
Areta je ostrý, úzky skalný hrebeň medzi 
dvomi údoliami, ktorý vzniká činnosťou 
ľadovca. Pri pohybe ľadovec postupne 
rozrušuje skalný podklad, pričom zostáva-
júce časti zaostruje. Tieto ostré hrebene 
sú dôkazom, že vysokohorské oblasti, 
v ktorých sa nachádzajú, boli ešte v ne-
dávnej geologickej minulosti pokryté 
ľadovcami.

Horský štít (horn) je vrcholová 
časť veľhôr tvorená skalnými stenami 
a zložitejšími skalnými útvarmi. Ako 
horský štít sa zvykne označovať aj 
výrazný izolovaný vrch so strmými 
skalnými stenami, ale i výrazne 
vystupujúci vrch zo súvislého skalného 
hrebeňa. Niekedy sa horský štít 
odborne nazýva aj ako karling. 



Kar (ľadovcový kotol) je miestom, kde 
ľadovec vzniká a odkiaľ „steká“ nadol. 
Je to forma reliéfu (povrchu) amfiteátro-
vitého tvaru – vyskytuje sa v záveroch 
ľadovcových dolín. Kar býva z troch strán 
obklopený strmými zrázmi (stenami), 
štvrtou stranou je odvádzaná ľadovcová 
masa. Kar môže byť zahĺbený pod okolitý 
terén, takže po ústupe ľadovca býva 
zaplnený vodou – vznikne pleso.

Ľadovcová dolina (trog) vzniká eróznou 
činnosťou postupujúceho ľadovca. Prierez 
takéhoto údolia má tvar písmena „U“.
Ľadovec vznikajúci v kare zostupuje do 
miest s nižšou nadmorskou výškou. Počas 
tohoto presunu tlačí pred (a pod) sebou 
zmes úlomkov. Tlak pôsobiaci na úlomky 
sa prejavuje tým, že sa postupne zabárajú 
do podložia, ktoré obrusujú a poškodzujú, 
čím formujú údolie.



Pleso je označenie pre jazero ľadovcového 
pôvodu. Plesá v Tatrách vznikli počas 
štvrtohorného zaľadnenia po ústupe 
ľadovcov – v oblastiach karov (ľadovco-
vých kotlov), alebo v zníženinách ohrade-
ných ľadovcovými nánosmi (morénami). 
V slovenských Tatrách je ich vyše 80. 
Najväčším (20,08 ha) a najhlbším (53 m) 
plesom u nás je Veľké Hincovo pleso.

Visutá dolina je bočná dolina, ktorá je od 
hlavnej doliny oddelená rôzne vysokým 
prahom (skokom). Rozmery hlavných 
dolín sú väčšie, ich dno bolo rýchlejšie 
modelované hrubším ľadovcom. Bočné 
doliny boli formované menšími ľadovca-
mi. Po ústupe ľadovcov sa javia ako 
visuté. Na ich styku s hlavnou dolinou 
sa vyskytujú vodopády.


