia reliéfu sa v

študovanom území vytvárala v súlade s rozmiestnením

pasívnych príkrovových štruktúr (typy reliéfu)

 hypotézou pasívnych morfoštruktúr ťažšie vysvetlíme

vnútornú diferenciáciu reliéfu v rámci jednotlivých

areálov (typov)

 pieskovce mohli byť po väčšinu relevantného obdobia

relatívne odolnejšie ako vápence

 charakter reliéfu vo vnútri areálov nevyplýva iba z

geomorfologickej hodnoty hornín (na individualizácii

bradiel sa pravdepodobne podieľali aj iné vplyvy)



Hypotéza aktívnych morfoštruktúr

• poukazuje na obmedzenú platnosť pôvodnej hypotézy

• všeobecne prijímaná teória je - povrchové tvary v
reliéfe Slovenska (najmä veľké) sú výsledkom mladých
aktívnych tektonických pohybov, prevažne zlomového
charakteru

• územie je prestúpené sieťou zlomov, puklín, drvených
zón a pod. – tieto líniové útvary sú významnými
organizačnými prvkami v štruktúre reliéfu

• predpokladáme teda, že aj v skúmanom území sa vplyv
mladých tektonických procesov prejavuje, najmä
usmernením exogénnych reliéfotvorných procesov



Geomorfologická mriežka



Predpokladané neotektonické línie



Analýza pozdĺžnych profilov
(18 dolín)
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Mapa izobazít



Vyhodnotenie hypotézy aktívnych morfoštruktúr

 analýza poukazuje na obmedzenú platnosť

pôvodnej hypotézy pasívnych morfoštruktúr

 spresňuje obraz skúmaného reliéfu

 súčasné doliny prevažne nerešpektujú rozdiely v

odolnosti hornín

 vplyv poklesu priľahlých kotlín – do veľkej miery

kvartérne pohyby



Hypotéza klimaticky podmienených 

generácií foriem

 niektoré rozhrania nie sú podmienené ani tektonicky,

ani neodrážajú rozdiely v odolnosti hornín

 zarovnané povrchy – celoslovenský fenomén

 v študovanom území – existencia plošín, ktoré nie sú

podmienené štruktúrne





Vyhodnotenie:

 pre vysvetlenie výskytu množstva plošín je

hypotéza o viacerých generáciách zarovnaných

povrchov najprijateľnejšia

 systém pleistocénnych riečnych terás

 poriečna roveň

 podstredohorská a stredohorská roveň ???



Hypotéza o vývoji reliéfu Kysuckých bradiel

(syntéza troch hypotéz)

 základné črty reliéfu – typy (geomorf. areály) odrážajú geologickú stavbu

 sedimentácia hornín – mezozoikum, paleogén

 zložitý tektonický vývoj ukončený pred miocénom – príkrovové štruktúry,
orientované Z – V

 miocén – iniciálne štádium – postupná denudácia paleogénnych súvrství
(stredohorská roveň)

 attická fáza vrásnenia (pont) – začiatok exogénnej modelácie
mezozoických komplexov

 pont – podstredohorská roveň – planácia postihla odolné komplexy málo

 pliocén – rhodanská fáza vrásnenia

 pliocén až pleistocén – poriečna roveň

 pleistocén – formovanie dnešnej dolinovej siete (vodné toky využili
zníženú odolnosť hornín)

 transformáciu dolinovej siete podmienili tektonické poklesy priľahlých
kotlín – riečne pirátstva





ZÁVER:

 metodologická reflexia – realizácia teoretických postupov
geomorfologickej analýzy v konkrétnom území

 geomorfologická hodnota hornín – otvorená problematika

 vplyv pasívnych morfoštruktúr – typy reliéfu

 jedinečnosť bradlového reliéfu – celková priestorová
kompozícia – pestrá mozaika foriem

 transformácia – neotektonické poklesy priľahlých kotlín

 bradlový štýl reliéfu – vplyv polohy na rozhraní Centrálnych
a Vonkajších Karpát; štúdium bradlového pásma prispieva k
pochopeniu spojitosti neotektonického vývoja reliéfu celých
Západných Karpát - mladé tektonické pohyby spájajú
bradlové pásmo s okolím

 neotektonika – aktuálna problematika; priestor na
interdisciplinárnu spoluprácu



Ďakujem za pozornosť!


