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Abstrakt 

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá cyklami pleistocénnych zaľadnení v oblasti 

Vysokých Tatier, pričom dôkazom ich výskytu v skúmanej oblasti je prítomnosť tvarov 

glaciálnej erózie a glaciálnej a glaciofluviálnej akumulácie. Cieľom práce je na základe 

rešerše dostupnej odbornej literatúry poskytnúť prehľad názorov na pleistocénne 

zaľadnenie Vysokých Tatier, ktoré boli publikované približne za posledných 150 rokov. 

V diskusii je porovnaná pleistocénna glaciálna história Tatier so zaľadneniami v iných 

európskych pohoriach (Alpy, Južné Karpaty, Krkonoše). V skúmanej oblasti sú 

jednoznačne dokladované stopy (morény, glaciofluviálne uloženiny) po troch 

(posledných) ľadových dobách (mindel, riss a würm). Prítomnosť staropleistocénnych 

zaľadnení (biber, donau a günz) je zložitejšie preukázateľný (neprítomnosť morén). 

Najvýhodnejšie podmienky pre zaľadnenie a zároveň najväčší objem ľadovcových hmôt 

boli počas posledného glaciálu (cca 70 – 20 ka). ELA bola počas vrcholu posledného 

glaciálu na severnej úboči cca v 1750 m n. m. a na južnej úboči cca v 1850 m n. m. 

Deglaciácia územia začala pred cca 12 550 ± 420 ka, posledné zvyšky 

vysokotatranských karových ľadovcov zmizli cca 8500 ka. 

Kľúčové slová: zaľadnenie, pleistocén, Vysoké Tatry 

 

Abstract 

The submitted bachelor thesis is concerned with the Pleistocene glaciation cycles in 

High Tatras. Evidence of their existence are shapes of glacial erosion, glacial and 

glaciofluvial accumulation. The aim of this work is to provide an overview of opinions 

about Pleistocene glaciation in High Tatras published over the last 150 years using 

available literature. Discussion includes comparison of the history of Pleistocene 

glaciation in High Tatras with glaciations in other European mountains (Alps, Southern 

Carpathians, Krkonoše). The traces (morains, glaciofluvial accumulation) of the last 

three glacials (Mindel, Riss and Würm) are well documented in the studied area. The 

presence of Early Pleistocene glaciations (Biber, Donau, Günz) is more difficult to 

prove (absence of morains). The best conditions for glaciation and the biggest volume 

of glacial mass was during the Last Glacial (70 – 20 ka). During the Last Glacial 

Maximum (LGM) ELA was on the north mountainside in cca 1750 m a.s.l. and on the 

south mountainside in cca 1850 m a.s.l. Deglaciation of the area began around 12 550 ± 

420 ka. The last remnants of cirque glaciers in High Tatras disappeared cca 8500 ka. 

Key words: glaciation, Pleistocene, High Tatras
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1. ÚVOD 

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá cyklami pleistocénnych zaľadnení 

v oblasti Vysokých Tatier, pričom dôkazom ich výskytu v skúmanej oblasti je 

prítomnosť tvarov glaciálnej erózie a glaciálnej a glaciofluviálnej akumulácie. Vysoké 

Tatry sa v pleistocéne nachádzali na území medzi severským pevninským ľadovcovým 

štítom a rozsiahlou zaľadnenou oblasťou Álp, pričom v Tatrách sa vyvinulo zaľadnenie 

horské. S výskumom vysokotatranských zaľadnení sa začalo v 19. storočí, prevažná 

väčšina prác bola publikovaná v 20. storočí a daná problematika je predmetom bádania 

aj dnes. Určenie početnosti, rozsahu a časovej postupnosti tatranských glaciálov je 

dôležitým indikátorom, ktorý naznačuje paleoklimatické zmeny a pomery v oblasti 

Strednej Európy počas pleistocénu a môže tak implikovať vývoj klímy aj do budúcnosti. 

Zmienená skutočnosť bola jedným z hlavných faktorov, ktorý rozhodol o spracovaní 

témy glaciálnej činnosti vo Vysokých Tatrách v tejto práci. 

 

1.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je na základe rešerše dostupnej odbornej literatúry poskytnúť 

prehľad názorov na pleistocénne zaľadnenie Vysokých Tatier, ktoré boli publikované 

približne za posledných 150 rokov. Dôraz je taktiež kladený na prehľad tvarov reliéfu 

vzniknutých ako dôsledok glaciálnej činnosti. V diskusii je porovnaná pleistocénna 

glaciálna história Tatier so zaľadneniami v iných európskych pohoriach (Alpy, Južné 

Karpaty, Krkonoše). Získané poznatky budú podkladom pre budúci terénny výskum v 

rámci spracovania diplomovej práce. 

 

1.2 Štruktúra práce 

V úvodnej časti práce je vymedzené územie a poloha Vysokých Tatier 

a následne je podaná fyzickogeografická charakteristika jednotlivých geosfér. 

 Hlavná časť práce sa venuje pleistocénnym zaľadneniam pohoria. Priestor je 

venovaný popisu tvarov reliéfu vzniknutých ako následok prítomnosti ľadovcov. 

Následne je uvedený prehľad najdôležitejších bádateľov a ich publikácií, ktoré sa 

zaoberali (zaoberajú) skúmanou problematikou, v ďalších častiach je už pozornosť 

upriamená na poznatky o samotných cykloch zaľadnení. Dôležitú časť práce 

predstavuje diskusia, v ktorej sú naznačené odlišnosti v názoroch jednotlivých autorov, 

ako aj porovnanie glaciálnej činnosti, ktorá sa vyskytovala v Tatrách, s inými 

európskymi pohoriami. V závere sú zhrnuté najdôležitejšie získané poznatky. 

9 
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2. FYZICKOGEOGRAFICKÁ  CHARAKTERISTIKA 

2.1 Vymedzenie územia a poloha 

Tatranský kryštalický masív je výraznou dominantou najsevernejšieho výbežku 

karpatského oblúka. Kvôli jeho nadmorskej výške a faktu, že v pleistocéne bol pod 

vplyvom viacerých cyklov zaľadnení, je možné Tatry klasifikovať ako pohorie 

alpínskeho typu. Tatry tvoria výraznú hranicu geologickú, ale aj geomorfologickú, 

klimatickú, pôdnu, hydrologickú a v závislosti od nich aj hranicu hospodársku 

a spoločenskú. Tatranský masív má podľa Klimaszewského (1988) dĺžku 53 km a šírku 

18,5 km a takto zaujíma povrch približne 750 km², z toho 600 km² pripadá na slovenské 

Tatry a zvyšok na poľskú časť. Vysoké Tatry ako časť Tatier vrcholia Gerlachovským 

štítom (2663 m n. m.), ktorý predstavuje najvyšší bod nielen Západných Karpát, ale aj 

celého Karpatského oblúka. 

Táto práca je zameraná predovšetkým na Vysoké Tatry ako na najviac 

zaľadnenú časť horstva, príp. v niektorých pasážach sa prihliada na celé Východné 

Tatry. Preto je potrebné tieto oblasti jasne vymedziť a ohraničiť. Presné zaradenie 

Vysokých Tatier do geomorfologického systému sa nachádza v časti 2.3 

Geomorfológia. Lukniš (1973) rozdeľuje Tatry na dva rovnocenné celky - Západné 

Tatry (predtým nazývané aj Liptovské Tatry, Liptovské hole či Roháče) a Východné 

Tatry. Východné Tatry sa rozdeľujú na Vysoké a Belianske, príp. Belanské, či 

v minulosti nazývané aj Javorinské Alpy (Holle in Lukniš, 1973). Z pohľadu poľskej 

strany rozdeľuje Klimaszewski (1988) Poľské Tatry na Tatry Západné, Tatry Vysoké, 

Belianske Tatry a tzv. Tatry Reglowe (Vápencové Tatry, nachádzajú sa v severnej časti 

Poľských Tatier).  

Orografickú hranicu medzi Východné a Západné Tatry kladie Lukniš (1973) do 

Kôprovej doliny, na sedlo Závory, Ľaliové sedlo a do Doliny Suchej Wody (Obr. 1). 

Dolina riečky Biela tvorí naopak najvýchodnejší koniec Východných Tatier – za ňou 

ich už prekrýva flyš Spišskej Magury. Na severe sú Východné Tatry ohraničené flyšom 

Podtatranskej Brázdy. Na juhu ich tektonicky ohraničuje podtatranský zlom Liptovsko-

popradskej kotliny. 

Pri delení Východných Tatier sa uplatňuje výrazná zníženina prebiehajúca 

Javorovou dolinou cez Zadné Meďodoly, Kopské sedlo a Predné Meďodoly až do 

doliny Kežmarskej Bielej vody (Kalvoda, 1974) (viď Obr. 1). 

 



Obr. 1: Rozdelenie a hranice Východných Tatier (obrazový podklad Google Earth) 

11 



2.2 Geológia 

Tatry sú súčasťou pásma jadrových pohorí Vnútorných Západných Karpát. 

Jadrové pohoria predstavujú terciérne tektonické hráste, kde v ich osovej časti vystupuje 

eróziou obnažené jadro kryštalinika tvorené obyčajne z granitoidových 

a metamorfovaných hornín, ktoré je lemované obalovými mladopaleozoickými 

a predovšetkým mezozoickými sekvenciami a príkrovmi. Tieto druhohorné obalové 

sekvencie sú autochtónnymi sedimentárnymi súvrstviami, ktoré sedimentovali priamo 

na kryštalinickom podklade a spolu s ním sú označované ako tatrikum. Nad tatrikom 

ležia v tektonickej superpozícii (nadloží) alochtónne horninové sekvencie alebo 

príkrovy, ktoré sa sem od juhu presunuli v strednej až spodnej kriede (Hók, 2001). 

Spodný príkrov, nazývaný aj fatrikum, je označovaný ako krížňanský. Nad ním leží 

ďalšia samostatná jednotka – hronikum, tiež synonymne označovaná ako chočský 

príkrov. Ten však v oblasti Tatier vystupuje iba v malých kryhách Hrádku v okolí 

Podbanského (Lukniš, 1973). Vyššie uvedené základné stavebné elementy Vysokých 

Tatier sú zobrazené na Obr. 2. 

    Ako už bolo spomenuté, na severnom okraji Tatier sa vytvorila výrazná 

zlomovo-flexúrová depresia pásma Skorušiny – Spišskej Magury nazývaná 

Podtatranská brázda, ktorá horstvo lemuje ako erózno-denudačný útvar. Je tvorená málo 

odolným ílovcovým flyšom  a ďalej na sever prechádza do pieskovcových vrstiev 

Podhalského flyšu zakopanskej série (Lukniš, 1973). Južný okraj Tatier je oproti 

Liptovsko-popradskej kotline oddelený výrazným popaleogénnym Podtatranským 

zlomom. Ílovcový flyš kotliny tu prekrývajú glaciálne a fluvioglaciálne akumulácie 

zložené z premiestneného materiálu južných svahov pôvodnej horskej klenby Tatier 

(Kalvoda, 1974). 

Podľa Hóka (2001) v súlade s Kováčom (1993) je kryštalinikum tatrika 

výsledkom hercýnskych magmatických, metamorfných a tektonických procesov 

polyfázového (viacfázového) charakteru, pričom vek najstarších hornín je na základe 

rádiometrických datovaní stanovený na najvrchnejší devón až spodný karbón (370-315 

Ma). Prevažná väčšina granitoidných hornín je karbónskeho veku. Kryštalické jadro je 

rozsiahle, zaberá celú južnú časť a takmer celý hlavný hrebeň pohoria – zaberá tak dve 

tretiny celkovej rozlohy Tatier, zvyšok je tvorený druhohornými obalovými sériami. 

Usudzuje sa (Lukniš, 1973), že z jadra boli od konca kriedy odstránené sedimenty 

o celkovej mocnosti približne 4300 m. 

 

12 



Obr. 2: Štruktúrne elementy reliéfu Vysokých Tatier a ich predpolia (Lukniš, 1973) 

 

Obalové sekvencie tatrika sa skladajú takmer výhradne z mezozoických súvrství, 

ktorých sekvencie začínajú ílovitými bridlicami spodného triasu a pokračujú 

s niekoľkými prerušeniami v sedimentácii (hiátmi) do stredného turónu, teda do strednej 

kriedy približne pred 90 Ma (Kováč 1993, Hók, 2001). Zmenšovaním pôvodného 

druhohorného sedimentačného priestoru koncom kriedy vznikali čiastkové tektonické 

jednotky, digitácie a šupiny s časťou kryštalinika a mezozoického pokryvu, napr. vrása 

Červených vrchov a Giewontu. V severnom obvode kryštalického základu Tatier 

odhaduje Klimaszewski (1988) väčšiu hrúbku komplexu druhohorných sedimentov ako 

na južných svahoch – až do 7500 m. 
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2.2.1 Geologický vývoj 

Tatry sú súčasťou horského systému mediteránnych alpíd, ktoré medzi strednou 

kriedou a miocénom vznikli kolíziou afrického a severoeurópskeho kontinentu (Kováč, 

1993). Základné črty stavby celému západokarpatskému fundamentu podľa Kováča 

(1993) vtlačil varísky orogénny cyklus a ako už bolo spomenuté, väčšinu kryštalických 

komplexov je možné s ním geneticky spájať. Po skončení týchto pohybov bolo 

kryštalinikum obnažené a priamo na tomto podklade sa v depresiách sporadicky 

usadzovali kontinentálne sedimenty permu, v Tatrách je to napr. Meďodolské súvrstvie 

(Hók, 2001).  

Spodný trias (250 Ma) je reprezentovaný kremencami a bridlicami 

predstavujúcimi ešte terestrickú sedimentáciu, ktorá bola v strednom triase (230 Ma) 

vystriedaná morskou karbonatickou sedimentáciou. Najvrchnejší trias a spodná jura 

(200 – 185 Ma) sa vyznačujú prerušením sedimentácie s oblastným výskytom 

terestrických sedimentov. V strednej jure (165 Ma) bol sedimentárny priestor dnešných 

Tatier charakteristický plytkovodným až lagunárnym prostredím za vzniku 

vápencových sérií zachovaných hlavne v dnešnej východnej časti pohoria (Kalvoda, 

1974, Kováč, 1993). Hlavná fáza kriedového vrásnenia už súvisí s kolísavými pohybmi 

na počiatku alpínskych orogenetických procesov a odohrala sa  pravdepodobne 

v strednej kriede (90 Ma). V tomto období sa odohrali aj gravitačné presuny príkrovov – 

chočského a krížňanského, pričom samotný posun mal veľmi krátke trvanie, podľa 

Kováča (1993) nie viac ako 1 mil. rokov. 

Počas paleocénu až eocénu (60 – 40 Ma) transgradujúce more postupne 

zaplavilo erózne zarovnanú oblasť Vysokých Tatier, čo spôsobilo ukladanie flyšových 

sedimentov. Kalvoda (1974) podľa litologického zloženia flyšu usudzuje, že táto oblasť 

sa vtedy asymetricky zdvíhala a klesala. Koncom eocénu začal tektonický nepokoj 

Západných Karpát, vyklenulo sa územie jadrových pohorí a paleogénne more ustúpilo 

na sever. Následná fáza alpínskeho vrásnenia v oligocéne až spodnom miocéne (30 – 20 

Ma) výrazne rozčlenila pôvodnú klenbu celej slovenskej pevniny (Kalvoda, 1974). Pred 

zdvihom v strednom pliocéne (4 Ma) mala krajina zvlnený až stredohorský ráz, pričom 

Kalvoda (1974) usudzuje, že kryštalinikum Tatier bolo denudáciou odkryté na prelome 

miocénu a pliocénu (6 Ma). Koncom pliocénu predstavovali Vysoké Tatry tektonicky 

diferencovanú a asymetricky uklonenú eleváciu charakteristickú etapovými zdvihmi bez 

výrazných znakov glaciálnej denudácie (Lukniš, 1973, Kalvoda, 1974). 
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2.2.2 Tektonika 

Hlavná úloha vo zdvihu klenbohráste Vysokých Tatier sa podľa Janáka a kol. 

(2001) pripisuje Podtatranskému zlomu. Toto výrazné tektonické ohraničenie má už 

spomínanú deliacu funkciu vymedzujúc Tatry voči svojmu južnému predpoliu. Zlom 

má vo svojej väčšej časti západo-východný smer, vo svojej východnej časti približne od 

Starého Smokovca zaujíma smer JZ – SV. Zjednodušene sa Podtatranský zlom 

považuje za samotne sa vyskytujúcu tektonickú poruchu, avšak podľa Janáka a kol. 

(2001) sa v oblasti vyskytuje okrem hlavného zlomu niekoľko čiastkových listrických 

zlomov, ktoré naň pod rôznymi uhlami naväzujú (napr. Západotatransko-Kôprový zlom, 

Východotatransko-Ružbašský zlom). Kinematika celého zlomového systému však 

naďalej ostáva predmetom skúmania, avšak predpokladá sa, že výsledkom prechodovej 

tektonickej zóny medzi Západnými a Vysokými Tatrami je vznik Tichej doliny 

a Kôprovej doliny (Baumgart-Kotarba, Kráľ, 2002). Podstatným rysom Podtatranského 

zlomu je príkry úklon zlomovej plochy smerom na juh (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 3: Zjednodušená geometria podtatranského zlomu a jeho okolia (Janák a kol., 
2001, upravené) 

 

Analýza vzoriek metódou fission-track ukazuje, že horniny, ktoré sa dnes 

nachádzajú vo výške 2000 m n. m, boli v strednom pliocéne (4 Ma) v hĺbke 2 km 

(Baumgart-Kotarba, Kráľ, 2002). Rýchlosť zdvihu pohoria bola na základne toho 

určená v rozmedzí 0,3 – 1 mm za rok. Tatry majú zdvihovú tendenciu od začiatku 

miocénu, a zároveň intenzita výzdvihu bola väčšia na konci pliocénu a v kvartéri ako 

v počiatočných fázach, pričom rast pohoria mal etapový charakter. Maximálny 

vertikálny posun je odhadovaný na 8 km (Baumgart-Kotarba, Kráľ, 2002, Janák a kol., 

2001). 
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2.2.3 Petrológia 

Hlavné stavebné prvky kryštalického masívu charakterizujú rozsiahle telesá 

granodioritov a prevaha vysokometamorfovaných komplexov ležiacich diskordantne 

pod kryštalickými bridlicami (Kalvoda, 1974). V tatranskom žulovom telese sú najviac 

zastúpené svetlo šedé, miestami dozelena sfarbené granodiority so stredne zrnitou 

textúrou a porfyrickou štruktúrou. Z metamorfitov sa najviac vyskytujú biotitické 

pararuly, svory a zriedkavo fylity, ďalej amfibolity, gabroamfibolity, ortoruly a rôzne 

typy migmatitov (Kalvoda, 1974, Kováč, 1993). Mladopaleozoické vulkanicko-

sedimentárne formácie sú prevažne nemetamorfované a Kováč (1993) ich považuje za 

súčasť varískej molasy. Minerálne zloženie najčastejšie zastúpených tatranských 

granodioritov je na Obr. 4, minerálne zloženie kryštalických bridlíc je na Obr. 5. 

Pri skúmaní petrologického zloženia obalových sekvencií tatrika sa stretávame 

s úplne odlišným typom hornín ako v prípade kryštalického jadra. Suchozemskú 

sedimentáciu triasu reprezentujú kremence a bridlice, pojmom karpatský keuper 

označuje Hók (2001) súbory pestro sfarbených hornín – červených, fialových a žltých 

pieskovcov, bridlíc a dolomitov. Naopak morskú sedimentáciu stredného triasu 

zastupujú guttensteinské vápence a ramsauské dolomity, plytkovodnú sedimentáciu 

strednej jury predstavujú krinoidové a piesčité vápence (hiarlatzké vápence), ktorých 

sedimentácia pokračuje až do spodnej kriedy (Hók, 2001). Prevažná väčšina kriedových 

sedimentov vysokotatranskej série je však tvorená slieňovcami, slienitými bridlicami 

a vápencami. Paleogén je zastúpený prevažne bazálnymi zlepencami a vápnitými 

pieskovcami. (Lukniš, 1973). 
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Obr. 4: Minerálne zloženie tatranských granodioritov (podľa dát Kalvoda, 1974) 
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Obr. 5: Minerálne zloženie tatranských kryštalických bridlíc (podľa dát Kalvoda, 1974) 
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2.3 Geomorfológia 

Vysoké Tatry patria podľa systému geomorfologického členenia do sústavy 

Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpát, provincie Západné Karpaty, subprovincie 

Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Fatransko-tatranskej, celku Tatry, podcelku 

Východné Tatry, časť Vysoké Tatry (Atlas krajiny SR, 2002). 

Línia hlavného hrebeňa Vysokých Tatier, ako súčasť hlavného hrebeňa Tatier, 

vedie od Z na V cez 49 štítov v celkovej dĺžke 26,6 km. Jeho priemerná výška je 2279 

m n. m., stredná výška štítov je 2357 m n. m. (Lukniš, 1973, Kalvoda, 1974). Hlavný 

hrebeň má tvar mohutného na juh vyklenutého oblúka, z ktorého odbočujú kratšie 

vysoké rázsochy (napr. rázsocha Kriváňa, Gerlachovského štítu alebo Lomnického 

štítu). Množstvo štrbín, avšak pomerne málo sediel, narušuje celistvosť hrebeňa. 

Kalvoda (1974) pokladá za jednu z podstatných príčin diferenciácie granodioritového 

masívu vznik mylonitových pásiem, teda zón, kde horniny zvetrávajú relatívne 

najrýchlejšie. Zoskupenie dolín a rázsoch okolo hlavného hrebeňa je nápadne 

symetrické, v prípade severnej úboče doliny smerom do predpolia konvergujú, južné 

doliny a rázsochy sa smerom k päte pohoria rozbiehajú. Takto v opozícii si stojace 

doliny poskytli dobré podmienky na zaľadnenie a akumuláciu morén vnútri pohoria, 

ako aj pred vyústením dolín do Liptovsko-popradskej kotliny. Severné rázsochy sú 

v porovnaní s južnými dlhšie, ale nižšie, v závislosti od toho aj doliny severnej úboče sú 

dlhšie, s menším stredným sklonom a plynulejším prechodom do predpolia ako doliny 

južných svahov. Toto zistenie spolu s faktom, že najvyššie končiare Vysokých Tatier 

ležia na južných rázsochách tesne nad Podtatranským zlomom, poukazuje na to, že 

Tatry sú asymetricky zdvihnutou a na sever naklonenou klinovou hrásťou (Lukniš, 

1973, Klimaszewski, 1988). 

Dnešné povrchové tvary pohoria sú výsledkom všetkých modelačných procesov 

pôsobiacich od vytvorenia prvotnej horskej klenby, pričom Kotarba (1992) 

predpokladá, že najstaršie prvky súčasného reliéfu vznikli v spodnom miocéne (10 Ma). 

Lukniš (1973) označil krajinu tatranskej oblasti stredného pliocénu ako slabo 

rozčlenenú a mierne zvlnenú s domnienkou, že len vo Vysokých Tatrách mohli 

vystupovať vrchy charakteru stredohôr, pričom ale nevystupovali nad hornú hranicu 

lesa. Všetci autori, ktorí sa zaoberajú vývojom reliéfu Vysokých Tatier, sa zhodujú vo 

fakte, že kvalitatívnu zmenu v geomorfologickom vývoji tunajšieho reliéfu priniesol 

vznik pre-pleistocénnych a opakovaných pleistocénych zaľadnení v súčinnosti 
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s pokračujúcim výzdvihom pohoria. Z historického a genetického hľadiska Kalvoda 

(1974) rozdeľuje povrchové tvary na: 

- tvary predglaciálneho reliéfu  

- erózne a akumulačné tvary niválnej a glaciálnej činnosti 

- tvary svahovej modelácie 

- eolické tvary 

- biogénne a antropogénne tvary 

Pre komplexnosť charakteristiky reliéfu Tatier sú k vyššie uvedeným skupinám 

tvarov v tejto práci pridané aj tvary krasového reliéfu a problematika štruktúrnych pôd. 

Geomorfologické účinky ľadovcov a spôsob deštrukcie vysokotatranskej klenby po 

ústupe zaľadnenia je popísaný v samostatnej časti (viď časť 3.1 Glaciálne a niválne 

tvary reliéfu). 

Tvary preglaciálneho reliéfu. Stopy tohto typu reliéfu sa zachovali 

predovšetkým v blízkosti kontaktu obalových sérií s granodioritmi, kde predstavujú 

uklonené štruktúrne plošiny. Lukniš (1973) považuje za zvyšky pliocénneho, málo 

pozmeneného povrchu aj široké ploché chrbty flyšových vyvýšenín v kotline, smer 

potokov a tvar riečnej siete opisuje podľa výskytu štrku a rohovcov v podloží 

glaciofluviálnych kužeľov. Časté zmeny riečnej siete sú pravdepodobné podľa Kalvodu 

(1974) aj kvôli faktu, že Tatry prešli v neogéne a v pleistocéne fázami etapovitých 

zdvihov, Klimaszewski (1988) rozlišuje celkovo 4 etapy zdvihu a následnej fázy 

planácie povrchu. 

Tvary svahovej modelácie sú výsledkom vysokej reliéfovej energie pohoria 

a vyskytujú sa z väčšej časti na granodioritoch, ale aj na mezozoických horninách obalu. 

Denudačné procesy vedú k zmenšovaniu sklonu svahov a sklápaniu trojuholníkových 

plôch, s čím je spojené skracovanie hrebeňových línií rázsoch. Hlavnými určujúcimi 

prvkami pri detailnom tvarovaní skalného reliéfu sú podľa Kalvodu (1974) smer, sklon 

a početnosť puklinových systémov, ktoré ovplyvňujú tvary veží, štítov a ich stien, a tak 

isto šírku a rozčlenenie hrebeňov. V miestach odtrhnutia skalných zosuvov a rútení 

vznikali pozdĺž puklín hladké plochy granitových platní (napr. západná stena 

Lomnického štítu, viď Obr. 6), častý je následný vznik voľných sutinových prúdov 

a kamenných morí s nepravidelným zliezaním balvanov. Spodné časti svahov sú takto 

postupne prekrývané premiestnenými sutinovými akumuláciami, úsypmi, a tiež 

murovými prúdmi a soliflukčnými nánosmi. 
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Krasový reliéf sa v Tatrách viaže na pruhy mezozoických vápencov a dolomitov. 

Lukniš (1973) konštatuje, že v Tatrách sa vyskytuje toľko jaskýň, ako v žiadnom 

horstve Západných Karpát, ich celková dĺžka v rámci hraníc pohoria je 18,2 km, z toho 

na poľskom území 15,2 km, jediná významná slovenská jaskyňa je Belianska (2,7 km). 

Na styku krasovejúcich súvrství s nekrasovým podložím sa vyskytuje veľké množstvo 

vyvieračiek, častý je vznik suchých dolín, kde sa voda potokov ponára do podzemných 

korýt v krasovejúcich horninách. Závrty a krasové priepasti sa v Tatrách vyskytujú 

zriedka. Klimaszewski (1988) upozorňuje, že mnohé tatranské skalné útvary z vápencov 

a dolomitov pripomínajúce krasové formy sú produktom procesov periglaciálnych a nie 

krasových a nie je možné ich navzájom zamieňať. 

 

Obr. 6: Západná stena Lomnického štítu s pásmami zvislých hladkých platní 
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Štruktúrne pôdy a vegetačné mrazové pôdne formy. Sekyra (1960) do mrazom 

triedených (štruktúrnych) pôd zahrňuje všetky mrazom podmienené výtvory na 

zeminách, pri ktorých nastáva mrazová diferenciácia nehomogénneho materiálu, pre 

javy vzniknuté spolupôsobením mrazu a vegetácie používa pojem vegetačné mrazové 

pôdne formy. Prebiehajúce periglaciálne modelačné procesy v subniválnom 

klimatickom stupni Tatier sa podľa Sekyru (1960) podieľajú na vzniku niekoľkých 

typov štruktúrnych pôd, ktorými sú polygonálne pôdy, brázdené pôdy a dláždené pôdy. 

Podľa Lukniša (1973) sa vo Východných Tatrách častejšie ako jednoduché štruktúrne 

pôdy vyskytujú vegetačné mrazové pôdne formy – lysinové pôdy, girlandové pôdy 

a thufury.  

Veľké formy polygonálnych pôd (makropolygóny) majú podľa Sekyru (1960) 

v zhode s Luknišom (1973) a Kalvodom (1974) fosílny charakter, teda vyvinuli sa ešte 

na preglaciálnom povrchu a dnes ich nachádzame na Lúčnom sedle, vo Velickej doline 

alebo na juhozápadných svahoch Lomnického hrebeňa. Naopak malé formy 

polygonálnych pôd (mikropolygóny,   s priemerom jadier do 1 m), ktoré sa vyskytujú 

častejšie, sa stále vyvíjajú. Nachádzajú sa na hrebeni Veľkej kopy-Krížneho, v Štôlskej 

doline, pri Hincovom alebo Batizovskom plese. Deformácia polygonálnych pôd na 

mierne uklonených svahoch vedie k vzniku brázdených pôd, ktorých vznik sa dá 

pozorovať v Širokej doline masívu Javorinskej Širokej či na svahoch hrebeňa Hrubô 

(Kalvoda, 1974). Na dnách depresií (plytké jazerné panvy, bývalé firnoviská) vznikajú 

dláždené pôdy, pričom ich fosílny charakter nebol nikde v Tatrách zistený a je možné 

ich lokalizovať napr. v Malej Studenej doline, na hrebeni Veľkej kopy-Krížneho či 

v Slavkovskej doline (Sekyra, 1960, Kalvoda, 1974). 

Tepelné zmeny (regelácia) v spolupôsobení s vetrom a vegetačným krytom 

podmieňujú na málo naklonených miestach vznik lysinových pôd, ktorých výskyt 

popísal Lukniš (1973) napr. na rázsoche Veľkej kopy-Krížneho, na Lúčnom sedle, 

Kopskom sedle alebo na Guľatom vrchu. Na svahoch pri pohybe zvetralinového plášťa 

vznikajú girlandové pôdy, teda terasovité útvary (stupne) lemované drnovými 

obrubami. Kalvoda (1974) tieto formy opisuje v oblasti Kopského sedla a Belanskej 

kopy. Dosiaľ jedinú lokalitu výskytu fosílnych, dokonale vyvinutých thufurov vo 

Vysokých Tatrách, popísal Sekyra (1960) v zhode s Luknišom (1973) a Midriakom 

(1983) v blízkosti Kopského sedla. Midriak (1983) udáva, že na lokalitách pod 

Jahňacím štítom a na Veľkej kope sa nachádzajú thufury v nedokonalom štádiu vývoja. 

Rozmiestnenie jednotlivých foriem štruktúrnych pôd je ilustrované na Obr. 7. 
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Eolické tvary. Modelačná činnosť vetra sa prejavuje odlišne v zimných a letných 

podmienkach. Veterné prúdenie sa uplatňuje pri jemnom opracovaní skalných útvarov 

neseným pieskom, vietor má tak isto dôležitú úlohu pri vzniku a vývoji lysinových pôd. 

Biogénne a antropogénne tvary. Vplyv lišajníkov, tráv a kosodreviny svojim 

koreňovým systémom na rozrušovanie kompaktnosti hornín je zrejmý, avšak nie 

zásadný. Človek pretvára reliéf Tatier hlavne úpravami terénu pri výstavbe rekreačných 

objektov, turistických chodníkov, lyžiarskych zjazdoviek a pod. 

Midriak (2001) v zhode s Kotarbom (1971, 1992) určil hodnotu znižovania 

povrchu v Tatrách vplyvom pôsobenia všetkých exogénnych recentných a súčasných 

reliéfotvorných procesov priemerne na 0,27 mm za rok. Za dominantné označil 

gravitačné (rútenie, opadávanie, soliflukcia, mury a úšusty), nivačné (snehové lavíny) 

a kryogénne – periglaciálne (gelivácia a regelácia) procesy. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7: Lokality výskytu štruktúrnych pôd Vysokých Tatier (podľa dát Sekyra, 1960; Lukniš, 1973; Kalvoda, 1974, Midriak, 1983) 
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2.4 Klíma 

Tatry sa nachádzajú v lokalite s prechodným vplyvom oceánskych polárnych 

vzduchových hmôt prichádzajúcich od západu a kontinentálnych vzduchových hmôt 

mierneho pásma, ktoré horstvo ovplyvňujú z východu a severovýchodu (Niedzwiedz, 

1992). Sú výrazným klimatickým predelom Strednej Európy a tvoria prekážku pri 

severojužnom pohybe vzduchových más. Podľa Atlasu krajiny SR (2002) patria Vysoké 

Tatry do chladnej oblasti, okrsok studený horský, kde priemerné júlové teploty 

nevystupujú nad 10 °C a celoročne sa vyskytuje dostatok zrážok. Na základe článku od 

Niedzwiedza (1992) sa dajú základné rysy a charakteristické znaky klimatických 

podmienok Tatier zhrnúť do niekoľkých zásadných bodov: 

- oceánske vzduchové hmoty ovplyvňujú klímu Tatier 65 % dní v roku, 

kontinentálny vzduch má prevahu 20 % dní v roku. Zvyšok pripadá na 

arktický, resp. tropický vzduch (7 resp. 3 % dní v roku). 

- vlastnosti reliéfu ako nadmorská výška, rozloženie údolí a chrbtov a 

expozícia svahov majú zásadný vplyv na rozloženie všetkých 

meteorologických prvkov. 

- priemerná ročná teplota vzduchu sa so stúpajúcou nadmorskou výškou 

znižuje o 0,48 °C na každých 100 m.  

- častý je vznik inverzného zvrstvenia atmosféry, pričom ako na severnej, tak 

na južnej strane Tatier sa tento jav vyskytuje asi v dvoch tretinách dní roku. 

Najviac inverzií sa vyskytuje v januári, najmenej v júni a v júli, pričom 

zimné môžu pretrvať celý deň, zatiaľ čo letné sa objavujú počas noci. 

- konkávne formy reliéfu (údolia) sú približne o 1 °C chladnejšie ako 

konvexné formy (chrbty, stráne, vrcholy) v rovnakej nadmorskej výške (viď 

Tab. 1, príklad priemernej ročnej teploty Doliny Chocholowskej a Starého 

Smokovca). 

- svahy orientované na juh majú priemernú ročnú teplotu o 1 °C vyššiu ako 

svahy orientované na sever, s tým súvisí aj počet ľadových dní (dní, keď 

maximálna denná teplota neprekročí 0 °C; viď Tab. 1). 

- priemerné ročné množstvo spadnutých zrážok sa pohybuje od 1100 do 1900 

mm, pričom najsilnejšie zrážky sú spojené s cyklonálnou činnosťou 

prichádzajúcou od severu alebo severovýchodu, čo spôsobuje, že najvyššie 

namerané hodnoty tohto ukazovateľa sú na severne exponovaných svahoch 

(1600 – 2000 mm za rok).   Vyššie  uvedené   závislosti    priemernej   ročnej  
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teploty a priemerného ročného množstva spadnutých zrážok na 

exponovanosti svahov voči svetovým stranám sú ilustrované na Obr. 8 

(južný svah) a na Obr. 9 (severný svah).  

- smer a sila vetra sú ovplyvňované rozložením údolí a nadmorskou výškou, 

orografické podmienky sú priaznivejšie pre vznik padavých vetrov vanúcich 

od juhu na severnej strane Tatier ako pre vznik vetrov severných smerov na 

južnej strane (Červený a kol., 1984). 

- suché padavé vetry typu „föhn“ sa vyskytujú na severných svahoch hlavne 

v zimnom období, v Poľsku majú lokálny názov „halny“, na slovenskej 

strane sú časté hlavne vetry typu „bóra“. 

- v súvislosti s rozdielnym ohrievaním, resp. ochladzovaním údolí a svahov, 

v perióde dňa a noci vznikajú lokálne veterné prúdy známe ako údolný, resp. 

horský vietor. 

- priemerné trvanie snehovej pokrývky sa v miestach nad 1000 m n. m. 

pohybuje okolo 120 dní, trvalá snehová pokrývka sa drží od decembra do 

začiatku apríla, pričom najväčšiu mocnosť dosahuje v marci (Lukniš, 1961). 

- klimatická hranica trvalej snehovej pokrývky sa podľa Kalvodu (1974) 

v zhode s Luknišom (1973) v súčasnosti nachádza na južnej úboči vo výške 

2700 – 2800 m n. m., na severnej úboči zhruba o 150 m nižšie. 

Súhrn klimatických charakteristík je v Tabuľke 2. Chod meteorologických 

prvkov počas roku vo vybraných staniciach je zobrazený na Obr. 8, Obr. 9 a Obr. 10, 

pričom Obr. 10 ilustruje extrémne vysokohorské prostredie vrcholových častí Vysokých 

Tatier (Lomnický štít). 
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Tabuľka 1: Tepelné charakteristiky vybraných staníc Vysokých Tatier (podľa 
Niedzwiedz, 1992). Pozn.: Kurzívou sú vyznačené konkávne formy reliéfu. 

Zaznamenaná 
teplota (°C) 

Priemerná teplota  (°C) 
Stanica 

Nadmorská 
výška 

 (m n. m.) Max. Min. Január Júl Ročná 

Počet 
ľadových 

dní 

Severné svahy (poľské stanice) 

Kasprowy Wierch 1991 23 -30,2 -9 7,3 -0,8 149 
Dolina Pięciu Stawów Pl. 1670 25,6 -33,1 -7,8 9,7 1,1 108 
Hala Gasienicowa 1520 25,6 -30,8 -6,3 10,7 2,3 91 
Morskie Oko 1408 25,7 -30,4 -6,7 11 2,5 74 
Dolina Chocholowska 1028 30 -32,1 -5,7 12,3 3,6 68 

Zakopane 844 32,5 -37,5 -5,5 14,5 4,9 57 

Južné svahy (slovenské stanice) 

Lomnický štít 2635 19,4 -31 -11,6 3,7 -3,7 198 
Skalnaté pleso 1778 25 -26,4 -6,5 9,6 1,6 90 
Štrbské pleso 1330 29,2 -31,9 -5,7 12,6 3,4 66 
Starý Smokovec 1018 33,1 -34,5 -5,2 14,4 4,8 56 
Tatranská Lomnica 840 32,6 -37 -5,3 15,4 5,4 45 

Poprad 703 33,4 -35,3 -5,9 16,2 5,8 49 

 

 

 

priemerný ročný úhrn zrážok: 1325 mm, priemerná ročná teplota vzduchu: 1,7 °C (1964 - 1978)
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Obr. 8: Klimatické charakteristiky – Skalnaté pleso (1778 m n. m.) (podľa dát Rak, 
Šamaj, 1982) 
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priemerný ročný úhrn zrážok: 1889 mm, priemerná ročná teplota vzduchu: -0,8 °C (1964 - 1978)
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Obr. 9: Klimatické charakteristiky – Kasprowy Wierch (1991 m n. m) (podľa dát 
http://www.klimadiagramme.de, stiahnuté: 11.3.2009) 
 

priemerný ročný úhrn zrážok: 1269 mm, priemerná ročná teplota vzduchu: -3,9 °C (1964 - 1978)
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Obr. 10: Klimatické charakteristiky – Lomnický štít (2635 m n. m.) (podľa dát Rak, 
Šamaj, 1982) 
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Tabuľka 2: Klimatické charakteristiky Vysokých Tatier (podľa 
Niedzwiedz, 1992). Pozn.:  ¹ - Poprad;  ² - Pronin (PL);  ³ - vo výškach 
okolo 1800 m n. m. sa letný deň vyskytuje priemerne raz za 10 rokov 

Priemerná ročná rýchlosť vetra na hrebeni (m/s) 6  
Maximálny náraz vetra (m/s) 79  
Priemerný počet dní s inverziou teploty 215  

Maximálna nameraná teplota (°C) ¹ 33,4  

Minimálna nameraná teplota (°C) ² -40,4  
Počet mrazových dní 120 - 240  
Počet ľadových dní 45 - 200  

Počet letných dní ³ 2 - 13  
Priemerný počet dní so zrážkami 215 - 228  
Priemerný počet dní so zrážkami 10 mm a viac 51 - 61  
Maximálny ročný úhrn zrážok (mm) 2337  

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou  130 - 240  
 

 

2.5 Hydrologické pomery 

Tatry tvoria európske rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom, pričom 

rozvodnica prebieha cez časť hlavného hrebeňa, rázsochou Kriváňa a oblasťou 

Štrbského plesa (viď Obr. 6). Vody Tatier odvádza približne 40 väčších potokov 

a bystrín (Červený a kol., 1984), pričom hlavnými recipientmi je Poprad, ďalej Dunajec 

a Biely Váh. 

Sutiny, veľká mocnosť glaciálnych sedimentov, lesné a kosodrevinové 

spoločenstvá, tvoria veľmi dobré retenčné pomery pre zrážkovú vodu, čo priaznivo 

ovplyvňuje vyrovnávanie prietokov pri extrémnych stavoch. Povrchový odtok tvorí asi 

60 – 70% úhrnu zrážok (Porubský, 1991). Veľký sklon svahov určuje vysoké hodnoty 

špecifického odtoku (Tab. 3), ktorý v najvyšších partiách dosahuje 50 l/s/km² (Červený 

a kol., 1984). Hodnoty špecifického odtoku ovplyvňuje aj geologická stavba – hlavne 

pórovitosťou a priepustnosťou hornín, a taktiež expozícia svahov voči svetovým 

stranám – súvisí s množstvom spadnutých zrážok (viď časť 2.4 Klíma) a ich následným 

odtokom. 

Značne členitý glaciálny reliéf má určujúci vplyv na spádové pomery 

tatranských tokov, ktoré majú celkovo veľký spád a bystrinný ráz, pričom väčšie potoky 

majú pri výstupe z dolín do predpolia prietok od 1 do 2 m³/s. Reprezentatívnym 

zástupcom tatranských tokov z pohľady režimu odtoku počas roka je Belá (viď Obr. 
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11), na základe čoho je možné režim určiť ako niválny horský.  Charakteristiky 

vybraných tokov sú v Tabuľke 3. 
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Obr. 11: Belá v Podbanskom – priemerné mesačné hodnoty prietoku (za obdobie 1928 
– 1960; podľa dát Hydrologické pomery ČSSR, 1965) 
 
 

Tabuľka 3: Charakteristiky vybraných vodných tokov Vysokých Tatier (podľa 
dát Hydrologické pomery ČSSR, 1965). Pozn.: N - údaj nedostupný. Kurzívou 
sú označené vodné toky povodia Váhu (úmorie Baltského mora), ostatné patria 
do povodia Popradu resp. Dunajca (úmorie Čierneho mora). Údaje o hodnotách 
prietoku a špecifického odtoku sú za obdobie 1931 – 1960. 

Názov toku 
Plocha 
povodia 

(km²) 

Dĺžka 
údolia (km)

Charakteristika 
povodia (P/L²) 

Prietok 
(m³/s) 

Špecifický 
odtok 

(l/s/km²) 
Belá 244,3 36,3 0,18 6,8 27,83 

Bialka (Biela 
voda) 

143,5 19,8 0,36 4,68 32,7 

Javorinka 66 19,3 0,18 2,12 32,1 
Velický 
potok 

60 22 0,12 1,17 19,52 

Tichý potok 57,4 14,2 0,28 2,2 38,3 
Slavkovský 

potok 
44,9 15,1 0,2 0,82 18,26 

Kôprovský 
potok 

31,24 12,7 0,19 1,2 38,41 

Kežmarská 
Biela voda 

30,8 20,9 0,07 N N 

Studený 
potok 

29,6 16,7 0,11 N N 

Hincov 
potok 

9,4 4,2 0,87 N N 
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Pleistocénne zaľadnenie ovplyvnilo morfológiu dna dolín a tým určilo aj 

podmienky pre tok vody. Potoky pretekajúce po skalnom povrchu doteraz málo 

prepracovali zdedené glaciálne tvary - majú nevyrovnaný pozdĺžny profil, a preto sa 

v Tatrách vyskytuje mnoho vodopádov (napr. vodopád Skok – viď Obr. 12). Naopak 

v morénach vodné toky pomerne rýchlo prehlbujú svoje koryto, pričom Lukniš (1973) 

odhaduje, že holocénne toky erodovali v glaciofluviálnych a glaciálnych sedimentoch 

od posledného zaľadnenia 2 – 7 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

          Obr. 12: Vodopád Skok. 

 

Ďalším prejavom glaciálnej činnosti je výskyt ľadovcových jazier – plies, 

ktorých je na poľskej aj slovenskej strane dohromady 160 s celkovou rozlohou 280 ha 

(Kunský, 1974), pričom rozlohou najväčšie sa vyskytujú na poľskej strane (viď 

Tabuľku 4). V prevažnej väčšine ide vo vyšších nadmorských výškach o trógové alebo 

hĺbené jazerá (Veľké Hincovo pleso), v nižších nadmorských výškach o plesá hradené 

čelnou morénou (Štrbské pleso), alebo sa vyskytujú ich kombinácie (sčasti hĺbené 

a obklopené morénovým materiálom, napr. Popradské pleso). Kalvoda (1974) udáva 

priemernú hĺbku eróznych jazerných paniev (nie samotných plies) medzi 10 – 25 m a 

max. 60 m, avšak Lukniš (1973) určil efekt prehĺbenia skalnej panvy Veľkého Stavu 

Poľského až na 137 m. Podľa vodného režimu sú  to jazerá odtokové (povrchový 

a/alebo podzemný odtok), zásobované potokmi, zrážkami a tavnou vodou. Z pohľadu 

vertikálneho rozloženia ich je najviac nad hornou hranicou lesa vo výškach 1700 – 2200 

m n. m. Časť plies je v rozličnom štádiu zániku – vo vyšších polohách sú zanášané 
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sutinou, úsypmi či náplavovými kužeľmi potokov, v nižších oblastiach intenzívne 

zarastajú vegetáciou a menia sa na rašeliniská. Prehľad najväčších plies s ich 

charakteristikami je v Tabuľke 4, vybrané plesá sú zakreslené na Obr. 13. 

 

 

Tabuľka 4: Charakteristiky najväčších slovenských a poľských plies (podľa 
Klimaszewski, 1988; Porubský, 1991). Pozn.: Čísla za názvom plesa sú ekvivalentné 
z číslami pri plesách na Obr. 13. 

Názov 
Plocha 

(ha) 
Nadmorská 

výška (m n. m.) 
Max. hĺbka (m) 

Slovenská časť Vysokých Tatier 

Veľké Hincovo pleso (1) 20,08 1946 53 

Štrbské pleso (2) 19,76 1346 20 
Nižné Temnosmrečinové pleso (3) 12,01 1674 38 

Vyšné Bielovodské Žabie pleso (4) 9,56 1697 24 

Popradské pleso (5) 6,88 1494 18 

Poľská časť Vysokých Tatier 

Morskie Oko (6) 34,92 1392 51 

Wielki Staw (7) 34,35 1664 79 

Czarny Staw nad Morskim Okiem (8) 20,63 1579 76 

Czarny Staw Gąsienicowy (9) 17,94 1619 51 

Czarny z Pięciu Stawów (10) 12,68 1722 50 
 

Významnejšie zásoby podzemných vôd v skúmanej oblasti sa viažu na glaciálne 

a glaciofluviálne  sedimenty a nivné sedimenty kvartéru, pričom podľa Porubského 

(1991) glaciálne sedimenty obsahujú viac vody ako glaciofluviálne sedimenty. Obsah 

vôd v kryštalických horninách podmieňuje stupeň ich rozpukania, pričom puklinové 

pramene majú malé výdatnosti, najčastejšie 0,1 – 0,3 l/s (Porubský, 1991). Väčšie 

zásoby vôd majú mezozoické horniny Belianskych Tatier, dostávajú sa na povrch napr. 

v doline Sedem prameňov (240 l/s) (Porubský, 1991). Minerálne pramene väčšiny 

lokalít, najčastejšie uhličité a sírovodíkové vody, nie sú veľmi výdatné a málo sa 

využívajú, na povrch vystupujú prevažne v oblasti Podtatranského zlomu (Starý 

Smokovec, Nový Smokovec, Veľká Lomnica). 

 

 

 



Obr. 13: Schéma riečnej siete a plesá Vysokých Tatier. (Mapa riečnej siete Vysokých Tatier a ich predpolia. Lukniš, 1973, upravené). 
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2.5 Pôdny kryt 

Vysokohorské prostredie Vysokých Tatier má vplyv na vznik niektorých 

špecifických horských pôdnych typov, ktoré sa vyvinuli v tomto špeciálnom pôdnom 

geografickom prostredí. Tatranským pôdam sa doteraz nevenovala príliš veľká 

pozornosť, čo Linkeš (1981) zdôvodňuje aj tým, že pôdy nad hornou hranicou lesa 

neboli z praktického hľadiska zaujímavé. 

Pri vzniku jednotlivých pôdnych typov, subtypov a ich variet sa uplatňuje 

niekoľko pôdotvorných faktorov, pričom v horskom prostredí majú zásadný význam 

vlastnosti pôdotvorných substrátov (materskej horniny) a reliéf. Až na tomto základe 

diferencujú pôdny kryt rozdielne klimatické, hydrologické a bioklimatické podmienky. 

Zonálnosť pôd sa v Tatrách neprejavuje tak jasne, ako sa často predpokladá, avšak isté 

znaky vertikálnej pásmovitosti pôd sú evidentné aj napriek rozdielnym geologicko-

geomorfologickým pomerom (Linkeš, 1981). Z hľadiska klasifikácie pôd podľa ich 

zrnitosti (pôdne druhy) Lauko (2003) radí pôdy tatranskej oblasti k ľahkým až stredne 

ťažkým pôdam hlinito-piesčitým a piesčito-hlinitým, stredne až silne skeletovitým. 

Prehľad pôdnych typov Vysokých a Belianskych Tatier podal Linkeš (1981) – 

viď Tab. 5, ich priestorové rozmiestnenie vykresľuje Obr. 14. Bližšie budú rozobrané 

dva najviac sa vyskytujúce pôdne typy.  

Najrozšírenejším typom v pôdnom kryte Vysokých Tatier sú podzoly, prísne 

viazané na zvetraliny kyslých hornín kryštalinika s typickým svetlým až bielym 

eluviálnym horizontom s pôvodnou vegetáciou horských smrečín. Na mnohých 

miestach sú podpovrchové horizonty zvlnené a zvírené, čo svedčí o vplyve soliflukcie 

a kryoturbácie po ich vytvorení (Linkeš, 1981). Posledné prejavy takejto činnosti, ktorá 

mohla výrazne ovplyvniť tieto horizonty, Linkeš (1981) predpokladá na záver würmu 

(mladší dryas) a hovorí o ich reliktnom (predholocénnom) charaktere. Novšie výskumy 

(Van Vliet-Lanoë, 1998; Huggett, 1998) však udávajú, že podpovrchové prevírené 

horizonty sa môžu vyskytovať aj v recentných (stále aktívnych) pôdach (ďalším 

prípadom je kryoturbácia zaznamenaná v sedimentárnej výplni, prípadne vo fosílnych 

horizontoch – bližšie viď napr. Van Vliet-Lanoë, 1998; Huggett, 1998). 

Približne do výšky 1100 m n. m. sa na delúvia, morény, glaciofluviálne 

sedimenty a na zvetraliny flyšových hornín viaže druhý najčastejšie zastúpený pôdny 

typ – kambizeme, s pôvodnou vegetáciou hrabových až horských bučín. Tieto pôdy sú 

v priebehu roka často periodicky prevlhčené až zamokrené povrchovou 
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i podpovrchovou vodou, preto je časté ich ogelejenie (pseudoglejový proces) až 

glejizácia. 

 

34 

Obr. 14: Pôdny kryt Vysokých Tatier (Linkeš, 1981, upravené). Pozn.: v súčasnosti 
zaužívaná nomenklatúra (Šály a kol., 2000): nivná p. = fluvizem, ilimerizovaná p. = 
luvizem, hnedá p. = kambizem, surová p. = litozem, protorendzina = rendzina 
litozemná. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka 5: Pôdne typy Vysokých Tatier a ich predpolia (podľa dát Linkeš, 1981) 

Substrát Referenčná trieda pôd Pôdny typ (subtyp) Akcesórie Výskyt 

Litozem litozem podzolovaná 
Kryštalinikum Leptosoly 

Ranker ranker podzolovaný 

na hlavnom hrebeni a jeho 
rázsochách, na úsypoch 

Litozem rendzina litozemná 
Rendzina typická rendzina hnedá, rendzina litozemná 

Rendzina tanglová rendzina vylúhovaná, rendzina hnedá 

Mezozoické 
vápence 

Leptosoly 

Rendzina smolová rendzina litozemná, rendzina tanglová 

hlavne v Belianskych Tatrách, 
obecne všade na horninách  
obalovej série mezozoika 

Hnedý podzol ranker podzolovaný, glej, organozem v susedstve kyslých kambizemí Svahové delúvia, 
morénové 
sedimenty 

Podzosoly 
Humusovo-železitý podzol ranker podzolovaný, litozem vo veľkom výškovom rozpätí 

Kambisoly  Kambizem kyslá pseudoglej, amfiglej, organozem 
na priepustnejších častiach 
glaciofluviálnych kužeľov 

Pseudoglej amfiglej, stagnoglej, glej, organozem plošne veľmi rozsiahla oblasť 

Glaciofluviálne 
komplexy 

Stagnosoly 
Stagnoglej amfiglej, glej, organozem v depresných polohách 

Kambizem nasýtená kambizem oglejená, glej 

Kambizem tmavá čiernice, organozem, glej Flyš Kambisoly  

Kambizem kyslá kambizem oglejená, glej 

flyšové sedimenty s prevahou 
ílovcov, menšia časť na 
zvetralinách mezozoických bridlíc 

Fluvisoly Fluvizem fluvizem glejová, fluvizem oglejená pozdĺž vodných tokov Štrkovité 
sedimenty 

riečnych terás, 
sprašové hliny 

Stagnosoly Pseudoglej kambizem kyslá, amfiglej zamokrené depresie 
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2.7 Flóra a fauna 

2.7.1 Flóra 

Druhové zloženie a rozloženie vegetácie v Tatrách je dané pôsobením 

klimatických faktorov a ich závislosti na nadmorskej výške, ďalej vlastnosťami 

geologického substrátu a pôdy, a v neposlednom rade aj činnosťou človeka. 

Rôznorodosť všetkých týchto činiteľov vo vysokotatranskej oblasti a pestrý vývoj od 

treťohôr priaznivo vplývajú na bohatstvo druhov a na pestrosť ich spoločenstiev – rastie 

tu asi 1300 druhov vyšších rastlín (Lukniš, 1961), pričom obzvlášť bohatá je 

vápnomilná kvetena Belianskych Tatier. Ako zvláštnosť možno spomenúť nedostatok 

buka (Fagus sylvatica L.) a duba (Quercus petraea Matusch.) a výskyt smrekovca 

opadavého (Larix decidua) na južných svahoch (Lukniš, 1961). 

Vertikálne rozpätie Vysokých Tatier podmienilo vznik vegetačných pásiem 

(stupňov). Kunský (1974) ich vyčlenil päť: 

 Podhorské (submontánne) pásmo – zasahuje do výšky 800 m n. m., teda do 

skúmanej oblasti zasahuje len minimálne, je prevažne odlesnené, prípadne sú 

tu druhotne vysádzané smrekové monokultúry a bory. 

 Horské (montánne) pásmo – siaha do 1500 m n. m., teda približne na hornú 

hranicu lesa, aj keď nad ňou sa ojedinele vyskytujú i stromovité porasty až 

do 1900 m n. m. Pôvodne bolo toto pásmo tvorené bukom s jedľou bielou 

(Abies alba Mill.) a smrekom obyčajným (Picea abies L.), na hornej hranici 

pásma  rastie borovica limba (Pinus cembra L.). 

 Pásmo subalpínske – sa rozprestiera do 1800 – 1900 m n. m., pričom sa tu 

okrem trvalých trávnych porastov vyskytuje kosodrevina (hl. borovica 

horská - Pinus mugo) s ojedinelými limbami, smrekmi, jedľami a ich 

zástavovitými formami či vŕbou borievkovitou (Salix myrtilloides L.). 

 Pásmo alpínske – dosahuje do 2300 – 2400 m n. m., je to pásmo horských 

lúk a hôľ, charakteristické vysokohorskými rastlinnými spoločenstvami.  

 Pásmo subniválne – zaberá najvyššie položené hrebeňové oblasti Tatier, 

veľmi slabý pôdny kryt tu podmieňuje slabé zastúpenie vegetácie. Midriak 

(2001) však považuje tento stupeň v Tatrách za nedokonale vyvinutý. 

Vegetačný profil Tatrami je na Obr. 15. Podľa Midriaka (2001) kolíše výška 

súčasnej hornej hranice lesa s celkovou dĺžkou 364 km vo Vysokých Tatrách od 1392 

do 1438 m n. m., v Belianskych Tatrách dosahuje priemerne výšku 1385 m n. m. 
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Obr. 15: Vegetačný profil Tatrami (Atlas krajiny SR, 2002; upravené)
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K terciérnym reliktom a súčasne k západokarpatským endemitom patrí napr. 

lomikameň trvanlivý (Saxifraga perdurans) alebo stračia nôžka tatranská (Delphinium 

oxysepalum). S nástupom kvartérnych zaľadnení sa do nezaľadnených oblastí Karpát 

sťahovala arkticko-alpínska vegetácia, ktorá neskôr na prelome pleistocénu a holocénu 

ustupovala do chladnejších oblastí. Vysokohorské prostredie Tatier však umožnilo 

uchovať niektoré glaciálne relikty, ako napr. iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis 

L.) alebo dryádka osemlístková (Dryas octopetala L.) (Lukniš, 1961). S ústupom 

posledného zaľadnenia súvisia klimatické zmeny, ktoré podmienili sukcesiu nových, 

resp. staronových spoločenstiev do celej oblasti Karpát. Prehľad období a zmien na 

prelome pleistocénu a holocénu je charakterizovaný v Tabuľke 6. 

 

2.7.2 Fauna 

Podobne ako v prípade vegetačnej pokrývky, tak aj v prípade živočíšstva, 

podmieňuje špecifické prostredie Tatier výskyt niektorých vzácnych či zriedkavých 

druhov, pričom je nutné zdôrazniť, že tatranská fauna bola už dlhšiu dobu porušovaná 

ľudskou činnosťou. V tatranských refugiách sa uchovali terciérne a glaciálne relikty 

a zároveň tunajšie endemity, medzi najznámejšie patrí kamzík horský tatranský 

(Rupicarpa rupicarpa tatrica L.) a svišť horský (Marmota marmota L.). V období 

maximálneho zaľadnenia mala fauna severský ráz, žila tu polárna líška (Alopex logopus 

L.), mamut (Mammuthus) alebo zajac belák (Lepus timidus L.) (Lukniš, 1961). 

V súčasnosti žije v tatrách okrem vyššie spomenutých endemitov aj medveď hnedý 

(Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) či jeleň hôrny (Cervus 

elaphus), medzi vzácne vtáctvo patrí orol skalný (Aquila chrysaetus), a tiež výr skalný 

(Bubo bubo). Dôsledná ochrana živočíchov v rámci Národného parku prispela 

v poslednom čase k zvyšovaniu ich početného stavu. 
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Tabuľka 6: Rekonštrukcia zmien krajinnej pokrývky na prelome pleistocénu a 
holocénu (podľa dát Klimaszewski, 1966, 1988; Lukniš, 1964, 1973; Lindner a kol., 
2003). 

Obdobie 
Vek (tisíc pr. 

n. l.) 
Hranica lesa 

(m n. m.) 
Snežná čiara 

(m n. m.) 

Vegetácia v 
nezaľadnenom predpolí 

(550 - 650 m n. m.) 

Najstarší dryas 14 - 12 pod 500 1680 - 1800 

krovitá tundra s 
arkticko-alpínskym 
rastlinstvom, 
kosodrevina, krpaté 
vŕby a brezy 

Oteplenie 
Bölling 

12 - 11 550 - 650 1850 - 1950 
parková tundra, prvé 
borovice, limby, 
smrekovce a osiky 

Starší dryas 11 - 10 pod 500 1700 - 1800 
tundra s krovitými 
vŕbami, brezou, osikou 
a kosodrevinou 

Oteplenie 
Alleröd 

10 - 8,8 900 - 1050 2060 - 2180 
borovicovo-smrekové 
lesy s brezou, jelšou a 
jedľou 

Mladší dryas 8,8 - 8 600 - 800 1760 - 2020 

riedky les so 
smrekovcom, limbou, 
borovicou a brezou, vo 
vyšších polohách 
kosodrevina 

Preboreál 8 - 7 950 - 1000 2160 - 2250 
borovicovo-brezové 
lesy, prímes smreka 

Boreál 7 - 5,5 1600 - 1700 2550 - 2650 
vyššie smrekové lesy, 
nižšie miešané (brest, 
lieska, lipa, jelša) 

Atlantik 5,5 - 1,5 1850 - 1950 2600 - 2700 
smrekové lesy, miešané 
aj listnaté (brest, lipa, 
jaseň) 

Subboreál 1,5 - 0,7 1700 - 1800 2600 - 2700 

optimálny rozvoj 
smrekového lesa, 
miešaný les ustupuje, 
pribúda jedľa, buk a 
hrab 

Subatlantik 0,7 - 600 n. l. 1450 - 1550 2550 - 2650 

formovanie súčasných 
vegetačných stupňov, 
jedľovo-bukovo-
smrekový les 
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3. PLEISTOCÉNNE ZAĽADNENIE VYSOKÝCH TATIER 

3.1 Glaciálne a niválne tvary reliéfu 

Opakované pleistocénne zaľadnenia podmienili vznik glaciálnych eróznych 

a akumulačných tvarov. Midriak (1983) označuje procesy deštrukcie povrchu snehom 

pojmom nivácia (snehová erózia) a tvary vzniknuté týmito procesmi ako tvary nivačné 

(niválne). V extraglaciálnom prostredí pôsobili deštrukčné procesy gelivácie a 

kongelifrakcie (v súvislosti s regeláciou), ktoré  v súvislosti s rozšírením periglaciálnej 

zóny na úkor ľadovcov po skončení posledného glaciálu signifikantne vplývajú na reliéf 

vrcholových častí Vysokých Tatier aj dnes (Černík, Sekyra, 1969; Midriak, 1983; 

Kotarba, 1992). 

 

3.1.1 Tvary glaciálnej a glaciofluviálnej erózie 

Glasser a Bennett (2004) považujú za základné procesy ľadovcovej erózie 

ľadovcové trieštenie (plucking, quarrying), obrusovanie (abrázia, deterzia), brázdenie 

(exarácia), odlamovanie (detrakcia) a eróziu tavnou vodou. Tieto procesy sa podieľali 

na vzniku glacigénnych eróznych foriem rôznej mierky. Z foriem malých rozmerov sú 

to napr. hladké plochy skalného podložia, možné aj s prípadnou striáciou (exaračnými 

ryhami). Z foriem strednej mierky sa na ohladenom skalnom podklade vyskytujú 

oblíky, ktoré Lukniš (1973) označuje ako guliaky. Lokality výskytu skalných plôch 

ohladených ľadovcom spolu s výskytom oblíkov sú zobrazené na Obr. 17. Ohladenie 

skalného podkladu je názorne ukázané na Obr. 16. 

Erózna činnosť ľadovcov má z hľadiska reliéfnych makroforiem za následok 

hlavne vytváranie karov (cirkov, kotlov) a trógov (Midriak, 1983). Účinky tejto činnosti 

sa prejavujú v prehĺbení a rozšírení predpleistocénnych údolí, zúžením hrebeňových 

častí pohoria vplyvom rozširovania dna karov a trógov a v opracovaní skalných stupňov 

údolí. Cykly zaľadnení viedli k spájaniu jednoduchých karov rozrušením hrebeňových 

skalných priečok a k vytvoreniu zložených karov, ktoré sa vyskytujú v hornej časti 

každej väčšej tatranskej doliny, pričom najmladšie jednoduché kary tvoria obrubu okolo 

dna týchto zložených karov (Lukniš, 1973). Príklad zloženého karu Malej Studenej 

doliny je na Obr. 16. Priemerná nadmorská výška dna karov je na južnej úboči 

Vysokých Tatier 1900 – 2050 m n. m., na severnej úboči 1700 – 1750 m n. m. (Lukniš, 

1964). Odtrhnutie hlavných štítov od susedných vrcholov alebo od hlavného hrebeňa 

vplyvom spájania karov však nebolo nikde úplne ukončené, a preto sú štíty typu 

matterhorn v Tatrách vyvinuté len nedokonale (Kalvoda, 1974). Štíty typu matterhorn 
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sú zobrazené na Obr. 17 a vymenované v Tab. 7. Zachovalými nunatakmi sú Hrubá 

veža, Strelecká veža, Kostolík a nunatak Dračieho hrebeňa (Lukniš, 1973) – viď Obr. 

17 a Tab. 7. Splazy tatranských údolných ľadovcov mali silnú väzbu s predglaciálnym 

systémom reliéfu a zväčša kopírovali pliocénne riečne údolia (Klimaszewski, 1988), 

pričom Kalvoda (1974) udáva, že šírka trógov je obecne menšia než šírka karov (200 – 

1200 m a 400 – 2400). V miestach konfluencie hlavného ľadovca s jeho laterálnymi 

prítokmi sa dnes vyskytujú visuté trógy (resp. údolia), napr. v systéme Bielovodskej 

doliny, kde Klimaszewski (1988) udáva priemernú výšku dna visutého trógu nad 

hlavným trógom okolo 150 m. Intenzita prehĺbenia predpleistocénnych údolí ľadovcami 

bola rozdielna v jednotlivých dolinových systémoch, preto ani názory autorov na 

zarezanie trógov nie sú jednoznačné a úplne zhodné. Lukniš (1973) udáva prehĺbenie 

asi 80 – 150 m, Kalvoda (1974) uvažuje v rozmedzí 100 – 180 m a Klimaszewski 

(1988) udáva hodnotu približne 100 m. V karoch je stredné prehĺbenie podľa Lukniša 

(1973) 40 – 50 m a podľa Kalvodu (1974) 100 m. Odhad zníženia Tatier glaciálnou 

denudáciou je 300 m (Kunský in Kalvoda, 1974), Lukniš (1974) udáva hodnotu až 400 

m za celý pleistocén, pre würm 35 m a pre holocén 5 m. Midriak (1983) na základe toho 

určil priemernú hodnotu glaciálnej erózie počas würmu pre južnú časť Vysokých Tatier 

asi 0,55 – 1,10 mm za rok. 

Tvary glaciofluviálnej erózie sú dielom tavnej vody odtekajúcej na rozhraní 

ľadovca a podložia a následne pred čelom ľadovca. Takto vznikajú podľadovcové 

kanály a kanály vzniknuté pred čelom ľadovca zahĺbené do skalného podložia či tillu 

(Glasser, Bennett, 2004). Klimaszewski (1988) takéto tvary popisuje iba všeobecne, 

žiadnu konkrétnu lokalitu ich výskytu v Tatrách však neudáva. Rovnako tak aj Lukniš 

(1973) sa nezmieňuje o miestach výskytu tvarov glaciofluviálnej erózie vo Vysokých 

Tatrách ani v ich predpolí. Všetky formy vytvorené glaciálnou a glaciofluviálnou 

eróziou sú od ústupu posledných ľadovcov z Tatier výrazne zanášané a prekrývané 

holocénnymi akumuláciami a naďalej rozrušované procesmi zvetrávania. 

 

3.1.2 Tvary glaciálnej a glaciofluviálnej akumulácie 

Erodovaný materiál pozostávajúci z častíc rôznej veľkosti bol transportovaný 

ľadovcom alebo tavnou vodou a následne ukladaný v podobe glaciálnych 

a glaciofluviálnych akumulácií a sedimentov. Podľa Klimaszewského (1988) sú formy 

glaciálnej akumulácie v Tatrách kvôli malým rozmerom ľadovcov reprezentované 

horšie ako napr. v Alpách. Midriak (1983) označuje za najvýznamnejšie z týchto foriem 
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tillové akumulácie – morény, resp. sutinové valy, ktoré obsahujú netriedený 

a nevrstvený materiál rôznej zrnitostnej frakcie. Vyskytujú sa tiež firnové morény, 

eratické balvany alebo súvky (Kalvoda, 1974). Klimaszewski (1988) konštatuje, že 

menšie formy glaciálnej akumulácie, ako napr. drumliny, sa v Tatrách kvôli vyššie 

uvedeným dôvodom vyskytujú dosť zriedka. 

Obr. 16: Glaciálne modelovaný reliéf Vysokých Tatier (ľadovcom ohladené plochy 
v kotline Piatich Spišských plies, v pozadí zložený kar Malej Studenej doliny, vpravo 
západná časť masívu Lomnického štítu) 

 

V Tatrách sú z hľadiska vertikálneho členenia a horizontálneho usporiadania 

zastúpené morény spodné, vnútorné, vrchné resp. čelné (koncové), stredné a bočné 

a taktiež morény ablačné, a to hlavne z obdobia posledného glaciálu (Midriak, 1983, 

Klimaszewski, 1988). Lukniš (1973) rozlišuje podľa stupňa zvetrania v študovanej 

oblasti tri skupiny morén, ktoré uložili ľadovce troch glaciálov. Viac ako polovica 

objemu morén v Tatrách pripadá na rôzne zrnitý štrk (0,2 – 30 cm) takmer bez 

prítomnosti ílu, s oblastným zvýšeným podielom balvanovitej frakcie, preto sa označujú 

ako štrkové resp. balvanovo-štrkové morény (Lukniš, 1973). Lokality výskytu morén 

podľa jednotlivých glaciálov a stredné nadmorské výšky morén posledného zaľadnenia 

sú uvedené v častiach 3.2.3 Staršie zaľadnenia (predwürmské) a 3.2.4 Posledné 

zaľadnenie (würm). 
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Morény starších zaľadnení. Patria sem morény všetkých zaľadnení okrem 

posledného glaciálu, pričom rozloha týchto morén je silne zredukovaná eróziou, 

denudáciou a rozplavením a na viacerých miestach možno sledovať ich prechod do 

glaciofluviálnych kužeľov (Lukniš, 1973). Na severnej aj južnej strane pohoria sa 

uchovali najmä eratiká a hrubozrnnejšie časti morén, ktoré sú pozorovateľné väčšinou 

po vonkajšom obvode morén posledného zaľadnenia. 

Morény posledného zaľadnenia. Oproti predchádzajúcej skupine sa líšia 

čerstvosťou materiálu i svojich povrchových tvarov, ich stredná hrúbka je odhadovaná 

na 70 m (Lukniš, 1973). Klimaszewski (1988) a Lukniš (1973) popisujú zákonitosti 

v topografii týchto morén:  

- expozícia dolín pohoria (sever a juh) v kombinácii so spádovými pomermi 

a hĺbkou trógu vytvorili odlišné podmienky pre ukladanie čelných a bočných morén.  

- krátke a strmé trógy južnej úboče rýchlo ústia do predpolia, kam ľadovce 

ukladali rozsiahle akumulácie čelných morén. Doliny severnej úboče majú miernejší 

sklon a sú hlboké (neumožnili ľadovcom ani vodným tokom zmenu smeru), preto sú 

tunajšie čelné morény viac rozmyté a porušené fluviálnou a glaciofluviálnou činnosťou. 

- opačné boli pomery pri ukladaní bočných morén. Strmé skalné steny 

granodioritov južnej úboče obmedzovali ukladanie bočných morén, zatiaľ čo široké 

doliny severnej úboče a vhodnejšie litologické podložie (mezozoické a paleogénne 

sedimenty) poskytli priaznivejšie podmienky na ukladanie a zachovanie bočných 

morén. 

Morény zo sklonku posledného zaľadnenia (neskorý glaciál). Lukniš (1973) do 

tejto skupiny radí morény dvoch štadiálnych oscilácii neskorého würmu, kedy už ale 

ľadovce v Tatrách začali smerovať k všeobecnej regresii. V dolinách s nepriaznivými 

podmienkami na zaľadnenie sa už nevyskytujú pravé čelné morény, keďže ľadovcové 

splazy sa v nich zmenili na firnoviská alebo úplne zmizli. Pri ablácii firnovísk sutina, 

ktorá ich pokrývala, zosadala nepravidelne a podmienila tak vznik ablačných firnových 

morén s chaoticky rozčleneným povrchom a dnes sa vyskytujú napr. v kare nad 

Batizovským plesom alebo v kare nad Piatimi Spišskými plesami (Lukniš, 1973, 

Midriak, 1983). 

Pred čelom ľadovca vznikali tvary kužeľovej glaciofluviálnej akumulácie 

(sandrové plošiny) (Midriak, 1983). Striedanie glaciálov a interglaciálov spôsobilo 

vznik systému terás týchto sedimentov, kde mladšie akumulácie sa vkladajú do starších, 

takže staropleistocénne kužele budujú dnes najvyššie časti medziriečí (Lukniš, 1973). 
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Klimaszewski (1988) určil relatívne výšky terás odpovedajúcich jednotlivým glaciálom 

nasledovne: staropleistocénne zaľadnenia 90 – 180 m, mindel 50 – 70 m, riss 30 – 40 m 

a 12 – 20 m (tu určil dva stupne terás) a würm 2 – 5 m. Lukniš (1973) uvádza, že 

staropleistocénne silne zvetrané štrkové akumulácie prevládajú na južnom predpolí 

Vysokých Tatier. Z ďalších foriem glaciofluviálnej akumulácie sa vyskytujú eskery, 

ktoré sú popísané len pri vyústení Kolovej doliny, Velickej doliny a Batizovskej doliny, 

a jediný prípad kamovej terasy v Doline Kežmarskej Bielej vody (Lukniš, 1973). 

 

3.1.3 Neskorowürmské až holocénne akumulácie 

Postglaciálne a recentné modelačné procesy zastierajú glaciálne tvary 

(vyrovnávajú prehĺbenie údolí, opätovne modelujú glaciálne a glaciofluviálne 

sedimenty) a odlišným spôsobom rozrušujú skalný reliéf, pričom hlavným faktorom je 

gelivácia (Kalvoda, 1974). Glaciálna erózia prispela (podťatím skalných stien a svahov, 

rozpukaním hornín atď) k väčšej predispozícii bradlového reliéfu na jeho ďalšie 

rozrušovanie súčasnými procesmi, a zároveň v Tatrách prebehla pri ústupe ľadovcov 

silná vlna deštrukcie spojená s intenzívnymi regelačnými procesmi a odľahčením bokov 

karov a trogov (Midriak, 1983, Kalvoda, 1974). Roztápaním ľadovcov sa porušila 

stabilita skalných stien cementovaných ľadom v puklinách a uvoľnili sa mohutné 

balvanovité a blokové akumulácie – zlomiská (Lukniš, 1973). Lokality zlomísk sú 

zobrazené na Obr. 17 a vymenované v Tab 8. Gravitácia a vplyv fyzikálneho 

zvetrávania sa podieľali na vzniku opadu zo skalných stien a skalného rútenia. 

Výsledkom sú suťové kužele (najväčšie suťové kužele – viď Obr. 17), úsypy, úsypové 

vence a polygenetické sute s vekom max 10 – 12 tis. rokov (Lukniš, 1973), ktoré značne 

pretvorili priečne profily všetkých tatranských trógov a karov. Doliny s najväčším 

objemom úsypov sú zoradené v Tab. 8. 

Tieto staršie akumulácie sú prekrývané mladšou generáciou holocénnych sutí, 

murovými prúdmi vznikajúcimi po výdatných zrážkach a v jarnom období tiež 

lavínovými akumuláciami (Kalvoda, 1974). Kňazovický in Midriak (1983) určil, že vo 

Vysokých Tatrách je celkom 586 lavínových dráh, pričom lavíny tak ovplyvňujú až 

14,6 % celkovej plochy pohoria. S ústupovaním ľadovcov súvisí tiež vznik nových 

kryoniválnych tvarov reliéfu, pričom najcharakteristickejšie z nich sú kamenné ľadovce 

(rock glaciers) a niválne valy – morény (protalus ramparts) (Kotarba, 2007). Najlepší 

príklad neaktívneho (reliktného) kamenného ľadovca sa nachádza pod Kôprovským 

štítom v Hincovej kotline, najväčší niválny sutinový val sa nachádza pod Tichým 
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vrchom v Kôprovej doline (Kotarba, 2007). Kamenné ľadovce a ablačné morény sú vo 

Vysokých Tatrách málo početné a vznikali prevažne v Mladšom Dryase – štadiál E 

podľa Lukniša (Kotarba in Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1997). 

Zvýšený výskyt extrémnych meteorologických udalostí počas Malej doby 

ľadovej (zvýšená zrážková činnosť, ochladenie) mal za následok zvýšenie dynamiky 

svahových procesov, čo sa prejavovalo hlavne vo väčšej početnosti úlomkotokov 

(debris flow), zosunov a záplav (Kotarba, 1992, 2006). Kotarba (2006) udáva obdobie 

trvania Malej doby ľadovej v Tatrách v rozmedzí rokov 1400 – 1925, pričom obdobie 

rokov 1850 – 1900 určuje ako fázu s najväčším počtom anomálií v chode počasia za 

posledných 400 rokov. 

 

3.1.4 Firnoviská, snehové polia a permafrost Vysokých Tatier 

Podľa Midriaka (1983) nie je nivácia firnovísk typickým súčasným 

morfogenetickým procesom v Tatrách, geomorfologická úloha snežníkov je o niečo 

významnejšia. Preto aj Lukniš (1973) kvôli malej rozlohe perénnych snehových polí 

(snežníkov) a firnovísk označuje ako nivačné (niválne) zväčša len formy vzniknuté 

počas zaľadnenia, resp. začiatkom holocénu. Ako už bolo spomenuté v časti 2.4 Klíma, 

teoretická snežná čiara v súčasnosti prebieha vo výške 2700 – 2800 m n. m na južnej 

úboči, na severnej úboči asi o 150 m nižšie (Lukniš, 1973). Lukniš (1973) okrem tejto 

hranice vymedzuje ešte tzv. orografickú hranicu trvalej snehovej pokrývky a firnu, 

ktorú udáva výška dolného okraja výskytu snehových polí a firnovísk. O jej polohe 

rozhoduje hromadenie snehu lavínami alebo vetrom v expozične vhodných miestach 

a Midriak (1983) v zhode s Luknišom (1973) ju kladie vo Vysokých Tatrách do výšky 

2052 m n. m. Gądek (2008) v zhode s Kłappovou (1980) udáva, že firnoviská a perénne 

snehové polia sa v Tatrách vyskytujú nad hornou hranicou lesa vo výškach 1600 – 2400 

m n. m. 

Miesta výskytu firnovísk sú uvedené v Tab. 7 a na Obr. 17. Najväčším firnovým 

útvarom v Tatrách je firnovisko v Medenej kotline (Lukniš, 1973; Gądek a Kotyrba, 

2007). Nachádza sa vo výške 2025 – 2350 m n. m. a existuje vďaka akumulácii snehu 

lavínami, pričom pri svojej najmenšej rozlohe (koniec leta) zaberá plochu 2-3 ha pri 

objeme 150 tis. m³ a max. hrúbke do 18 m (Gądek a Kotyrba, 2003, 2007). V sutinovom 

podloží firnoviska Medenej kotliny sa nachádza fosílny ľad, ktorý sa tu uchoval z doby, 

kedy sa na tomto mieste nachádzal klasický karový ľadovec (Gądek a Kotyrba, 2003, 

2007). Na poľskej strane Vysokých Tatier je najväčšie nahromadenie firnu vo 
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vrcholových partiách doliny Rybieho potoku – na S od hrebeňa spájajúceho Rysy 

a Mengusovský štít – viď Obr. 17. Podľa Gądeka (2008) sa tu nachádzajú dve tretiny 

z celého objemu firnovísk Poľských Tatier a najväčším firnoviskom je tu poľsky 

nazývaný tzv. „Mięguszowiecki Lodowczyk“ vo výške 1978 – 2035 m n. m., živený 

lavínami. Predpokladá sa, že toto firnovisko s rozlohou 0,5 ha a hrúbkou 22 m, tu 

existuje od Subatlantiku (Gądek, 2008). Rozloha všetkých firnovísk v Tatrách sa 

v posledných rokoch zmenšuje (Gądek a Kotyrba, 2003). Táto skutočnosť sa dá 

ilustrovať na príklade: Vitásek in Lukniš (1973) uvádza rozlohu firnoviska v Medenej 

kotline až 5,6 ha a max. hrúbku 30 m. Tieto údaje značne presahujú novšie, vyššie 

uvedené. 

Polia snehu, ktoré pretrvajú viac ako 2 roky, sa podľa Lukniša (1973) najviac 

vyskytujú v zadnej časti Malej Studenej doliny (viď Obr. 16, ktorý bol zhotovený v júli 

r. 2008). Ďalšie lokality výskytu perénnych snehových polí sú uvedené v Tab. 9 

a zobrazené na Obr. 17. Všetky lokality výskytu snežníkov sú exponované na sever a od 

juhu tienené vysokými stenami. Rozloha a počet snežníkov vykazuje vysokú mieru 

premenlivosti (Kłappa, 1980). 

Dlhotrvajúca snehová pokrýva môže byť kľúčovým faktorom pre súčasný 

výskyt trvalo zmrznutej pôdy – permafrostu vo vysokohorských oblastiach, avšak 

v oblasti Vysokých Tatier sa ako určujúci faktor pre jeho výskyt udáva lokálna 

cirkulácia chladného vzduchu a menší príjem slnečnej energie, a až následne nadmorská 

výška a prítomnosť trvalejšej snehovej pokrývky (Gądek a Kędzia, 2008). Vo Vysokých 

Tatrách sa v súčasnosti vyskytuje nesúvislý permafrost na severnej úboči vo výškach 

nad 1930 m n. m. a na južnej úboči vo výškach nad 2050 m n. m. (Dobiński in Gądek a 

Kędzia, 2008). Jeho hrúbka sa pohybuje (pri nezahrnutí aktívnej vrstvy) od 3 do 42 m 

(Dobiński, 2004). Prítomnosť permafrostu bola v Tatrách prvý krát popísaná W. 

Dobińskim v deväťdesiatych rokoch minulého storočia (Gądek a Kędzia, 2008). 

Najnovšie práce publikoval Dobiński (2004), Lamparski a Kędzia (2007) alebo Gądek a 

Kędzia (2008). Oblasti výskytu permafrostu popisovaného v uvedených prácach sú 

vymenované v Tab. 7 a zobrazené na Obr. 17. 

 

 

 

 

 



Tabuľka 7: Štíty typu matterhorn, nunataky, firnoviská a 
permafrost Vysokých Tatier (podľa Lukniš, 1973; 
Kalvoda, 1974; Gadek, Kotyrba, 2007; Gądek, 2008). 
Pozn.: Čísla v tabuľke sú zhodné s číslami na Obr. 17. 

Štíty typu 
matterhorn Firnoviská 

1 - Kežmarský štít 1 - pod Mengusovským štítom 
2 - Lomnický štít 2 - pod Čubrinou 
3 - Ľadový štít 3 - pod Bulou (Malé Rysy) 
4 - Baranie rohy 4 - Medená kotlina 
5 - Javorový štít 5 - Krčmárov žľab 

6 - Východná Vysoká 6 - Ľadová dolinka 

7 - Bradavica Permafrost 

8 - Gánok 1 - Medená kotlina 
9 - Veľká Vysoká 2 - Kozia dolinka 
10 - Triumetal 3 - Świstówka Roztocka 

11 - Hrubý štít 
4 - Dolina Pięciu Stawów 
Polskich 

12 - Svinica   

Nunataky   

1 - Dračí hrebeň   
2 - Hrubá veža   
3 - Strelecká veža   

4 - Kostolík   
 

 

 

Tabuľka 8: Lokality výskytu zlomísk a doliny podľa objemu 
úsypísk (podľa Lukniš, 1973). 

Zlomiská Dolina 
Objem sutín 
(1000 m³) 

Temnosmrečinská 
dolina 

Kôprová 66 700 

Hlinská dolina Bielovodská 61 020 

Kôprová dolina Javorová 52 840 

Tri Studničky Studená 46 660 

Mlynická dolina Mengusovská 36 110 

Mengusovská dolina 
Kežmarskej Bielej 
vody 

34 370 

Zlomisková dolina Mlynická 12 400 

Kačacia dolina Velická 9 480 

Štôlska dolina Batizovská 6 700 

Velická dolina Slavkovská 6 420 

Senná kopa Furkotská 5 990 

Veľká Studená dolina Važecká 5 800 

Malá Studená dolina Široká 3 160 

Dolina Zeleného plesa Štôlska 1 730 

Ľadová dolinka Skalnatá 1 500 

Kolová dolina Huncovská 490 

Javorová dolina Kotol 120 
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Obr. 17: Tvary glaciálnej erózie, postglaciálnej akumulácie a súčasný výskyt firnovísk, snežníkov a permafrostu Vysokých Tatier (podľa Lukniš, 
1973; Kalvoda, 1974; Kłappa, 1980; Dobiński, 2004; Gądek a Kotyrba,2007; Gądek a Kędzia, 2008). Pozn.: Čísla – viď Tab. 7. 
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Tabuľka 9: Perénne snehové polia (snežníky) 
Vysokých Tatier (podľa Lukniš, 1973; Kłappa, 1980). 

kary Malej Studenej doliny  

kary Skalnatej doliny  

kary Veľkej a Malej Zmrzlej doliny  

kar Kolovej doliny  

kar Suchej doliny  

nad Zmrzlým plesom  

nad Gerlachovskými spádmi  

pod Zlobivou  

úzadie Českej doliny  

sedlo Váhy  

pod Hlinskou vežou  

pod Kriváňom  

pod Triumetalom  

kary Doliny Rybieho potoka  

kary doliny Roztoki  

 
 

3.2 Pleistocénne zaľadnenie Vysokých Tatier 

3.2.1 Vývoj poznávania glaciálnej činnosti vo Vysokých Tatrách 

Podľa Lukniša (1973) a Ksandra (1951), ktorí v úvode svojich prác opisujú 

históriu výskumu zaľadnení vo Vysokých Tatrách, sa dá vývoj názorov a poznatkov 

o riešenom probléme zhrnúť nasledovne:  

Štúdium zaľadnení Tatier sa začalo roku 1856 prácou poľského geológa L. 

Zejsznera, ktorý ako prvý rozpoznal stopy glaciálnej činnosti a popísal morénu v doline 

Bystrej južne od Zakopaného. Stopy dvojakého zaľadnenia ako prvý rozpoznal 

František Dénes v roku 1880. V tom čase vychádza aj prvé dielo Josefa Partscha – 

najvýznamnejšieho vedca pracujúceho v Tatrách na konci 19. a začiatku 20. storočia. 

V roku 1923 bolo publikované jeho syntetické dielo o ľadovcoch v Tatrách, v ktorom 

rozlišuje aj ústupové štádiá posledného glaciálu. Je zaujímavé, že v začiatkoch svojho 

výskumu bol presvedčený monoglacialista, neskôr sa priklonil k názoru o troch 

zaľadneniach a vo svojej poslednej práci s určitosťou hovorí o stopách dvoch glaciálov 

(viď Tab. 10). V roku 1929 vychádza práca Partschovho oponenta E. Romera, ktorý 

rozlišuje štyri „epochy ľadové“, o rok neskôr vydáva nezávisle na Romerovi svoje 

syntetické dielo B. Hałicki, kde udáva tri cykly zaľadnení. Z uvedeného vyplýva, že 

v prvej polovici 20. storočia sa viedla bohatá polemika o pleistocénnej histórii Tatier. 
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Odborná literatúra publikovaná do začiatku druhej svetovej vojny sa stala základom pre 

prvé povojnové dielo o ľadovcovej činnosti v Tatrách publikované J. Ksandrom (1951), 

kde priamo nerieši otázku o počte zaľadnení, ale zaoberá sa predovšetkým ústupovými 

fázami posledného glaciálu. 

Po druhej svetovej vojne zostáva v popredí záujmov otázka glaciálnej modelácie 

a výrazne sa rozvinul výskum periglaciálnych procesov (Sekyra, 1960). Objavujú sa 

prvé diela významných autorov často citovaných aj v tejto práci. Na poľskej strane je to 

predovšetkým M. Klimaszewski a jeho práca Połskie Karpaty zachodnie w okresie 

dyluwialnym z r. 1948. Slovenskú stranu predstavuje hlavne M. Lukniš so svojou 

prácou Geomorfológia a kvartér Studenovodskej doliny v Tatrách (1955) a anglicky 

písanou prácou Priebeh posledného zaľadnenia Západných Karpát vo vzťahu k Alpám 

a zaľadneniu Severnej Európy (1964). Za zmienku stojí aj práca Ľ. Mičiana 

Geomorfológia a kvartér Bielovodskej doliny  vo Vysokých Tatrách (1959), v ktorej sa 

venuje predovšetkým morénovým akumuláciám. V roku 1973 resp. 1988 vychádzajú 

syntetické diela M. Lukniša – Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia a M. 

Klimaszewského – Rzeźba Tatr Polskich o reliéfe Tatier, ktoré majú zásadný význam 

pre práce ďalších bádateľov zaoberajúcich sa glaciálnou činnosťou v Tatrách aj 

v súčasnosti. Obaja zmienení autori prijímajú hypotézu troch zaľadnení Vysokých 

Tatier. Od vydania týchto dvoch diel nevyšla žiadna väčšia súhrnná práca zaoberajúca 

sa skúmanou problematikou.  

Vývoj a nové poznatky vo výskume zaľadnení a vývoji reliéfu sú publikované 

hlavne v odborných periodikách, pričom väčšina autorov je z poľskej vedeckej obce. A. 

Kotarba sa vo svojich prácach The course and intensity of present-day superficial 

chemical denudation in the Western Tatra Mts. (1971) a Natural Environment and 

Landform Dynamics of the Tatra Mountains (1992) zaoberá rýchlosťou 

morfogenetických procesov a vývinom reliéfu Tatier po skončení posledného glaciálu, 

v novšej práci s názvom The Little Ice Age in the High Tatra mountains (2006) hodnotí 

vplyv Malej doby ľadovej (ochladenie, zvýšenie zrážok) na početnosť katastrofických 

udalostí (prudké lejaky, povodne, zosuny atď) vo Vysokých Tatrách a ich predpolí. R. 

Midriak v práci Recentná a súčasná morfogenéza reliéfu supramontánneho, 

subalpínskeho a alpínskeho stupňa Tatier (Slovensko) (2001) sa taktiež venuje 

morfogenetickým procesom, pričom sa zameriava hlavne na svahové pohyby a procesy 

prebiehajúce nad hornou hranicou lesa, v syntetickej práci Morfogenéza povrchu 

vysokých pohorí (1983) popisuje evolúciu tvarov reliéfu vo vysokohorských oblastiach, 
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s výrazným zreteľom k Západným Karpatom. A. Kotarba spolu s M. Baumgart-

Kotarbovou sa podrobne zaoberali würmským zaľadnením a jeho ústupovými fázami 

v dolinách severnej úboče Vysokých Tatier v prácach Würm glaciation in the Biala 

Woda valley, High Tatra Mountains (1997), Deglaciation in the Sucha Woda and 

Panszczyca valleys in the Polish High Tatras (2001) a Deglaciation in the High Tatra 

Mountains (Biala and Sucha Woda valleys as example) (2002). L. Lindner, J. 

Nitychoruk a J. Butrym sa v práci Problem of number and age of glaciations in the 

Tatra Mts. against thermoluminescence dating of glaciofluvial sediments in the Bialy 

Dunajec drainage basin (tu citovaná ako Lindner a kol., 1993) pokúsili určiť počet 

a absolútny vek tatranských zaľadnení pomocou metódy TL. L. Lindner, J. Dzierzek, B. 

Marciniak a J. Nitychoruk v práci Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: 

their development, age and limits (práca citovaná ako Lindner a kol., 2003) prevažne na 

základe geologických analýz podávajú stručný prehľad o kvartérnych zaľadneniach 

v celých Tatrách. Výskumom firnovísk Tatier sa v súčasnosti zaoberá B. Gądek v práci 

The Problem of Firn-ice Patches in the Polish Tatras as an Indicator of Climatic 

Fluctuations (2008), v spolupráci aj s A. Kotyrbom v prácach Kopalny lód lodowcowy 

w Tatrach? (2003) a Contemporary and fossil metamorphic ice in Medena kotlina 

(Slovak Tatras), as mapped by ground-penetrating radar (2007). Vysokotatranský 

permafrost je predmetom výskumu W. Dobińského – Permafrost in the Tatra Mts.: age, 

features, evolution (2004), Lamparského a Kędziu – Permafrost occurence in Kozia 

Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations 

(2007) a Gądeka a Kędziu – Winter Ground Surface Temperature Regimes in the Zone 

of Sporadic Discontinuous Permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia) (2008). 

Prehľad najdôležitejších prác a ich autorov do polovice 20. storočia spolu s ich 

názormi na rozsah činnosti ľadovcov je uvedený v Tab. 10. Lukniš (1973) konštatuje, že 

sa viac-menej potvrdzujú predstavy, aké mali o zaľadnení J. Partsch vo svojom 

poslednom diele, ďalej F. Vitásek, B.Hałicki a J. Szafłarski.  

 

 

 

 

 



Tabuľka 10: Prehľad najdôležitejších autorov a ich prác o pleistocénnom 
zaľadnení Tatier (podľa Lukniš, 1973, Ksandr, 1951). Pozn.: ? - neistota, 
pochybnosti v záveroch; * - R. Lucerna sa zaoberal zaľadnením Západných Tatier. 

Rok Autor Názov diela 
Počet 
zaľad
není 

1856 L. Zejszner 
Über eine alte Längenmoräne im Thale des Bialy Dunajec 
bei dem Hochofen von Zakopane in der Tatra 

? 

1864 K. Kořistka Die Hohe Tatra in Zentral Karpaten ? 

1880 F. Dénes Die Hohe Tatra 2 

1882 J. Partsch 
Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen ind den 
Mittelgebirgen Deutschlands 

1 

1885 S. Roth Die einstige Gletscher auf der Südseite der Hohen Tatra 1 

1893 A. Rehman 
Eine Moränenlandschaft in der Hohen Tatra und andere 
Gletscherspuren dieses Gebirges 

?1 

1899 V. Uhling Geologie des Tatragebirges 2 

1904 J. Partsch 
Eiszeit in den Gebirgen Europas zwischen dem nordischen 
und dem alpinen Eisgebiet 

3 

1908 R. Lucerna* Glacialgeologische Untersuchung der Liptauer Alpen 4 

1911 E. de Martone 
Mission en Austriche. Etude morphologique des Alpes 
orientales (Tauern) et des Karpathes septentrionales (Tatra) 

1 

1923 J. Partsch Die Hohe Tatra zur Eiszeit 2 

1924 F. Vitásek Naše hory ve věku ledovém 2 

1929 E. Romer Tatrzańska epoka lodowa 4 

1930 B.Hałicki Dyłuwijałne złodowacenie półnoćnych stoków Tatr 3 

1937 J. Szafłarski 
Ze studiów nad morfologią i dyłuwium południowych 
stókow Tatr 

3 

1948 M. Klimaszewski Połskie Karpaty zachodnie w okresie dyluwialnym 3 

1951 J. Ksandr 
Postglaciální geomorfologie dolin jižního svahu Vysokých 
Tater a praktický význam suťových pokryvů 

3 

1955 M. Lukniš Geomorfológia a kvartér Studenovodskej doliny v Tatrách   

1959 Ľ. Mičian 
Geomorfológia a kvartér Bielovodskej doliny  vo 
Vysokých Tatrách 

3 

1964 M. Lukniš 

The course of Last Glaciation of the Western Carpathians 
in relation to the Alps, to the glaciation of Northern 
Europe, and to division of the Central-European Würm into 
periods 

3 

1973 M. Lukniš Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia 3 

1988 M. Klimaszewski Rzeźba Tatr Polskich 3 

1992 A. Kotarba 
Natural Environment and Landform Dynamics of the Tatra 
Mountains 

3 

1993 L. Lindner a kol. 

Problem of number and age of glaciations in the Tatra Mts. 
against thermoluminescence dating of glaciofluvial 
sediments in the Bialy Dunajec drainage basin (in Polish 
with English summary 

4 
(?8) 

1997 
M. Baumgart-Kotarba a 

A. Kotarba 
Würm glaciation in the Biala Woda valley, High Tatra 
Mountains 

3 

2001 
M. Baumgart-Kotarba a 

A. Kotarba 
Deglaciation in the Sucha Woda and Panszczyca valleys in 
the Polish High Tatras 

3 

2003 L. Lindner a kol. 
Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: their 
development, age and limits 

4 
(?8) 
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3.2.2 Členenie pleistocénu a vývin názvoslovia 

Regionálne odlišné klimatické podmienky spôsobili isté časové odchýlky 

v nástupe, ústupe a intenzite pôsobenia glaciálov v rôznych oblastiach (Alpy, Tatry, 

Severná Európa, Južné Karpaty atď.) (Gibbard, van Kolfschoten, 2004). To podmienilo 

vznik regionálnych špecifických názvosloví pre striedajúce sa obdobia pleistocénu, 

čoho dôsledkom je otázka ich korelácie kvôli účelom časového porovnávania. S 

vývinom názorov na počet a rozsah tatranských zaľadnení sa vyvíjala aj nomenklatúra 

jednotlivých štádií. Tie boli najčastejšie porovnávané so zaľadneniami v najbližších 

veľhorách – Alpách, s fázami kontinentálnych zaľadnení severnej Európy a hlavne 

poľskí autori udávajú aj korelácie s fázami kontinentálnych zaľadnení určenými na 

Poľskej nížine (viď Tab. 11). 

Tabuľka 11: Korelácia nomenklatúr zaľadnení v Európe (podľa Lindner a kol., 2003; Ber, 
2005; Gibbard, van Kolfschoten, 2004; Global chronostratigraphical correlation table for 
the last 2.7 million years [online]) 

Tatry Alpy Poľská nížina Severná Európa Vek 
(Ma) 

Glaciál Interglaciál Glaciál Interglaciál Glaciál Interglaciál Glaciál Interglaciál

  Holocén   Holocén   Holocén   Holocén 

0,1 Würm   Würm   Vistulian   Weichselian   

0,12   R II / W   R / W   Eemian   Eemian 

0,2 Riss II   Wartanian   

  R I / R II   Lubavian 

0,3 Riss I   Odranian   

  
  

pre - R / R 
I 

  Zbójnian 

0,38 
pre - 
Riss 

  

Riss 

Livecian   

Saalian complex 

0,4   M / R   M / R   Mazovian   Holsteinian

0,5 Mindel   Mindel   Sanian 2   Elster   

    G / M   G / M   Ferdynandovian 

0,6 Sanian 1   

    Małopolanian 

0,9 

Günz   Günz   

Nidanian   

Cromerian complex 

1,1   D / G   D / G   Podlasian Bavelian complex 

1,2 Narevian   Menapian   

1,5   Celestynovian   Waalian 

1,8 

Donau   Donau   

Otwockian   Eburonian   

2,4   B / D   B / D   Ponurzycian   Tiglian 

2,6 Biber   Biber   Różcian   Praetiglian   
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 Partsch označil dve rozpoznané etapy zaľadnenia ako riss a po ňom nasledujúci 

würm (Lukniš, 1973). Romerom určené štyri glaciály boli označené ako H + 1, H, H – 1 

a H – 2 (od najstaršieho po najmladší), pričom ich názvy odvodzuje zo štúdia 

akumulácií na vrchu Hurkotne (Ksandr, 1951). Hałicki označil tri glaciály rímskymi 

číslicami I – III, kde III glaciál je posledný (Klimaszewski, 1988). Lukniš (1973) aj 

Klimaszewski (1966, 1988) označujú glaciály alpskou nomenklatúrou, aj keď je nutné 

povedať, že často nahrádzajú vlastné meno prívlastkom, napr. Klimaszewski (1988) 

používa označenia „najstaršie“ „predposledné“ a „posledné“ zaľadnenie, alebo Lukniš 

(1973) píše o „najstaršom“ „druhom“ a „poslednom“ zaľadnení. Lindner a kol. (2003) 

odporúča používať alpskú nomenklatúru, tejto zásady sa držali už pred ním aj ďalší 

autori (napr. Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1997, 2001, 2002; Kotarba, 1992, Lindner 

a kol., 1993). Je nutné zdôrazniť, že chronológia tatranských zaľadnení nie je úplne 

zhodná s alpskou a má svoje určité špecifiká (viď Tab. 11). Je to hlavne rozdelenie rissu 

na dva (Lukniš, 1973; Klimaszewski, 1988) resp. tri (Lindner a kol., 2003) výrazne 

chladné výkyvy v Tatrách (viď aj časť 3.2.3 Staršie zaľadnenia). Oscilácie ľadovcov 

počas würmu v Alpách a v Tatrách sa približne zhodujú (Lukniš, 1973; Lindner a kol., 

1993), najzásadnejším rozdielom je pochopiteľne fakt, že v Alpách sa ľadovce 

vyskytujú aj v súčasnosti, zatiaľ čo v Tatrách sa dnes už nenachádzajú. 

Najzachovalejšie sú stopy posledného glaciálu, čo umožnilo jeho detailnejšie 

členenie. Lukniš (1964, 1973) podal podrobné členenie würmu na základe polôh valov 

koncových morén. Takto vyčlenil 5 štadiálnych oscilácií, ktoré označil písmenami A – 

E a tiež názvom lokality príslušných morén, pričom fázy D a E rozdelil na ďalšie 

čiastkové oscilácie (viď Tab. 12). S týmto rozdelením súhlasia a používajú ho aj ďalší 

autori (napr. Klimaszewski, 1988; Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1997, 2001). Je nutné 

upozorniť, že posledná oscilácia E, zhodná s alpským neskorým würmom (viď Tab. 12), 

už nebola klasickou fázou výrazného postupu ľadovcov v celom pohorí, v dolinách 

s nepriaznivejšími podmienkami sa ľadovce menia na firnoviská alebo úplne zanikajú 

(Lukniš, 1973). Rozsahu ľadovcov počas jednotlivých glaciálov resp. štadiálnych 

oscilácií bude rozobraný v ďalšom texte – viď kapitolu 3.2.3 Staršie zaľadnenia 

(predwürmské) a kapitolu 3.2.4 Posledné zaľadnenie (würm). Problémy členenia würmu 

v Tatrách a problémy korelácie týchto fáz s fázami posledného glaciálu v ďalších 

vysokých pohoriach Európy sú prediskutované v kapitole 4. Diskusia. 
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Tabuľka 12: Členenie posledného zaľadnenia Vysokých Tatier a paralelizácia s 
členením v Alpách a v Strednej Európe (podľa Lukniš, 1964, 1973 ). 

Vek (ka) Tatry Alpy 
Stredná 
Európa 

7 Postglaciál Boreál 
7,9 

Holocén 
Egesen Preboreál 

  E3 Poľana p. Vysokou II Daun 
  E2 Poľana p. Vysokou I Gschnitz 
8 

E 
E1 Rybí potok Schlern 

Mladší dryas 

10 
D / E interštadiál Senná 

kopa Achen Alleröd 
  D2 Prostredná poľana Ammersee Starší dryas 

12 D1 / D2 Spiezer Bölling 
14 D1 Prostredná poľana 

N
es

ko
rý

 w
ür

m
 

Schlieren Najstarší dryas

20 

D 

štadiál Veža  Würm 3 

  C / D interštadiál W 2 / 3 

  C štadiál Tatr. Lomnica 

  B / C interštadiál 

  B štadiál Štósy V
rc

ho
ln

ý 
w

ür
m

 

 Würm 2 

 

56 A / B interštadiál W 1 / 2 

70 A štadiál Rakytovec 
Včasný würm

 Würm 1   

 

3.2.3 Staršie zaľadnenia (predwürmské) 

Klimaszewski (1988) v zhode s Luknišom (1974) vydeľuje skupinu „starších“ 

zaľadnení od zaľadnenia posledného. Dôvodom je horšia identifikovateľnosť stôp 

starších glaciálov v teréne, pretože boli prekryté stopami posledného glaciálu alebo 

zničené inými eróznymi činiteľmi. Podľa Lindnera a kol. (2003) sú najstaršie glaciály 

biber, donau a günz a glaciál pre-riss (viď Tab. 11) dokázateľné len prostredníctvom 

glaciofluviálnych uloženín, zatiaľ čo glaciály mindel, riss I a riss II po sebe zanechali aj 

morénové akumulácie. Miera ľadovcovej činnosti v glaciáloch starších ako glaciál 

mindel sa prejavovala v menšom rozsahu, alebo sa neprejavovala vôbec, pretože 

ochladenie klímy nebolo príliš výrazné a nepodmienilo ani úplný ústup lesov 

z tatranskej oblasti (Klimaszewski, 1966). 
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Glaciál biber. Je reprezentovaný najvyššími glaciofluviálnymi terasami, ktoré 

boli popísané iba v slovenskej časti predpolia Vysokých Tatier (Lindner a kol., 2003). 

Biberské akumulácie sa nachádzajú pri vyústení väčšiny údolí južnej úboče, kde tvoria 

najvyššie časti rozvodí (Lukniš, 1973) – viď Obr. 18. 

Glaciál donau. Zvyšky donauských akumulácií boli taktiež popísané len 

v slovenskej časti pohoria (Obr. 18), pričom najlepšie sa uchovali v okolí Štrbského 

plesa a Starého Smokovca (Lindner a kol., 2003). Lukniš (1973) uvádza, že klíma tohto 

glaciálu nebola ešte taká studená, aby vôbec mohlo dôjsť k zaľadneniu. 

Glaciál günz. Podľa Lukniša (1973) nie sú doklady o tom, že počas günzu boli 

Tatry zaľadnené, poprípade sa tu vyskytovali len malé ľadovce v zadných častiach 

dolín. Naopak Lindner a kol. (1993) považuje toto zaľadnenie za prvý väčší prejav 

glaciálnej činnosti v Tatrách.  Glaciofluviálne sedimenty z tohto obdobia sa nachádzajú 

v južnom (okolie Tatranskej Polianky – viď Obr. 18) aj v severnom predpolí Vysokých 

Tatier (okolie Szaflar) (Lindner a kol., 2003). Výrazný teplý výkyv rozdelil tento glaciál 

na dva štadiály G1 a G2 (Szafer, Oszast in Lukniš, 1973). 

Glaciál mindel. Lindner a kol. (2003) zhrňuje poznatky o tomto glaciále 

nasledovne: je reprezentovaný najstaršími morénami Tatier, ktoré sa vyskytujú len na 

slovenskom území v troch hlavných lokalitách – medzi Tatranskou Lomnicou a Starým 

Smokovcom, na východ od Štrbského Plesa na ľavom brehu rieky Poprad a v Kôprovej 

doline blízko spojenia s Tichou dolinou (viď Obr. 18). V porovnaní s predošlými 

glaciálmi malo toto zaľadnenie oveľa väčší rozsah a pod vyústením niektorých dolín 

jeho morény naznačujú maximálny dosah ľadovcov vôbec. Klimaszewski (1988) tvrdí, 

že rozsah mindelského zaľadnenia nebol väčší, ako rozsah po ňom nasledujúcich 

zaľadnení. Lukniš (1973) prirovnáva jeho veľkosť k veľkosti zaľadnenia počas 

štadiálnej oscilácie D posledného glaciálu. Glaciofluviálne uloženiny sa nachádzajú 

v severnom aj južnom predpolí (Obr. 18). 

Glaciál pre-riss. Zanechal stopy iba v podobe glaciofluviálnych sedimentov, a to 

len na jednej lokalite v Západných Tatrách (Nemčok in Lindner a kol., 2003), teda 

mimo záujmovú oblasť. Napriek tomu sa predpokladá, že niektoré sedimenty v predpolí 

Vysokých Tatier, ktoré boli označované za výtvor mindelského glaciálu, môžu 

prislúchať tejto fáze zaľadnenia (Lindner a kol., 2003). Pre-riss je ako samostatné 

obdobie vyčleňované len v najnovších publikáciách (Lindner a kol., 1993, 2003), iní 

autori (Kotarba, Lukniš, Klimaszewski) sa o ňom nezmieňujú vôbec a pre obdobu 

alpského glaciálu Riss prijímajú vo Vysokých Tatrách dvojštadiálnosť – riss I a riss II. 
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Glaciál riss I. Zanechal morény a glaciofluviálne uloženiny po oboch stranách 

pohoria (Obr. 18), v poľskej časti sú z tohto glaciálu najstaršie dochované morény 

Tatier (Lindner a kol., 2003). Ako už bolo zmienené, morény starších zaľadnení 

postihla silná erózia  a denudácia, hojnejšie sa zachovali pokrovy eratických balvanov. 

Ako zaujímavosť možno spomenúť, že Mengusovský ľadovec zanechal eratiká až do 

výšky 820 m n. m., čo je najnižšie položený výskyt eratického materiálu v celých 

Karpatoch (Lukniš, 1973). Počas tohto glaciálu bolo zaľadnenie výrazne rozsiahlejšie 

ako v glaciále mindel a juhovýchodne od Štrbského plesa (Obr. 18) morény 

Mengusovského ľadovca dokonca naznačujú maximálny zásah ľadovcov do predpolia 

za celý pleistocén (Lukniš, 1973; Lindner a kol., 2003). Kalvoda (1974) v zhode 

s Luknišom (1973) konštatuje, že ľadovcové hmoty všeobecne zasahovali o 0,5 až 2,5 

km ďalej a stredná výška snežnej čiary bola o 50 až 100 m nižšie (približne v 1590 m n. 

m.) ako počas würmského glaciálu. Toto zaľadnenie bolo v Tatrách najrozsiahlejšie 

(Lukniš, 1973; Baumgart-Kotarba, Kotarba, 2001), ľadovce však neboli až také 

mohutné, aby sa po vyústení z dolín spájali do ľadovca piedmontného typu (Lukniš, 

1973). Lukniš (1973) zostavil kvantitatívne charakteristiky len niektorých ľadovcov 

rissu - viď Tab. 13. 

Glaciál riss II. Ľadovcová činnosť bola menej intenzívna, ako počas glaciálu riss 

I a morény z tohto zaľadnenia sa zachovali len na južnom predpolí (Obr. 18) (Lindner 

a kol., 2003). Lukniš (1973) považuje niektoré z týchto morén za morény najstaršej 

štadiálnej oscilácie würmu. Glaciofluviálne sedimenty sa nachádzajú v severnom aj 

v južnom predpolí (Klimaszewski, 1988; Lindner a kol., 2003). 

Z uvedeného vyplýva, že rozsah predwürmských zaľadnení sa rekonštruuje 

ťažšie, ako rozsah posledného glaciálu, a je stále predmetom polemiky. Je to tak kvôli 

neúplným a len čiastkovým informáciám, ktoré sú rozpoznateľné v teréne (morény, 

glaciofluviálne akumulácie). Obr. 18 vykresľuje zachované stopy starších zaľadnení, 

nemožno ho však považovať za dokonalú rekonštrukciu ich rozsahu.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18: Morény a glaciofluviálne sedimenty starších zaľadnení (podľa Lukniš, 1973; Lindner a kol., 2003). Podklad: Wojskowy Instytut 
Geograficzny – Mapa Taktyczna Polski 1:100 000. List P 52/S 30 Tatry Wysokie. 
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Tabuľka 13: Kvantitatívne charakteristiky 
niektorých ľadovcov počas zaľadnenia Riss I 
(podľa Lukniš, 1973). 

Dolina 
Dĺžka 
ľadovca 

(km) 

Hrúbka 
ľadovca (m) 

Bielovodská 14,4 330 
Mengusovská 13,4 250 
Kôprová 13,4 - 
Studená 10,9 240 
Javorová 10,1 240 
Mlynica 9,1 - 
Kežmarskej 
Bielej vody 

7,9 220 

Velická 6,8 - 
Važecká 6,4 - 
Slavkovská 4,8 - 
Skalnatá 4,7 - 
Široká 3,8 - 
Rinčového 
potoka 1,5 - 

 

3.2.4 Posledné zaľadnenie (würm) 

Najviac poznatkov je o poslednom zaľadnení. Začalo sa približne pred 70 tis. 

rokmi a skončilo pred 9 tis. rokmi (viď Tab. 9). Svoj vrchol dosiahlo v štadiáloch B, 

poprípade C, v oscilácii A bolo zaľadnenie o niečo menšie – zhodujú sa na tom Lukniš, 

1973; Kalvoda, 1974; Midriak, 1983; Klimaszewski, 1988; Baumgart-Kotarba, Kotarba, 

2002. Potom (cca 21 ka) začalo obdobie všeobecného ústupu ľadovcov s dvoma 

štadiálnymi osciláciami (štadiály D a E podľa Lukniša, 1964, 1973), pričom recesia 

prebiehala rozdielne na severnej a na južnej úboči (Baumgart-Kotarba, Kotarba, 2002). 

Naproti týmto názorom, Lindner a kol. (1993, 2003) na základe TL datovania 

vymedzuje na severnej strane Vysokých Tatier obdobia troch štadiálov (Sucha Woda, 

Bystra a Białka) a štadiál „Bystra“ (cca 70 – 50 ka) považuje za najchladnejší, 

s najvýraznejším postupom ľadovcov. Baumgart-Kotarba a Kotarba (1997, 2002) sa 

s týmto rozdelením nestotožňujú a používajú Luknišovo rozdelenie, pričom svoje 

poznatky opierajú o vlastný geologický a geomorfologický výskum v teréne. 

V staršom pleniglaciále (75 – 50 ka) dosahovala priemerná ročná teplota -6 až -8 

°C, v mladšom pleniglaciále (30 – 13 ka) klesala priemerná ročná teplota na menej ako -

8 °C a priemerná teplota v januári bola okolo -40 °C (Starkel in Klimaszewski, 1988). 
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Pokles, resp. nárast priemerných teplôt pri nastupujúcich štadiáloch, resp. 

interštadiáloch spôsobil oscilácie nadmorskej výšky snežnej čiary počas würmu – viď 

Obr. 19. Lukniš (1973) použil pre výpočet výšky snežnej čiary metódu Höffera, podľa 

ktorej snežná čiara leží v strede medzi strednou hodnotou výškou vrcholov obvodu karu 

a výškou konca ľadovcového splazu. Výška snežnej čiary v jednotlivých fázach würmu 

v závislosti na expozícii voči svetovým stranám (sever a juh) je znázornená na Obr. 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Stredná nadmorská výška snežnej čiary v jednotlivých etapách würmu (podľa 
dát Lukniš, 1973) 
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Obr. 20: Nadmorská výška snežnej čiary v jednotlivých etapách würmu a na začiatku 
holocénu v závislosti od expozície voči svetovým stranám (podľa dát Lukniš, 1973) 
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Je zaujímavé, že už aj v takom malom pohorí, akým sú Vysoké Tatry, bol 

popísaný jav pribúdania výšky snežnej čiary od okrajov masívu do stredu, pričom 

v štadiále B vystupovala najvyššie v okolí Gerlachovského štítu – pod Kotlom do výšky 

1810 m n. m. (Lukniš, 1973). 

Na mohutnosť zaľadnenia vplývala nielen aktuálna výška snežnej čiary, ale aj 

vlastnosti reliéfu pohoria. Vysoko položené kary na južnej strane pohoria poskytli lepšie 

vyživovacie podmienky pre ľadovce, ktoré sa krátkymi a strmými dolinami rýchlo 

dostávali do predpolia, kde ukladali valy čelných morén, zatiaľ čo nižšie položené kary 

severného sklonu predurčili horšie podmienky pre tvorbu ľadovcov, ktoré navyše 

nemohli meniť svoj smer alebo spájať svoje splazy, pretože boli tiesnené v dlhých 

a hlbokých dolinách (Lukniš, 1973). Zaľadnenie Vysokých Tatier bolo teda 

asymetrické, pričom určujúcim faktorom je práve zmienená väčšia nadmorská výška 

južnej úboče, čo je závažnejší činiteľ ako expozícia (Midriak, 1983). Podobne 

Klimaszewski (1988) udáva, že dôležitejšiu úlohu pri zaľadnení zohrali podmienky 

morfologické ako podmienky mezoklimatické, a že preglaciálny reliéf determinoval 

priebeh a rozsah transformácie povrchu ľadovcami. Plocha pokrytá ľadovcami činila na 

južnej úboči 8471 ha a na severnej úboči 6529 ha, dohromady teda ľadovce vo 

Vysokých Tatrách počas posledného glaciálu zaujímali plochu okolo 15 tis. ha (Lukniš, 

1973). 

V dobre vrcholenia posledného glaciálu (štadiál B) zostupovali konce 

ľadovcových splazov na južnej úboči do výšok 875 – 1350 m n. m. (Lukniš, 1973), na 

severnej úboči do výšok 914 – 1150 m n. m. (Klimaszewski, 1988). Je zrejmé, že 

mohutnejšie ľadovce zostupovali nižšie a naopak menšie ľadovce sa končili vo väčších 

nadmorských výškach (Midriak, 1983). Zásah ľadovcov do predpolia sa dá odvodiť aj 

na základe polôh čelných morén, ktoré tieto ľadovce vytvorili – viď Obr. 21. 

Nadmorské výšky koncov ľadovcových splazov vo vybraných dolinách uvádza Lukniš 

(1964) - viď Obr. 22. 

Vo Východných Tatrách bolo počas vrcholu posledného glaciálu 11 dolinových 

ľadovcov zložených, 10 dolinových ľadovcov jednoduchých, 5 svahových (visiacich, 

karových) ľadovcov a 4 ľadovce firnové (Lukniš, 1973). Ako svahové označuje Lukniš 

(1973) ľadovce, ktoré sa nachádzali v doline Skalnatej, Slavkovskej, Štôlskej, 

Huncovskej a pod Kotlom v masíve Gerlachu. Kvantitatívne charakteristiky tatranských 

ľadovcov sú uvedené v Tab. 14 a na Obr. 23. 
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Obr. 21: Stredné výšky čelných morén jednotlivých etáp zaľadnenia v závislosti od 
expozície voči svetovým stranám (podľa dát Lukniš, 1973). Pozn.: Etapy A a D/E pre 
severnú úboč Lukniš neuvádza. 

 
Všetky veľké tatranské ľadovce (s veľkosťou viac ako 300 ha – viď Tab. 14) 

patrili k typu zložených dolinových ľadovcov (Lukniš, 1973), teda do hlavného 

ľadovcového telesa ústili jeho laterálne prítoky. Na severnej úboči všetky ľadovce, 

s výnimkou Bielovodského, končili v hraniciach pohoria, zatiaľ čo veľké dolinové 

ľadovce južnej úboče (viac ako 300 ha) vždy presahovali upätie pohoria a končili na 

dne Liptovsko-popradskej kotliny (Lukniš, 1973). Z uvedených kvantitatívnych 

charakteristík (Tab. 14, Obr. 23) vyplýva, že najväčším vysokotatranským ľadovcom 

vôbec bol Bielovodský ľadovec, následne ľadovec Kôprovej doliny na hranici 

Vysokých a Západných Tatier, tretím najväčším bol Mengusovský ľadovec a najďalej 

do predpolia zasahoval štvrtý najväčší ľadovec – ľadovec Studenej doliny. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, najväčším tatranským ľadovcom bol 

Bielovodský ľadovec. Kvôli tejto svojej výnimočnosti sa stal predmetom výskumu 

v mnohých prácach, podrobne sa ním zaoberali Mičian (1959), Lukniš (1973), 

Klimaszewski (1988) a najnovšie Baumgart-Kotarba a Kotarba (1997, 2002). Výsledky 

a názory z prác týchto autorov sú uvedené v Tab. 15.  
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Obr. 22: Nadmorská výška koncov splazov vysokotatranských ľadovcov v čase vrcholenia 
posledného zaľadnenia (podľa dát Lukniš, 1964) 
 

 

Obr. 23: Dĺžky splazov ľadovcov Vysokých Tatier (podľa dá Lukniš, 1973; Klimaszewski, 
1988; Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1997) 
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Tabuľka 14: Kvantitatívne charakteristiky ľadovcov 
(podľa Lukniš, 1973; Klimaszewski, 1988; Baumgart-
Kotarba, Kotarba, 1997, 2001). Pozn.: Kurzívou sú 
vyznačené doliny severnej expozície. 

Dolina Plocha (ha) Hrúbka (m) 

Bielovodská (Białki) 3369 200 – 300 
Kôprová 1714 250 
Mengusovská 1519 200 
Javorová 1369 190 
Studená 1339 220 
Suchej Wody 1030 170 
Kežmarskej Bielej vody 888 170 
Roztoki 740 160 
Mlynická 652 150 
Rybiego Potoku 520 160 
Batizovská 427 150 
Važecká 411 90 
Pańszczyca 380 150 
Velická 315 160 
Furkotská 312 80 
Slavkovská 196 100 
Waksmudzka 190 100 
Skalnatá 163 90 
Široká 159 80 
Štôlska 118 75 
Huncovská 92 50 
Kotol 89  -  
Slavkovských plies 51  -  

V Zlomiskách 10  -  
 

 

 

Tabuľka 15: Charakteristiky Bielovodského ľadovca. 

Autor 
Max. dĺžka 

(km) 
Max. 

hrúbka (m) 
Max. zásah 

splazu (m n. m.)

Mičian (1959) ? 280 920 
Lukniš (1974) 13 280 935 
Klimaszewski (1988) 14 230 (280?) 935 
Baumgart-Kotarba, Kotarba (1997) 13,3 300 945 - 950 
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Bielovodský ľadovec prijímal prítoky, ktoré sa rodili v celkovo sedemnástich 

karoch (Mičian, 1959). Zložený dolinový ľadovec mal 10 vetiev, ktoré sú dokázané 

strednými morénami (Klimaszewski, 1988), pričom v nadmorskej výške 1419 m n. m. 

dosahoval najväčšiu šírku – 1500 m (Lukniš, 1973). Dôvodom, prečo bol Bielovodský 

ľadovec najväčší, je rozsiahla a relatívne vysoko položená vyživovacia oblasť, ako aj 

pomerne mohutné, hlavne ľavostranné prítoky (Mičian, 1959; Klimaszewski, 1988). 

Počas neskorej oscilácie E (cca 12 ka) ľadovce Vysokých Tatier už nikde 

nevystúpili z hraníc pohoria, dĺžkou klesli na polovicu alebo až tretinu svojej 

maximálnej rozlohy a menšie ľadovce (s max rozlohou 100 ha – viď Tab. 14) sa už 

neobnovili a zmenili sa na firnoviská (Lukniš, 1973). Ksandr (1951) sa zaoberal počtom 

ústupových fáz ľadovcov v dolinách južnej úboče a v závere svojej práce konštatuje, že 

ústup ľadovcov prebiehal v týchto dolinách súčasne (analogické ústupové fázy). 

Deglaciácia prebiehala buď frontálne (dokladujú ju morény čelné a bazálne) alebo 

areálne (značia ju výtopiskové depresie) (Klimaszewski, 1988). Podľa Midriaka (1983) 

a Klimaszewského (1988) prebiehal frontálny ústup najmä v dolných úsekoch 

ľadovcov, kde bol veľký pokles ľadovcovej hmoty, zatiaľ čo vo vyšších partiách 

s pomalším úbytkom prebiehal areálový zánik ľadovca. Baumgart-Kotarba a Kotarba 

(2001, 2002) však upozorňujú, že takýto pohľad je zjednodušený, a že napr. ústup 

ľadovcov v doline Rybieho potoku alebo v Bielovodskej doline bol v niektorých fázach 

spojený so zmenšovaním hrúbky a šírky ľadovca, pričom nedošlo k výraznejšiemu 

skráteniu dĺžky splazu. 

Ľadovce začali v Tatrách sporadicky ustupovať pred cca 21 – 19 ka (Baumgart-

Kotarba a Kotarba, 2002), podľa Kotarbu (1992) začala úplná deglaciácia v Tatrách 

pred 12 550 ± 420 rokmi, čo sa zhoduje s Luknišovými (1974) fázami D a E. Posledné 

ľadovce z najvyšších karov podľa Lindnera a kol. (2003) zmizli pred 8500 rokmi. 

Baumgart-Kotarba a Kotarba (2001, 2002) na základe rádiokarbónového datovania 

sedimentov z dna Malého Žabieho Oka (dolina Rybiego potoku) a z dna Veľkého 

Hincovho plesa určili, že posledné ľadovce vo Vysokých Tatrách zmizli pred 8330 ± 

120 rokmi. Lindner a kol. (2003) v úvode svojej práce uvádza najdôležitejšie práce, 

ktoré sa zaoberali absolútnym datovaním tatranských sedimentov v posledných rokoch 

– viď Tab. 16. Rozsah ľadovcov počas tatranských zaľadnení a počas jednotlivých fáz 

würmu je na Obr. 24.  
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Tabuľka 16: Prehľad najnovších prác zaoberajúcich sa absolútnym datovaním 
sedimentov Tatier (podľa Lindner a kol., 2003). Pozn.: 1 - analýza glaciálnych 
a glaciofluviálnych sedimentov; 2 - analýza jazerných usadenín. 

Autor Rok Názov práce Datovanie

Baumgart-
Kotarba a 
Kotarba 

1993 
Late Pleistocene and Holocene sediments of the 
Czarny Staw Gąsienicowy Lake in the Tatra 
Mountains 

2 

Butrym a 
kol. 

1993 
Landforms, TL age of deposits and development of 
glaciers in the Mała Łąka Valley during the Last 
Glaciation (Western Tatra Mts) 

1 

Dzierzek a 
kol. 

1999 
The method of dating by cosmogenic 36Cl - new 
data in glacial chronology of the High Tatra Mts 

1 

Kenig a 
Lindner 

2001 
Borehole Quaternary sections at the Ornak and their 
significance to studies of the last glaciation in the 
Western Tatra Mountains 

1 

Krupiński 1984 
Evolution of Late Glacial and Holocene vegetation 
in the Polish Tatra Mts., based on pollen analysis of 
sediments of the Przedni Staw Lake. 

2 

Lindner 1994 
Stadials and interglacials of the last glaciation 
(Würm, Vistulian) in the Polish Tatra Mts. and 
Podhale 

2 

Lindner a 
kol. 

1993 

Problem of number and age of glaciations in the 
Tatra Mts. against thermoluminescence dating of 
glaciofluvial sediments in the Bialy Dunajec 
drainage basin 

1 

Marciniak 1982 
Late Glacial and Holocene new diatoms from glacial 
lake Przedni Staw in the Pięć Stawów Polskich 
Valley, Polish Tatra Mts 

2 

Marciniak a 
Cieśla 

1983 

Diatomological and geochemical studies on Late 
Glacial and Holocene sediments from Przedni Staw 
Lake in the Dolina Pięciu Stawów Polskich Valley 
(Tatra Mts) 

2 

Obidowicz 1996 
A Late Glacial-Holocene history of the formation of 
vegetation belts in the Tatra Mts. 

2 

Szeroczyńska 1984 
Results of examination of Cladocera reminants in 
lacustrine sediments of Dolina Pięciu Stawów 
Polskich 

2 

Wicik 1979 Postglacial acumulation in the High Tatra Mts 2 

Wicik 1984 
The Tatral lake deposits and their accumulation 
stages 

2 

 



Obr. 24: Zaľadnenie Vysokých Tatier v pleistocéne a oscilácie ľadovcov vo würme (Lukniš, 1973, upravené) 
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4. DISKUSIA 

Vysoké Tatry sa rozkladajú na hranici Slovenska a Poľska, z čoho logicky 

vyplýva, že sú predmetom skúmania bádateľov z vedeckých obcí oboch zmienených 

štátov, výskumu sa tiež zúčastňujú aj vedci z ďalších krajín (Česká republika). Je nutné 

konštatovať, že aj keď Vysoké Tatry ležia prevažne na slovenskom území, v ich 

výskume sa viac angažujú vedci z Poľska, čo sa dá usudzovať napr. už len z množstva 

publikovanej odbornej literatúry. Istým nedostatkom sa javí aj fakt, že autori sa vo 

svojich prácach zaoberajú väčšinou tou časťou Tatier, ktorá náleží do ich štátneho 

územia. To občas spôsobuje roztrieštenosť a nesúlad názorov a informácií a následne 

robí ťažším ďalší výskum (dostupnosť literatúry, istá jazyková bariéra a pod.). 

Syntetickým dielom o Vysokých Tatrách je Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia od 

M. Lukniša, v ktorom sa zaoberá slovenskou aj poľskou časťou Tatier (severná aj južná 

úboč), zatiaľ čo syntéza M. Klimaszewského (Rzeźba Tatr Polskich) sa zaoberá výlučne 

Tatrami na poľskom území. V novších prácach (Niedzwiedz, 1992; Lindner a kol., 

2003; Dobiński, 2004; Kotarba, 2006, 2007; Gądek a Kędzia, 2008) sa však už autori 

snažia zaoberať Vysokými Tatrami ako komplexným prírodným celkom nerešpektujúc 

štátne hranice. 

Tvary reliéfu popísané v kapitole 3.1 Glaciálne a niválne tvary reliéfu 

jednoznačne dokazujú pleistocénnu existenciu ľadovcov v Tatrách. Produkty glaciálnej 

erózie (kary, trógy), resp. glaciálnej a glaciofluviálnej akumulácie (morény, 

glaciofluviálne nánosy) v záveroch údolí, resp. pri vyústení údolí spoľahlivo určujú 

prítomnosť ľadovcového telesa v konkrétnej skúmanej doline. Pleistocénne zaľadnenie 

sa  v skúmanej oblasti vyvinulo v podobe horských ľadovcov a z väčšej časti ostalo 

obmedzené na jednotlivé údolia, poprípade dochádzalo k spájaniu jednotlivých 

ľadovcových splazov na predpolí, avšak vznik veľkého ľadovca piedmontného typu je 

vylúčený (Lukniš, 1973). Vo Východných Tatrách ostali nezaľadnené iba malé doliny 

(často nepomenované), ktoré ani svojimi najvyššími partiami nezasahujú do výšok nad 

1900 m n. m. a počas posledného glaciálu ležali celé v periglaciálnom stupni (Lukniš, 

1973). Od zaľadnených dolín sa líšia najmä morfologicky – v tvaroch priečneho 

a pozdĺžneho profilu, neprítomnosťou karového záveru žľabu a neprítomnosťou 

bočných či bazálnych morén, ich vyústenie je ale často prehradené bočnou morénou 

ľadovcového splazu stekajúceho z vyšších polôh do predpolia (Klimaszewski, 1988; 

Lukniš, 1973). V literatúre, z ktorej vychádza táto práca, však týmto dolinám nebola 

venovaná väčšia pozornosť (okrem vyššie zmieneného popisu morfológie) 
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a nevyskytuje sa ani polemika či nesúlad v otázke prítomnosti (neprítomnosti) ľadovca 

v konkrétnej doline (dolinách) počas posledného vysokotatranského glaciálu. 

Zaľadnenie Vysokých Tatier bolo asymetrické – viď časť 3.2.4 Posledné 

zaľadnenie (würm), väčšie ľadovce sa vyskytovali na južnej úboči. Podľa môjho názoru 

mohla počas trvania starších glaciálov nastať situácia, že ľadovce sa vyvíjali len na 

južnej strane pohoria, zatiaľ čo na severnej nevznikli. Táto skutočnosť môže 

v súčasnosti spôsobovať odlišnosti pri určení počtu vysokotatranských zaľadnení (viď 

ďalej) na základe výskumov prevádzaných na severnej alebo južnej úboči a v ich 

predpolí. Engel (2003, 2007) udáva pre oblasť Krkonoš podobný nesúlad – na severnej 

strane pohoria boli určené dva (príp. tri glaciály), zatiaľ čo nové datovanie v českej časti 

pohoria spoľahlivo preukázali prítomnosť jedného (posledného) glaciálu (Engel, 2007).  

 

4.1 Počet a rozsah zaľadnení 

Podstatnou otázkou riešenou v tejto práci je počet vysokotatranských zaľadnení 

v pleistocéne. Lukniš (1973), Kotarba (1992) a Klimaszewski (1988) sa jednoznačne 

zhodujú, že v Tatrách sú prítomné stopy po troch výrazných glaciáloch (mindel, riss a 

würm), zatiaľ čo stopy starších zaľadnení sú menej výrazné, dokázateľné iba vrstvami 

glaciofluviálnych uloženín a vývoj údolných alebo väčších karových ľadovcov počas 

skorého pleistocénu považujú za nepravdepodobný. Preto tieto staršie glaciály mali skôr 

ráz ochladenia ako skutočného zaľadnenia (Klimaszewski, 1988). Odlišný názor má 

Lindner a kol. (1993, 2003), ktorý sa v úvode svojej novšej práce jasne zmieňuje, že 

v Tatrách sú odlíšiteľné stopy ôsmich pleistocénnych zaľadnení, ale taktiež zmieňuje 

fakt, že staršie zaľadnenia (biber, donau a günz) zanechali po sebe stopy len v podobe 

glaciofluviálnych akumulácií. Pre porovnanie – v Alpách sa uvažuje (Ivy-Ochs, 2006) 

o štyroch hlavných postupoch ľadovcov – günz, mindel, riss a würm, v oblasti Južných 

Karpát boli rozpoznané stopy po dvoch výrazných glaciáloch – riss a würm (Urdea, 

2004; Urdea a kol., 2007) a ako už bolo zmienené vyššie, v Krkonošiach sú 

dokumentované stopy dvoch, príp. len jedného – posledného glaciálu (Engel, 2007). Pri 

zvážení všetkých týchto okolností sa zdá byť najpravdepodobnejším tvrdenie, že vo 

Vysokých Tatrách sa v pleistocénne vyskytli tri hlavné fázy zaľadnenia. 

Rozdielne názory na počet tatranských zaľadnení môžu byť spôsobené 

odlišnými metódami použitými pri rekonštrukcii zaľadnení, pričom staršie výskumy 

(Lukniš, Klimaszewski) sa zakladajú hlavne na geologicko-geomorfologických 

analýzach a pozorovaniach terénu, novšie práce (Lindner a kol., Baumgart-Kotarba a 
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Kotarba) už popritom využívajú aj modernejšie metódy – absolútne datovanie (metóda 

termoluminiscencie, datovanie pomocou izotopu Cl, Be a pod. – bližšie viď napr. 

Watchman a Twidale, 2002). Problémy pri určení absolútneho veku sedimentov 

a akumulácií nastávajú hlavne v severnom predpolí Tatier, kde boli glaciálne 

a glaciofluviálne nánosy do značnej miery rozplavené vodnými tokmi (Lukniš, 1973), 

pretože severné svahy Tatier plynule prechádzajú do svojho predpolia, pokým 

sedimenty na južnom predpolí boli „nútené“ vrstviť sa na seba kvôli tomu, že boli 

obmedzené úzkym priestorom Liptovsko-popradskej kotliny. Všetky staré glaciálne 

a glaciofluviálne uloženiny sú navyše porušené zvetrávaním. Tieto zmienené 

skutočnosti spôsobujú problémy a nejasnosti pri určovaním počtu, veku a rozsahu 

starších (skoropleistocénnych) tatranských zaľadnení, a preto táto otázka ostáva naďalej 

otvorená. 

36 10

Mierne odlišnosti sa vyskytujú aj v otázke, ktorý glaciál bol v Tatrách 

najmohutnejší. Midriak (1983), Kalvoda (1974) a Lukniš (1973) sa zhodujú na tom, že 

predposledný glaciál (riss) bol v Tatrách najmohutnejší, ľadovcové splazy zasahovali 

najďalej do predpolia a celkový objem ľadovcových hmôt bol najväčší. Naproti tomu 

Kotarba (1992) v zhode s Klimaszewskim (1988) uvádza, že každé tatranské zaľadnenie 

bolo väčšie ako zaľadnenie jemu predchádzajúce, čo je kontrastné s predošlým 

tvrdením, ako aj so situáciou v Alpách a v Južných Karpatoch. Pre Alpy uvádza Ivy-

Ochs a kol. (2006), že najväčší rozsah malo zaľadnenie (či séria zaľadnení) riss, pričom 

tento glaciál datuje medzi 200 – 150 ka. Podobne Urdea (2001, 2004) udáva pre oblasť 

Južných Karpát (pohoria Retezat, Paring a Făgaraš), že najmohutnejší bol glaciál riss, 

pre ktorý je v Rumunsku zaužívaný lokálny názov „fáza Lolaia“. Je zaujímavé, že 

Lindner a kol. (1993, 2003) koreluje sedimenty v povodí Bieleho Dunajca z obdobia 

medzi 200 – 150 ka (vyššie uvedený údaj o maximálnom rozsahu ľadovcov v Alpách) 

s glaciálom riss II v Tatrách, pričom ale tvrdí, že tento glaciál mal v Tatrách menší 

rozsah ako glaciál riss I. Z uvedeného vyplýva, že v Tatrách by mal nastať maximálny 

rozsah ľadovcov predposledného zaľadnenia skôr, ako tento stav dosiahli ľadovce 

predposledného glaciálu v Alpách. Baumgart-Kotarba a Kotarba (2002) upozorňujú na 

nepresnosť v práci Lukniša (1973), v ktorej bol pôvod morén štadiálnej oscilácie A – 

Rakytovec (viď Obr. 24) určený na začiatok würmu, avšak podľa názoru Baumgart-

Kotarby a Kotarby sú tieto morény produktom glaciálu riss II (viď Tab. 17). Linder 

a kol. (2003) ako aj Klimaszewski (1988) v závere svojich prác zhrňujú, že posledné tri 

glaciály mali zhruba porovnateľný rozsah, pričom sa samozrejme vyskytovali lokálne 
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odchýlky a extrémy v závislosti na topografii a reliéfe v jednotlivých dolinových 

systémoch, avšak žiaden glaciál nebol výrazne dominantný. 

Rozsah zaľadnenia záležal predovšetkým na veľkosti a objeme ľadovcových 

karov, ktoré boli najväčšie počas posledného zaľadnenia (Klimaszewski, 1988). 

Mohutnosť ľadovcov teda určovali nielen makroklimatické podmienky, ale aj 

predispozície reliéfu. Objem karov bol najväčší počas würmu preto, lebo každý 

predchádzajúci glaciál eróznou činnosťou svojich ľadovcov kary prehlboval a tie 

následne v počiatočnej fáze würmu dokázali pojať viac snehu (následne firnu a ľadu) 

a poskytli tak lepšie vyživovacie podmienky pre rast ľadovcových splazov. Z toho 

vyplýva, že počas posledného glaciálu mali z hľadiska vhodnosti reliéfu panovať 

najlepšie podmienky pre najväčší zásah a rozlohu ľadovcov. Z hľadiska vhodnosti 

klímy sa predpokladá (Lindner a kol., 2003) rapídnejšie a dlhšie trvajúce ochladzovanie 

na začiatku a počas posledného glaciálu v porovnaní s glaciálmi staršími. Podľa 

Lindnera a kol. (2003) bola intenzita posledného glaciálu určená spolupôsobením troch 

hlavných faktorov: 

- výrazné ochladzovanie zapríčinilo prudký pokles výšky snežnej čiary  

- zmeny v atmosférickej cirkulácii (prúdenie vzduchu od západu až 

severozápadu) spôsobili výrazné zvýšenie zrážok, čo zapríčinilo 

intenzívnejšiu tvorbu snehovej pokrývky, firnovísk a následne 

ľadovcov 

- oblasť Tatier mala a stále má zdvihové tendencie (0,3 – 1 mm za rok; 

podľa Baumgart-Kotarba, Kráľ, 2002), čo zapríčinilo zvýšenie rozlohy 

územia nachádzajúceho sa nad úrovňou snežnej čiary a vytvorilo tak 

väčšiu rozlohu vyživovacej oblasti pre ľadovce 

Z uvedených faktov a úvah je preto vysoko pravdepodobné, že v oblasti Vysokých 

Tatier sa najvýraznejšie prejavil posledný (würmský) glaciál. 

 

4.2 Posledný glaciál (würm) 

Korelácia tatranských fáz posledného glaciálu s fázami v Alpách, ktorú zostavil 

Lukniš (1973) (viď Tab. 12) obsahuje v súčasnosti nepresnosti, hlavne v určení 

absolútneho veku jednotlivých štádií, pretože od vydania jeho práce sa nomenklatúra, 

datovanie a rozdelenie posledného glaciálu v Alpách menila – bližšie viď Ivy-Ochs 

a kol. (2008). Urdea (2001, 2004) používa upravené Luknišovo rozdelenie würmu pre 

koreláciu fáz posledného zaľadnenia v pohorí Retezat (lokálny názov posledného 
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glaciálu v Retezate je „fáza Capra-Judele“) s fázami v Tatrách. Pokus o pararelizáciu 

jednotlivých fáz würmu s fázami v Alpách, Južných Karpatoch a v Strednej Európe 

spoločne s určením absolútneho veku a s priradením k fázam MIS (marine isotope 

stages) je uvedený v Tab. 17. Zaľadnenie Južných Karpát bolo najmohutnejšie v pohorí 

Retezat, pričom ale ľadovce nikde nevystúpili z hraníc pohoria (na rozdiel od južnej 

úboče Vysokých Tatier) a dosahovali menších dĺžok (od 3 do 9 km) ako v Tatrách 

(Urdea a kol., 2007). Snežná čiara sa v Retezate nachádzala vo väčšej nadmorskej výške 

(cca o 200 m viac oproti Tatrám), pričom tento rozdiel bol spôsobený rozdielom 

v zemepisnej šírke (sever – juh) a menším množstvo zrážok v oblasti Južných Karpát 

(Urdea, 2004). Tieto okolnosti tiež spôsobujú, že v Retezate sa v súčasnosti (na rozdiel 

od Vysokých Tatier) nevyskytujú firnoviská ani perénne snehové polia  (Urdea, 2004; 

Urdea a kol., 2007). Napriek týmto rozdielom Urdea (2004) konštatuje, že hlavné fázy 

posledného zaľadnenia v Tatrách a v pohorí Retezat je možné porovnávať a korelovať. 

Pri určení vrcholenia posledného glaciálu v Tatrách sa v literatúre tak isto 

objavujú isté rozdiely. Ako už bolo zmienené vyššie, Lukniš (1973) určuje vrchol 

posledného glaciálu do štadiálu B – Štósy (cca 53 – 44 ka, MIS 3). Lindner a kol. (1993, 

2003) určuje vrchol würmu o niečo skôr – do štadiálu Bystra (cca 70 – 50 ka, MIS 4 – 

MIS 3). Baumgart-Kotarba a Kotarba sa vo svojích najnovších prácach (1997, 2001, 

2002) zaoberali výskumom rozsahu posledného zaľadnenia v najväčších dolinách 

severnej úboče Vysokých Tatier (Bielovodská dolina – Białki, Dolina Suchej Wody a 

Pańszczycy) a priniesli niektoré zaujímavé nové názory. V Bielovodskej doline boli 

určené dva maximálne stavy ľadovca – v skorom würme (cca 70 – 60 ka, čo sa približne 

zhoduje s vrcholením würmu podľa Lindnera a kol.) a následne v neskorom würme (cca 

21 – 19 ka, čo sa nezhoduje s názorom Lukniša (1973) ani s názorom  Lindnera a kol. 

(1993, 2003) na všeobecné vrcholenie würmu v Tatrách) (Baumgart-Kotarba a Kotarba, 

2001, 2002). Novým a odlišným názorom je tak isto tvrdenie, že v čase 50 – 22 ka (MIS 

3 – MIS 2) sa v tejto oblasti Tatier nenachádzali ľadovce (Baumgart-Kotarba a Kotarba, 

1997), čo však nie je podložené exaktnými dôkazmi a úplne odporuje doterajším 

výskumom a tvrdeniam. 

Pri porovnaní vrcholenia posledného glaciálu v Tatrách s vrcholením würmu v 

Alpách a Južných Karpatoch sa tiež preukazujú isté rozdiely. Ivy-Ochs a kol. (2006, 

2008) určuje na základe analýzy sedimentov metódou termoluminiscencie, že 

najextenzívnejšie boli v Alpách ľadovce medzi 30 – 18 ka (MIS 2), teda približne 

v období zhodnom s LGM (last glacial maximum). V porovnaní s Luknišovým 
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štadiálom B – Štósy tak zaľadnenie v Alpách kulminovalo neskôr ako v Tatrách, na 

druhej strane ale údaj 30 – 18 ka zahrňuje v sebe dobu poslednej kulminácie ľadovcov 

v dolinách severnej úboče určenú  Baumgart-Kotarbovou a Kotarbom (2001, 2002). Pre 

oblasť pohoria Retezat sa udáva maximálny rozsah ľadovcov na skorý würm – cca 70 – 

50 ka (MIS 4 – MIS 3) (Reuther a kol., 2007), čo je nápadne zhodné s údajom Lindnera 

a kol. (1993, 2003) o maximálnom rozsahu ľadovcov v Tatrách (štadiál Bystra). Engel 

(2003) udáva, že v Krkonošiach malo posledné zaľadnenie najväčší územný rozsah 

v skorom würme. Porovnanie vrcholu posledného glaciálu v jednotlivých pohoriach – 

viď Obr. 25. 

Viac pravdepodobným sa zdá byť tvrdenie, že posledný glaciál v Tatrách 

vrcholil v skorom würme, približne v čase medzi 70 – 45 ka, teda v období určenom 

Luknišom (1973) a Lindnerom (1993, 2003). Tento údaj koreluje s MIS 3 poprípade 

s MIS 4, teda predchádza globálne LGM (MIS 2). Rovnako aj v prípade pohoria Retezat 

(Reuther a kol., 2007) a v prípade Krkonoš (Engel, 2003) sa udáva obdobie skorého 

würmu ako kulminačná fáza posledného glaciálu, čo naznačuje istú súvislosť medzi 

zaľadnením v týchto troch horských celkoch. Názor, že posledný glaciál kulminoval 

v celých Karpatoch (a teda aj vo Vysokých Tatrách) skôr ako posledný glaciál 

v Alpách, vyslovuje tiež Reuther a kol. (2007), pričom toto tvrdenie odvodzuje od faktu, 

že počas LGM panovala v oblasti Karpát oveľa arídnejšia klíma ako počas skorého 

würmu (aridita klímy bola spôsobená o 120 – 150 m nižšou hladinou Čierneho 

a Stredozemného mora počas LGM oproti skorému würmu). 

 

4.3 Nadmorská výška snežnej čiary (ELA) 

Lukniš (1973) použil pre výpočet nadmorskej výšky snežnej čiary (ELA) počas 

würmu metódu Höfera (viď časť 3.2.4 Posledné zaľadnenie (würm). Benn a Lehmkuhl 

(2000) udávajú, že moderným ekvivalentom tejto metódy je spôsob určovania ELA tzv. 

TSAM (Toe-to-summit altitude method), pomocou ktorej sa ELA určuje ako priemer 

strednej nadmorskej výšky zdrojovej oblasti ľadovca (catchment area) a nadmorskej 

výšky koncovej morény. Takto určená ELA však poskytuje prehnane vysoké hodnoty 

pre veľké údolné ľadovce (s rozlohou viac ako 1500 – 2500 ha) a je aplikovateľná skôr 

pre menšie údolné ľadovce. 



Tabuľka 17: Členenie posledného zaľadnenia Vysokých Tatier a pokus o paralelizáciu s členením v Alpách, v Južných 
Karpatoch a v Strednej Európe (podľa Lukniš, 1964, 1973; Litt a kol., 2001; Urdea, 2001, 2004; Ivy-Ochs a kol., 2008) 

MIS
Vek 
(ka) 

Tatry Alpy Južné Karpaty Stredná Európa

7 Holocén Postglaciál -  Boreál 

7,9 Würm/Holocén Egesen Beagu Preboreál 

  E3 Poľana p. Vysokou II Daun Ştevia 

  E2 Poľana p. Vysokou I Gschnitz Borzii Vineti 

1 

9 

E 
E1 Rybí potok Schlern Văsiel 

Mladší dryas 

10 D / E interštadiál Senná kopa Achen - Alleröd 

  
D2 Prostredná poľana Ammersee (Steinach) Valea Rea Starší dryas 

12 D1 / D2 Spiezer - Bölling 
14 D1 Prostredná poľana 

N
es

ko
rý

 W
ür

m
   

   
  

(N
es

ko
rý

 g
la

ci
ál

) 

Schlieren (Bühl) Gentiana Najstarší dryas 

20 

D 

štadiál Veža  Würm 3 Stâna de Râu 

2 

30 C / D interštadiál W 2 / 3  - 

37 
C štadiál Tatr. Lomnica 

Stânişoara - 
Pietrele 

44 B / C interštadiál - 

52 B štadiál Štósy V
rc

ho
ln

ý 
(S

tr
ed

ný
) 

W
ür

m
 

 Würm 2 

Judele 
3 

56 A / B interštadiál W 1 / 2 - 

4 70 A štadiál Rakytovec 
Včasný 
Würm Riss II 

Pleniglaciál 

 Würm 1 (? Riss II) 
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ELA určená metódou Höfera udáva pre malé údolné ľadovce hodnoty cca o 100 

– 200 m menšie ako ELA určená metódou TSAM a táto odchýlka stúpa s rastúcou 

rozlohou ľadovcového telesa (Benn a Lehmkuhl, 2000). Domnievam sa, že Luknišom 

(1973) odvodené ELA počas würmu (viď Obr. 20) udávajú hodnoty skreslené 

o zmienenú odchýlku, a teda že ELA ležala v Tatrách počas jednotlivých etáp würmu 

cca o 200 m vyššie (1750 – 1900 m n. m. na severnej úboči a 1800 – 1950 m n. m. na 

južnej úboči), pretože vysokotatranské ľadovce nedosahovali veľké rozmery (viď 

Tab.14). TSAM je často používanou metódou v horských oblastiach, kde nie je známa 

celková hmotnostná a objemová bilancia ľadovcov, alebo kde sa ľadovce v súčasnosti 

nevyskytujú (Benn a Lehmkuhl, 2000) – teda vhodná pre oblasť Vysokých Tatier. Počas 

Malej doby ľadovej došlo k zníženiu ELA v Alpách (Ivy-Ochs, 2009), a preto je veľká 

pravdepodobnosť, že k tomuto javu došlo aj vo Vysokých Tatrách, avšak autori 

(Lukniš, 1973; Klimaszewski, 1988; Kotarba, 2006) neudávajú presnú hodnotu poklesu 

ELA v Tatrách počas tohto obdobia. 

V Alpách sa pre odvodzovanie ELA používa metóda AAR (accumulation area 

ratio) a priemerná ELA počas vrcholenia posledného glaciálu tu bola na základe tejto 

metódy určená o 1200 – 1500 m nižšie ako ELA počas Malej doby ľadovej (tzv. ELA 

depression versus LIA ELA) (Ivy-Ochs a kol., 2006, 2008). Ako už bolo zmienené 

vyššie, ELA sa v oblasti Južných Karpát nachádzala cca o 200 m vyššie ako v Tatrách 

(cca 1850 – 2100 m n. m. pri vrcholení posledného glaciálu; porov. s Obr. 19 a s Obr. 

20). V Krkonošiach bola ELA počas maximálneho rozsahu ľadovcov určená na 1095 m 

n. m. (Engel, 2003). Z uvedeného vyplýva, že ELA počas würmu ležala vo Vysokých 

Tatrách vyššie ako v Alpách a Krkonošiach, ale nižšie ako v Južných Karpatoch, čo 

bolo spôsobené hlavne rozdielnymi regionálnymi klimatickými podmienkami (väčšia 

oceanita podnebia v oblasti Álp a Krkonoš, väčšia kontinentalita podnebia v Južných 

Karpatoch), ale aj lokálnymi orografickými podmienkami (mohutnosť pohoria, 

nadmorská výška najvyšších vrcholov, expozícia svahov, dolín a karov voči 

prevládajúcemu smeru prúdenia vzduchu a podobne). Porovnanie ELA počas vrcholu 

posledného glaciálu v jednotlivých pohoriach je zobrazené na Obr. 25. 

 

4.4 Deglaciácia 

Priebeh ustupovania ľadovcov na konci würmu a na začiatku holocénu je 

rekonštruovaný na základe geomorfologických analýz ústupových morén a analýz 

sedimentov z dna vysokotatranských jazier (viď Tab. 16). Ľadovce začali v Tatrách 

75 



sporadicky ustupovať pred cca 21 – 19 ka (Baumgart-Kotarba a Kotarba, 2002), ale 

úplná deglaciácia územia začala pred 12 550 ± 420 ka (Kotarba, 1992), čo sa zhoduje 

s určením ústupovej fázy D1 – Prostredná Poľana (Lukniš, 1973) – viď Tab. 12. 

Posledný štadiálny postup niektorých ľadovcov vo Vysokých Tatrách je datovaný na 9 

– 8 ka, teda na neskorowürmskú osciláciu E (Lukniš, 1973) – viď Tab. 17. V priebehu 

ústupu ľadovcov a určenia veku ich ústupových fáz sa citovaní autori zhodujú. Zhoda 

panuje tak isto v tvrdení, kedy zmizli karové ľadovce z najvyšších častí 

vysokotatranských karov – Liner a kol. (2003) udáva hodnotu cca 8500 ka, čomu sa 

blíži tvrdenie 8330 ± 120 ka (Baumgart-Kotarba a Kotarba, 2001, 2002). V Alpách sa 

deglaciácia (po vrchole cca počas LGM) začala neskôr ako vo Vysokých Tatrách – cca 

18 ka (Ivy-Ochs a kol., 2008), nasledovaná neskorowürmskými štadiálnymi postupmi 

ľadovcov (viď Tab. 17). Medzi 10,5 a 3,3 ka boli ľadovce v Alpách menšie ako dnes 

(Ivy-Ochs a kol., 2009), ďalší rozvoj alpských ľadovcov je datovaný medzi 1450 – 1850 

n. l. – počas Malej doby ľadovej (LIA) (Ivy-Ochs a kol., 2008, 2009). V pohorí Retezat 

je posledný štadiálny postup ľadovcov datovaný na 13,6 ± 1,5 a 11,4 ± 1,3 ka (starší 

dryas) (Reuther a kol., 2007), v mladšom dryase tu rozvoj ľadovcov už nebol 

zaznamenaný, vyskytovali sa len malé zvyšky ľadovcov v najvyšších častiach karov 

(Urdea, 2001). Engel (2003) udáva, že krkonošské ľadovce začali ustupovať pred cca 20 

ka v doline Labe, resp. v doline Úpy (najväčšie ľadovce Krkonoš) ustúpili ľadovce do 

horných častí (karov) pred 14,4 ± 1 ka, resp. 12,4 ± 1,7 ka (datované metódou 10 Be). 

Podobne ako v prípade Retezatu, ani v Krkonošiach nebol v období mladšieho dryasu 

zaznamenaný štadiálny postup ľadovcov (Carr a kol., 2007). Z uvedeného vyplýva, že 

recesia ľadovcov (a ich úplné roztopenie v prípade Vysokých Tatier, Južných Karpát a 

Krkonoš) v uvedených horských celkoch neprebiehala súčasne a dajú sa určiť rozdiely 

rádovo v tisíckach rokov. Rovnako ako v prípade kolísania ELA bola deglaciácia 

závislá na charaktere reliéfu pohoria (hlavne mohutnosť pohoria a jeho nadmorská 

výška) a regionálnych klimatických podmienkach (v Alpách výskyt ľadovcov do 

súčasnosti, naopak neprítomnosť štadiálneho postupu v Južných Karpatoch už 

v mladšom dryase). Je pravdepodobné, že vo Vysokých Tatrách sa aj počas mladšieho 

dryasu vyskytol postup niektorých (najmohutnejších) ľadovcových splazov, čo Tatry 

odlišuje od Krkonoš a Retezatu. K týmto interpretáciám je potrebné pristupovať opatrne 

kvôli neustálemu spresňovaniu a zdokonaľovaniu metód absolútneho datovania 

povrchu. Porovnanie priebehu deglaciácie v jednotlivých pohoriach je na Obr. 25. 

Z Obr. 25 je zrejmé, že mohutnosť a oceánskejšie podnebie Álp, ako aj vrchol 
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posledného zaľadnenia v jeho závere, spôsobili istú „zotrvačnosť“ v rozvoji a súčasnej 

prítomnosti ľadovcov v Alpách (posledný postup ľadovcov ešte počas LIA), zatiaľ čo 

v menších pohoriach s viac kontinentálnou klímou (Tatry, Krkonoše, Južné Karpaty), 

kde bol vrchol posledného glaciálu určený do skorších fáz würmu, tento jav nie je 

prítomný. 
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5. ZÁVER 

Najdôležitejšie poznatky, vyplývajúce z výsledkov tejto práce, sú nasledujúce: 

- Vysoké Tatry boli počas pleistocénu pod vplyvom ľadovcovej činnosti 

- pleistocénnu prítomnosť ľadovcov dokazujú tvary glaciálnej erózie 

a glaciálnej a glaciofluviálnej akumulácie 

- štúdium glaciálnej histórie Vysokých Tatier má 150 ročnú tradíciu, 

názory na početnosť a rozsah zaľadnení boli v priebehu času rôzne 

- v skúmanej oblasti sú jednoznačne dokladované stopy (morény, 

glaciofluviálne uloženiny) po troch (posledných) ľadových dobách 

(mindel, riss a würm) 

- prítomnosť staropleistocénnych zaľadnení (biber, donau a günz) je 

zložitejšie preukázateľný (neprítomnosť morén, iba glaciofluviálne 

uloženiny)  

- najväčší objem ľadovcových hmôt bol dosiahnutý počas posledného 

glaciálu (würm), ktorý trval cca medzi 70 – 20 ka 

- najvýhodnejšie podmienky pre zaľadnenie počas posledného glaciálu 

boli výsledkom niekoľkých faktorov, pričom najdôležitejšie boli 

klimatické činitele (ochladenie, zrážky) a predispozicie reliéfu (zdvih 

Tatier, hĺbka karov) 

- vrchol posledného zaľadnenia trval cca medzi 60 – 40 ka 

- hodnotu ELA je možné určiť viacerými metódami, počas vrcholenia 

posledného glaciálu bola ELA na severnej úboči cca v 1750 m n. m. a na 

južnej úboči cca v 1850 m n. m. 

- ľadovce začali sporadicky ustupovať pred cca 21 – 19 ka, ale úplná 

deglaciácia územia začala pred cca 12 550 ± 420 ka 

- posledné zvyšky vysokotatranských ľadovcov zmizli cca 8500 ka 

- vysokotatranské glaciálne cykly je možné približne korelovať 

s glaciálnymi cyklami v Alpách, Južných Karpatoch a Krkonošiach 

- mohutnosť masívu, oceánskejšie podnebie, ako aj vrchol posledného 

zaľadnenia v jeho závere v Alpách, spôsobili istú „zotrvačnosť“ v rozvoji 

a súčasnej prítomnosti alpských ľadovcov, zatiaľ čo v menších pohoriach 

s viac kontinentálnou klímou (Tatry, Krkonoše, Južné Karpaty), kde bol 

vrchol posledného glaciálu určený do skorších fáz würmu, tento jav nie 

je prítomný 
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