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Hierarchická klasifikácia riečnej krajiny
na príklade rieky Smrečianka
Ivana TOMČÍKOVÁ
Abstract: The river landscape presents structure differenced into stream channel with its bed and
banks, floodplain with riparian zone and transitional upland fringe. The River Landscape Hierarchical Classification (RLHC) framework has been presented. It represents a good research tool for any
stream investigation and assessment as well as for river management applications. The article deals
with a detailed survey applied to the Smrečianka river with verification of the river landscape hierarchical classification.
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Úvod
Riečna krajina predstavuje geografickú entitu, taxón krajinných štruktúr, nachádzajúci sa na dne
doliny, resp. inej reliéfovej zníženiny, ktorý je „produktom“ fluviálnych procesov. Riečna krajina má
podľa Lehotský M., Grešková A. (2005a) zložitú štruktúru a pozostáva z hydro–geomorfologicko–
substrátovej bázy, pôdy, prízemnej vrstvy ovzdušia, bioty a štruktúr krajinnej pokrývky. Priestorovo sa
na najvyššej úrovni v laterálnej dimenzii diferencuje na koryto toku s jeho dnom a brehmi, na nivu
s pririečnou (ripariálnou) zónou a prechodnú úpätnú obrubu.

Hierarchická klasifikácia riečnej krajiny
Prezentovaný model hierarchickej klasifikácie riečnej krajiny metodologicky vychádza z idey hierarchickej kompozície geosystémov (plôšok) všeobecne rozšírenej v geoekológii a krajinnej ekológii.
Riečna krajina ako produkt fluviálnych procesov má v povodí definovanú svoju polohu a zákonitú
priestorovú hierarchickú štruktúru, ktorej bázou je hierarchická štruktúra morfológie riek. Na základe
morfodynamických kritérií ako vedúceho faktora a hierarchickej klasifikácie morfológie riek – RMHC
(River Morphology Hierarchical Classification) (Lehotský, M., Grešková, A., 2003, 2004), podobne
ako je to u terestrických typov krajiny, hierarchický klasifikačný systém riečnej krajiny – RLHC (Riverine Landscape Hierarchical Classification) taxonomicky členíme do siedmych taxónov. Pre zostavenie sedemúrovňového hierarchického modelu riečnej krajiny (Lehotský, M., Grešková, A., 2003, Lehotský, M., 2004), boli ako konceptuálne návody použité klasifikačná schéma vnútroriečnych habitatov
(Frissel, C., A., et al. 1986), práce Pool G. C. (2002), Rowentree K. a Wadeson R. (1998), Maddock I.
(1999) a koncepcia „the River style framework“ (Brierley, G., et al., 2002).
Prezentovaný model je zložený z nasledovných siedmych taxónov: 1.povodie, 2.zóna toku, 3.segment toku, 4.riečna krajinná jednotka, 5.riečny úsek, 6.korytová jednotka, 7.habitátová jednotka - fácia.
Každý taxón sa od druhého odlišuje špecifickými vlastnosťami foriem mikroreliéfu, jeho vzorkou,
procesmi a štruktúrou ostatných komponentov riečnej krajiny. Sú navzájom prepojené na princípoch
riečneho kontinua v pozdĺžnej, laterálnej, vertikálnej a časovej dimenzii. Na rozdiel od geosystémov
nachádzajúcich sa v iných typoch krajiny (svahových), existujú tu intenzívnejšie medzitaxónové vzťahy výrazne ovplyvňujúce vlastnosti a formovanie hierarchicky vyšších taxónov. Procesy prebiehajúce
medzi jednotlivými hierarchickými úrovňami riečnej krajiny prebiehajú zhora nadol, ale na rozdiel
napríklad od svahových katén, aj zdola nahor (Pool,G., C., 2002). Formovanie lavíc napríklad spätne
ovplyvňuje prúdenie vody, čo vyúsťuje do zmeny brehovej erózie a zmeny pôdorysu vyššieho taxónu,
t. j. riečneho úseku alebo riečnej jednotky.
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Riečna sieť- povodie
Rieka Smrečianka je pravostranný prítok
Váhu. Pramení v Západných Tatrách, v časti
Liptovské Tatry, v nadmorskej výške 1 680 m
n. m., vo veľkom ľadovcovom kare na južnom
úpätí Plačlivého, medzi Žiarskym sedlom
a Smrekom v severnej rázsoche Baranca
na severovýchodných svahoch záveru Žiarskej
doliny. Preteká Žiarskou dolinou, potom prechádza do Liptovskej kotliny a to do časti
Smrečianska pahorkatina. Ústi do Váhu v časti
Liptovské nivy v nadmorskej výške 588,2 m n.
m. Tok je dlhý 20,5 km. Skúmané povodie ako
celok má pretiahnutý, perovitý tvar. Najväčším
prítokom je potok Vrbička, ktorý má dĺžku
3,65 km a vlieva sa do Smrečianky v obci
Smrečany.

Zóna
Zóna predstavuje areál vnútri povodia,
homogénny z hľadiska odtoku a produkcie
sedimentov a krajinnej pokrývky. Základné
princípy typológie zón načrtli Lehotský M.,
Novotný J. (2004). V zhode s uvedenou typológiou rozpoznávame v povodí Smrečianky tri
zóny: 1.zóna pramenná, zdrojová (source)
po Žiarsku chatu, 2.zóna transferová (transfer)
po sídlisko Podbreziny a 3.zóna odozvy (response) po ústie Smrečianky do Váhu.
Tab.1: Niektoré hydrografické a hydrologické charakteristiky rieky Smrečianka za obdobie 1963-1980
Číslo a názov
vodomernej
stanice
5530
Žiarska dolina

Plocha
povodia
(km2)

Hsa
(mm)

Odtok
(mm)

Straty
(mm)

Koef.
odtoku

qš
(l.s-1.km2)

Qa
(m3.s-1)

Qrmin
(m3.s-1)

Qrmax
(m3.s-1)

17,99

1658

1260

398

0,76

39,91

0,718

0,571

1,178

Zdroj: Adámyová, S., 1989: Dlhodobé ročné prietoky, ich územná a časová premenlivosť. Zborník
prác, SHMÚ 29/II, str.30.

Segment
Segment je časť zóny, koridor ležiaci na dne doliny s kvázi homogénnym typom riečnej siete
v prislúchajúcej časti povodia, s rovnakou veľkosťou prietoku a sedimentovej záťaže, zvyčajne
po sútok s prietokovo významnejším prítokom. Klasifikovaná je indexom pomeru sediment/prietok,
a to vo vzťahu k pozdĺžnemu profilu a špecifickej riečnej siete.
Na základe vyššie uvedených kritérií môžeme v študovanom území v 1. zóne rozlíšiť 1 segment,
v 2. zóne 5 segmentov (S1 až S5) a v 3. zóne 1 segment. Podrobný prieskum riečnych krajinných jednotiek sme urobili v 5.segmente 2. zóny, ktorý leží v Liptovskej kotline (Obr.1).

Riečna krajinná jednotka
Je integrovaný jednoduchý koridor skladajúci sa z koryta, ripariálnej zóny, nivy, prechodnej zóny,
aluviálneho zvodnenca, odlišujúci sa od zvyšku povodia, avšak interagujúci s ním. Jej hranice sú
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determinované riečnym typom (pôdorysnou vzorkou), frekvenciou a trvaním inundácie, morfologickými, ekosystémovými parametrami a krajinnou pokrývkou.
V 5. segmente transferovej zóny, ktorý sme nazvali pahorkatinový segment terasovanej doliny, sme
rozlíšili 5 riečnych krajinných jednotiek. Tie sme charakterizovali v tabuľke pôdorysnou vzorkou vodného toku, stupňom kľukatosti, indexom dotyku a polohou koryta toku na dne doliny. Primknutie
koryta k svahom doliny vyjadruje charakter pozície toku na dne doliny a je definovaný kontaktom jeho
koryta so svahmi doliny, resp. terás. Vyjadrený je indexom dotyku – ID, ktorý stanovíme ako pomer
dĺžky koryta priliehajúceho k svahu k celkovej dĺžke koryta – DK v skúmanom úseku. Uzavretie doliny vyjadríme stupňom uzavretia doliny – SUD, ktorý sa vyjadruje pomerom šírky dna doliny k šírke
koryta vodného toku. Stupeň kľukatosti – SK vyjadríme pomerom dĺžky toku k dĺžke údolnice. (Grešková, A., 2004, 2005). Krajinnú pokrývku sme identifikovali podľa tried krajinnej pokrývky Slovenska
(Feranec, J., Oťaheľ, J., 2001). Ako doplnkové kritérium sme použili polohu koryta rieky na dne doliny, rozlíšili sme polohu centrálnu – C, pravú – P a ľavú – Ľ vzhľadom k osi doliny v smere toku.
Tab.2: Charakteristiky skúmaných riečnych krajinných jednotiek
RKJ
1.
2.
3.
4.
5.

priem.
šírka dna
doliny
470 m
300 m
300 m
250 m
350 m

priem.
šírka
koryta
12 m
15 m
30 m
20 m
15 m

SUD

ID
(%)

poloha
koryta

39
20
10
12,5
23,3

<10
90
90
90
10-90

C
P
P
P
P

pôdorys.
vzorka
vod. toku
jednoduché
jednoduché
rozvetvené
jednoduché
jednoduché

skutočná
dĺžka
DK
údolnice
1670 m
540 m
816 m
1240 m
775 m

1651
440
722
1959
753

SK

krajinná
pokrývka

1,015
1,023
1,13
1,218
1,014

112
243
243
243
112

Z hodnôt v tabuľke je zrejmé, že v skúmanom segmente sa
šírka koryta pohybuje od 15- 30 m. Koryto toku je priame, len
v 3. a 4. RKJ je mierne kľukaté. Dno doliny je široké 250 až 470
m, podľa stupňa uzavretia doliny ide o veľmi širokú dolinu.
Prevláda poloha koryta vpravo v smere toku, čo sa odráža aj
v indexe dotyku, ktorý vyjadruje typ koryta podľa primknutia
k svahom doliny, v našom prípade k terase. Krajinnú pokrývku
identifikujeme metódou CORINE land cover (Feranec, J., Oťaheľ, J., 2001). V 1. a v 5. RKJ ide o urbanizované
a technizované areály, o nesúvislú sídelnú zástavbu (112). V 2.,
3. a 4. RKJ ide o poľnohospodárske areály, prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie
(243).

Záver
Poznávanie a pochopenie riečnej krajiny ako celostnej hierarchizovanej priestorovej štruktúry prispieva k poznaniu
a pochopeniu vzájomnej spätosti fluviálnych foriem a procesov,
ale vytvára aj bázu, na ktorú sa viažu ďalšie výskumy v biológii,
ekológii, hydrológii a aplikácie v hydrobiológii, environmentalistike, manažmente riek a riečnom inžinierstve. Rozpoznanie,
že procesy na vyššej hierarchickej úrovni riadia a majú kontrolu
nad vlastnosťami a javmi na nižšej úrovni, zasadzuje riečne
systémy do širšieho geografického kontextu a dovoľuje ich
študovať a poznávať ako tzv. do seba vloženú, vnorenú štruktúru (spatial nested structure).
Obr.1: Rozpoznané zóny, segmenty a riečne krajinné jednotky v študovanom povodí Smrečianky
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River Landscape Hierarchical Classification of the Smrečianka River
Ivana TOMČÍKOVÁ
Summary: The River Landscape Hierarchical Classification (RLHC) framework with seven taxonomic
levels; catchment-drainage network, zone, segment, channel-floodplain unit, river reach, geomorphic unit
and morphohydraulical unit has been presented. The RLHC framework shows good potential as a standardised method for classifying river morphology over a range from catchment scale to channel, reach
and morphohydraulic scale. It represents a good research tool for any stream investigation and assessment as well as for river management applications. The article deals with a detailed survey applied to the
Smrečianka river with verification of the river landscape hierarchical classification. The Smrečianka river
is the river of the torrent stream character with preserved river continuity, without any remarkable barriers. It has a powerful natural dynamics of abiotic and biotic river processes.
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