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Priestorové informácie o geografickej sfére 

(krajine) 

 



• Nástroj určený na zhromažďovanie, uchovávanie, 

sprístupňovanie, transformáciu a zobrazovanie údajov 

reálneho sveta na rozličné ciele. Ide teda o informačný 

systém, ktorý pracuje s priestorovým údajmi. 

Geografický informačný systém 



• GRASS GIS 

• QGIS GIS 

 

Softvérové riešenie  



• Geographic Resources Analysis Support System 

• http://grass.osgeo.org/ 

• vektorový a rastrový údajový model 

• viac ako 250 modulov pre analýzu priestorových údajov 

• Linux, Windows, Mac OS X 
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GRASS GIS 



• Plnohodnotný a komplexný GIS (bývalý Quantum GIS) 

• http://qgis.org/ 

• vektorový a rastrový údajový model 

• rozšírenie funkcionality cez zásuvné moduly 

• Linux, Windows, Mac OS X 
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QGIS 



 

QGIS 



• GKÚ 

• NPPC –VÚPOP 

• NLC 

• VÚVH 

• ŠGÚDŠ 

• OpenStreetMap 

• verejne dostupné mapové 

servery 

• odborné publikácie 

 

Zdroje údajov 



• základná údajová báza pre kategorizáciu povodí, ako 

ekologicko-funkčných priestorov, 

 

• použitie erózno-akumulačného modelu USPED, 

 

• hodnotenie potenciálnej ohrozenosti pôdy procesmi vodnej 

erózie. 

 

Ohrozenie krajiny povrchovo 

tečúcou vodou 



• Unit Stream Power-Based Erosion/Deposition 

• fyzikálny model, ktorý predikuje priestorové rozšírenie čistej 

erózie a akumulácie pôdy, vyvinutý pre malé povodia 

(Mitasova et. al., 1996) 

• vychádza z teórie jednotkovej sily toku a teórie fyzikálnych 

polí  

 

 

 

Model USPED 



• Hodnota čistej erózie/akumulácie je odvodená na základe 

zmeny toku sedimentov v x a y smere: 

 

 

Model USPED 
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kde ED je hodnota čistej erózie/akumulácie [MJ.ha-1.mm.h-1], α je orientácia svahu voči 

svetovým stranám [°], T je kapacita transportu sedimentov [kgm-1s-1] 



• Kapacitu transportu sedimentov (T) vyjadríme vzťahom: 

 

 

 

 

 

 
• Pre model USPED nie sú vyvinuté parametre faktorov R, K, C, z toho dôvodu 

môžeme použiť parametre z modelu WEPP alebo USLE 

 

 

Model USPED 
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kde R je faktor eróznej účinnosti dažďa [MJ.ha-1.mm.h-1], K je faktor náchylnosti pôdy na eróziu 

[t.ha.h.MJ-1.ha-1.mm-1], C je faktor ochranného vplyvu vegetačného krytu a P je faktor 

protieróznych opatrení, A je prispievajúca plocha [počet buniek rastra], β je uhol sklonu svahu 

[°],  m a n sú konštanty pre povrchový tok vody, spôsobujúci plošnú eróziu, zvyčajne určené 

m=1.6, n=1.3 (Foster, 1990) 



• matematickými funkciami modelovaná topografická plocha, 

vrátane geometrických foriem a morfometrických 

priestorových jednotiek 

 

 

 

Digitálny model reliéfu (DMR) 



• stabilná expozícia reliéfu voči chodu slnka 

• vyjadruje sa v stupňoch, v intervale 0o – 360o, pričom je 

dôležité stanovenie základného, nultého smeru a smer 

prírastku uhla 

• územie s nulovým sklonom nemá definovanú orientáciu voči 

svetovým stranám 

• určuje smer pohybu látok 

 

Orientácia svahu voči svetovým 

stranám  



Orientácia svahu voči svetovým 

stranám  



• uhol sklonu topografickej plochy v smere spádovej krivky v jej 

ľubovoľnom bode  

• uhol zovretý dotykovou rovinou v danom bode s 

horizontálnou rovinou, rovnobežnou s hladinou svetového 

oceána) 

• uhol sklonu reliéfu sa vyjadruje v stupňoch v intervale 0o – 

90o 

• určuje rýchlosť toku látok po povrchu 

 

Sklon svahu 



Sklon svahu 



• vyjadruje plochu reliéfu, z ktorého voda steká do daného 

bodu 

• spočítava plochu jednotlivých buniek, ktoré sa nachádzajú 

nad danou bunkou, a to na základe smerovania vektora 

gradientu výškového poľa 

Prispievajúca plocha 



 

Prispievajúca plocha 



• erózny účinok prívalového dažďa  

• 3D interpolácia hodnoty R faktora podľa Malíška (1990) 

Faktor R 



 

Faktor R 



• faktor erodovateľnosti pôdy 

• schopnosť pôdy infiltrovať zrážkovú vodu do profilu a 

odolnosť pred rozrušovaním pôdnych agregátov kinetickou 

energiou dažďových kvapiek a povrchovým odtokom 

• 3D interpolácia hodnoty K faktora odvodeného z BPEJ 

Faktor K 



 

Faktor K 



• jednotlivé rastrové mapy môžeme považovať za členy 

aritmetických výrazov, v ktorých môžeme aplikovať 

štandardné aritmetické a logické operácie alebo argumenty 

matematických funkcií  

• v GRASS GIS modul r.mapcalc 

Mapová algebra 



 

Mapová algebra 



 

Ohrozenie územia vodnou eróziou 



• spojnica dvoch bodov vynesená do pozdĺžneho výškového 

profilu 

• čiary, vždy kolmé na priebeh vrstevníc  

• východiskovým ukazovateľom je smer gravitácie 

• určenie smeru a spôsobu pohybu a integrácie (dezintegrácie) 

odtoku vody, a tým aj pohybu materiálu po svahu 

• v GRASS GIS modul r.flow 

• podkladový ukazovateľ pre umiestnenie vodozádržných 

opatrení 

Spádové krivky povrchovo tečúcej 

vody 



 

Spádové krivky povrchovo tečúcej 

vody 



 

Spádové krivky povrchovo tečúcej 

vody 



• prepojenie vlastných mapových podkladov s technológiou 

satelitnej navigácie (GNSS/GPS) 

• mobilné zariadenie (smartfón, tablet) s integrovaným 

GPS/GNSS modulom 

• aplikácia Geopaparazzi 

Aplikácia pre terénny prieskum 



• open source aplikácia licencovaná licenciou 

GPL v3 

• http://geopaparazzi.github.io/geopaparazzi/ 

• vyvíjaný pre platformu Android 

• autonómne a využiteľné riešenie aj v ťažko 

dostupnom teréne, bez nutnosti pripojenia 

do siete internet 

 

 

 

Geopaparazzi 
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• Vektorové údaje: 

– katastrálne hranice parciel   poskytnutých Úradom geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky 

– formát SQlite 

– transformácia údajov zo súradnicového systému S-JTSK (EPSG: 

5514), do súradnicového systému WGS 84 (EPSG: 4326) 

– SpatiaLite-GUI (Linux) 

 

Geopaparazzi 



 

Geopaparazzi 



• Rastrové údaje: 

– letecké snímky 

– forma dlaždicového usporiadania  

– WGS84 Pseudo Mercator (EPSG: 3857) 

– zásuvný modul GeopapaTile  

Geopaparazzi 
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