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ABSTRACT 

 

The main aims of presented study about the geomorphology of the Hřebeny 

Ridge in Brdy Mts. are 1/ the documentation of landform patterns and 2/ the description 

of main stages of the relief evolution. In opening chapters of the paper, the natural envi-

ronments of the Hřebeny Ridge and Brdy Mts. as a whole are characterized. In the fol-

lowing chapter, a reflection of the geological structure in present-day landforms is de-

scribed. Landform analysis of the studied region related to climate-morphogenetic pro-

cesses is presented and detailed geomorphological map (1:10 000) is enclosed. Final 

part of the study is concerned with main stages of the landform evolution of the 

Hřebeny Ridge. Field observation and its geomorphological interpretation are compared 

with earlier regional studies.  

The presented paper demonstrates that landforms of the Hřebeny Ridge in Brdy 

Mts. are determined by the geological structure, e.g. by the geomorphological resistance 

of rocks. Present-day landforms of the Hřebeny Ridge evolved in the Quaternary. Im-

portant processes of the landform evolution of the region are connected with the origin 

of deep river valleys. The landform patterns of the ridge part and its slopes are essential-

ly influenced by the Pleistocene cryogenic weathering of rocks as well as very intensive 

activity of slope processes.  
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1. ÚVOD 

 

1. 1 TÉMA A CÍLE PRÁCE 

 

Cílem předložené magisterské práce je popsat hlavní etapy vývoje reliéfu Hře-

benů v Brdech na základě podrobné geomorfologické analýzy vybraného území a její 

korelace s dosavadními poznatky. Hřebeny jsou severovýchodním výběžkem Brd, který 

je od hlavního pohoří oddělen údolím Litavky a v délce zhruba 40 km se (při průměrné 

šířce pouze 6 km) táhne směrem k severovýchodu ku Praze. Jejich jednotný a geomor-

fologicky velmi výrazný hřbet ostře vystupuje nad mírně zvlněný reliéf Středočeské pa-

horkatiny (Demek et al. 1965). Na jihozápadě dosahují vrcholy nadmořské výšky přes 

600 m (Písek 691 m), směrem k severovýchodu se hřeben postupně snižuje (Cukrák 411 

m), až u Zbraslavi vykliňuje. 

Oblast Brd je jako součást Barrandienu velmi dobře prozkoumána geologicky, 

ale podrobným geomorfologickým výzkumem je téměř nedotčena. V centrální části po-

hoří k tomu přispěla existence vojenského výcvikového prostoru, ale i oblast Hřebenů 

zůstala ve stínu sousedního Českého krasu. Podrobněji se vývojem reliéfu části té-

to oblasti zabývají publikace o terasových systémech českých řek (např. Balatka, Louč-

ková 1992), v roce 2005 byla vydána rozsáhlá monografie Střední Brdy (Cílek et al. 

2005), která je spíše populárně vědeckou knihou. Na přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy vznikly doposud pouze dvě diplomové práce zabývající se geomorfologií Hře-

benů (Petráček 1983, Mašek 2005).  

Studované území v oblasti Hřebenů se nachází na dolním toku řeky Berounky 

asi 20 km od Prahy v bezprostředním okolí obcí Dobřichovice, Černolice a Všenory. 

Podle nejnovějšího geomorfologického členění reliéfu Čech (Balatka, Kalvoda 2006) 

spadá většina studovaného území do podcelku Hřebeny, okrsku Studenská vrchovina a 

podokrsku Skalecký hřbet. Část území (údolní niva Berounky) náleží k podcelku Hořo-

vická brázda, okrsku Řevnická brázda. Jednotný hřbet Hřebenů poměrně strmě spadá 

k Berounce, která zde vytvořila před výrazným zúžením údolí u Mokropes až 1 300 m 

širokou údolní nivu. Na jihovýchodě není převýšení hřebenu nad Mníšeckou pahorkati-

nou tak výrazné. Třemi hlavními částmi studovaného území jsou vlastní hřeben vrcho-

viny, údolí řeky Berounky a asymetrické údolí Všenorského potoka, které jako jediné 

přerušuje jinak souvislý hřeben Hřebenů. Většina studovaného území je zalesněna po-
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rosty různého stáří i druhového složení. Svahy jsou na okrajích obcí hustě zastavěny a 

údolní niva Berounky je zemědělsky i sídelně intenzívně využívána.  

Geologickým fundamentem reliéfu je variské horstvo, které bylo od devonu vy-

staveno intenzivní denudaci. Povrch byl postupně zarovnáván a snižován až na paleo-

genní parovinu, z níž vyčnívaly suky odolnějších hornin (Demek et al. 1965). Od konce 

paleogénu byl Český masiv zasažen neotektonickými pohyby, jeho střední část se zve-

dala a vyklenovala až do období miocénu. Postupně se vytvářela a zahlubovala recentní 

říční síť. Současné povrchové tvary Hřebenů byly nejvýrazněji ovlivněny kvartérními 

procesy. Během střídání kvartérních klimatických cyklů se etapovitě prohlubovala údolí 

Berounky a jejích přítoků, skalní výchozy byly modelovány mrazovým zvětráváním a 

vytvářely se mocné suťové akumulace. V současném reliéfu Hřebenů se tak nejvýrazně-

ji uplatňují morfostrukturní rysy a exogenní tvary reliéfu vzniklé v období kvartéru.  

Hlavním výstupem geomorfologické analýzy je geomorfologická mapa 

v měřítku 1: 10 000 a její interpretace (analýza a charakteristika povrchových tvarů) 

s důrazem na vývoj reliéfu v kvartéru. V závěru je zhodnocen vývoj reliéfu studovaného 

území vzhledem k vývoji reliéfu v brdských Hřebenech. Kontakt studovaného území 

s terasovými systémy Berounky i Vltavy umožňuje jeho přesné zařazení v rámci střední 

části Českého masivu.  

 

 

1. 2 METODY A PRŮBĚH PRACÍ 

 

Magisterská práce o geomorfologii Hřebenů v Brdech byla postupně vypracová-

na v letech 2006 – 2008. Součástí zpracování bylo studium literatury zabývající se stu-

dovaným územím a vlastní terénní průzkum.  

Práce probíhaly v několika etapách. Nejprve bylo vybráno studované území a 

poté následovaly první rekognoskační pochůzky v terénu. Byla prostudována dostupná 

literatura, zabývající se Hřebeny a celými Brdy. Na základě studia literatury byla vypra-

cována zejména kapitola 2, podávající přehled o přírodním prostředí Hřebenů v Brdech. 

Dále byly upřesněny metody a cíle geomorfologické analýzy studovaného území.  

Hlavní částí předložené práce je geomorfologická analýza oblasti (kapitola 3), 

která byla rozdělena na Morfostrukturní analýzu oblasti (kap. 3. 1) a na Analýzu povr-

chových tvarů a jejich charakteristiku (kap. 3. 2). V rámci morfostrukturní analýzy byla 

provedena puklinová analýza, analýza zlomové tektoniky a analýza údolní soustavy. 
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Součástí puklinové analýzy je vlastní měření směrů puklinových ploch v terénu. Měření 

bylo provedeno na čtyřech lokalitách geologickým kompasem a výsledky byly zobraze-

ny pomocí růžicového diagramu vytvořeného v programu MS Excel. Analýza zlomové 

tektoniky vycházela převážně ze studia geologické literatury zabývající se studovaným 

územím. Většina informací byla získána ze základní geologické mapy ČSSR v měřítku 

1: 25 000 (list 12-414 Černošice) a z vysvětlivek k této mapě (Havlíček et al. 1986). In-

formace z publikovaných pramenů byly doplněny vlastním terénním průzkumem, při 

němž byly sledovány například morfologické projevy zlomů v terénu. Při analýze údol-

ní soustavy byly využity výsledky puklinové analýzy a analýzy zlomové tektoniky. Dá-

le byla použita metoda příčných a podélných profilů. Podélné profily údolími vodních 

toků a příčné profily údolími byly sestrojeny z podrobných topografických map 

v programu MS Excel.  

Analýza povrchových tvarů a jejich charakteristika je výsledkem podrobného te-

rénního průzkumu studovaného území. Povrchové tvary byly rozděleny na dvě hlavní 

skupiny – tvary strukturní a tvary exogenní. Tvary exogenní byly dále děleny podle 

způsobu vzniku na tvary erozně-denudační, akumulační a antropogenní. Jednotlivé tva-

ry georeliéfu byly v terénu lokalizovány a zakreslovány do geomorfologické mapy pod-

le předem stanoveného klíče. Legenda geomorfologické mapy vychází z mezi-národní 

legendy IGU založené na genetickém principu. Při terénním mapování byla legenda 

upravena a doplněna tak, aby lépe vyhovovala specifikům vybraného území. Pomocí 

sklonového měřítka byly v podrobné topografické mapě určeny sklony svahů. Výstu-

pem analýzy povrchových tvarů jsou dvě geomorfologické mapy v měřítku 1:10 000 

(viz Přílohy 3 a 4). Zjištěné tvary reliéfu byly fotograficky dokumentovány a slovně 

charakterizovány v podkapitolách 3. 2. 2 a 3. 2. 3.  

V kapitole 4. 1 je stručně nastíněna paleogeografická historie Brdské vrchoviny 

a hlavní fáze jejího vývoje. Kapitola 4. 2 popisuje vývoj georeliéfu ve studovaném 

území Hřebenů v Brdech, a to hlavní etapy jeho utváření a klimato-morfogenetické pro-

cesy podílející se na vývoji povrchových tvarů. Výsledky jsou porovnávány 

s publikovanými poznatky o  geomorfologickém vývoji širší oblasti. V 5. kapitole jsou 

shrnuty hlavní výsledky práce. 
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2. PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ HŘEBENŮ V BRDECH 

 

2. 1 GEOLOGICKÁ STAVBA 

 

 Brdská vrchovina, jíž jsou Hřebeny součástí, leží v severovýchodní části 

Barrandienu, přibližně mezi Rokycany a Prahou (viz obr. 1). Horniny tvořící Brdy se 

ukládaly v barrandienském sedimentačním prostoru v období od konce proterozoika do 

ordoviku, tedy přibližně před 600 až 440 milióny let. V centrálních Brdech plošně pře-

važují horniny kambrické a proterozoické, v Hřebenech potom horniny usazené v ordo-

vické pražské pánvi (viz obr. 2). Období sedimentace byla střídána fázemi orogeneze, 

nejvýznamnější bylo období hercynské orogeneze, kdy byly paleozoické a prekambric-

ké horniny konsolidovány a Brdy získaly ráz pohoří. Od mesozoika do současnosti jsou 

Brdy i Hřebeny souší vystavenou působení erozně-denudačních procesů.  

 

Obr. 1 Brdská vrchovina (převzato z ČÚZK 1996).  

 Proterozoické horniny zaujímají v Brdech pás mezi Příbramí a Dobříší a tvoří 

jižní a jihozápadní část pohoří. Ve vlastních Hřebenech je najdeme na jihovýchodních 

svazích. Ve dvou hlavních skupinách barrandienských proterozoických sedimentů (sku-

piny kralupsko-zbraslavská a štěchovická) se střídají jílové břidlice, prachovce, droby a 

vulkanity. Štěchovická skupina má charakter flyšové hlubokovodní sedimentace před 

nastupujícím kadomským vrásněním (Chlupáč et al. 2002). Během kadomské orogeneze 

byly některé části vrstevních sledů provrásněny a mladší horniny tedy na prekambrický 

podklad nasedají pod zřetelnou úhlovou diskordancí (Fatka in Cílek et al. 2005). Prote-

rozoické sedimenty vystupují na povrch v jihovýchodní části studovaného území v údolí 
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Všenorského potoka (viz Příloha 1). Jedná se o sedimenty spodní a střední části štěcho-

vické skupiny vázané na mníšeckou synklinálu. V sedimentárním sledu se zde střídají 

jemnozrnné klastické prachovce, břidlice a droby (Havlíček et al. 1986).  

 

Obr. 2 Geologická stavba Barrandienu – červený kroužek označuje studované území 

(Převzato z Chlupáč et al. 2002).  

 Na počátku kambria byly některé oblasti dnešních Brd souší s hornatým reli-

éfem vytvořeným procesy kadomského vrásnění (Chlupáč et al. 2002). Kambrickým 

sedimentačním prostorem byla příbramsko-jinecká pánev, která měla charakter inter-

montánní deprese kadomského orogénu o rozměrech asi 30 x 30 km. Pánev byla rozčle-

něna do dílčích segmentů zlomy, které byly činné i v průběhu sedimentace (Havlíček 

1967 in Litochleb 1984). Celková mocnost kambrických sedimentů je v příbramsko-

jinecké pánvi odhadována na více než 4000 metrů (Fatka in Cílek et al. 2005). Ve spod-

ním kambriu vznikaly převážně mocné vrstvy slepenců, brekcií a pískovců. Ve středním 

kambriu vznikalo jinecké souvrství, které je tvořené hlavně drobami a jílovými až pra-

chovcovými břidlicemi a ve kterém se zachovaly bohaté pozůstatky kambrického živo-

ta. Ve svrchním kambriu a nejspodnějším ordoviku se prostor Brd nacházel nad úrovní 

mořské hladiny. Došlo k mírnému vyklenování Brd a poměrně intenzivnímu odnosu 

zvětralin do moří (Fatka in Cílek et al. 2005). Vrstvy ordovických sedimentů tak 

transgredují přes kadomsky zvrásněný proterozoický podklad nebo přes ploše uložené 

kambrické vrstvy vždy po výrazném stratigrafickém hiátu. Kambrické horniny zaujíma-

jí větší část Středních Brd a jihozápadní část Hřebenů (např. oblast kolem vrchu Hra-

dec). V severovýchodní části Hřebenů kambrické horniny vystupují na povrch pouze 

výjimečně, na východ studovaného území zasahují slepence žitecko-hlubošského sou-

vrství.  
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 Ordovická sedimentace probíhala v tektonicky založené depresi pražské pánve. 

Vznikaly zde převážně mořské jílovité a písčité sedimenty. S postupem ordovické 

transgrese se ve svrchním ordoviku rozsah pánve zvětšoval a prostor nabýval charakteru 

okrajového moře (Chlupáč et al. 2002). V Barrandienu je rozlišováno více než deset or-

dovických souvrství (viz např. Fatka in Cílek et al. 2005). Ve starších obdobích ordovi-

ku se ukládaly mělkovodní křemenné pískovce (křemence), droby a arkózy, za epizo-

dické mořské regrese vznikaly silicity, dále šedozelené břidlice a podél kadomských 

tektonických linií probíhala i vulkanická činnost. Vznikaly vyvřeliny bazaltového typu i 

drobná ložiska sedimentárních železných rud (Chlupáč et al. 2002).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3, 4, 5 Řevnické křemence a břidlice vinického 

souvrství (foto: archiv autorky). 

 Ve studovaném území jsou zastoupena tato or-

dovická souvrství: dobrotivské, libeňské, letenské a 

vinické (Havlíček et al. 1986). Souvrství dobrotiv-

ských břidlic odděluje skalecké křemence (ty se vyskytují jihozápadně od studovaného 

území) od řevnických. Jedná se o černé jílovité břidlice se střípkovitou odlučností, je-

jichž mocnost je velmi variabilní a místy zcela vykliňuje. V mapovaném území se dob-

rotivské břidlice vyskytují v menších rozlohách na západním okraji Černolic, další roz-

sáhlejší výskyt je na pravém břehu Všenorského potoka u jihovýchodního okraje Vše-

nor (viz Příloha 1). Řevnické křemence (viz obr. 3 a 4) se petrograficky shodují se 

skaleckými křemenci a proto je místy obtížné mezi nimi stanovit hranici. Ukládaly se na 

písčitých bariérách, mělkovodních příbřežních plošinách a pod. Jedná se o středně zrnité 

křemenné pískovce, které místy obsahují i klastický muskovit. Ve studovaném území 

tvoří centrální části hřebenů. Černé, tence lupenité libeňské břidlice najdeme v podloží 

letenského souvrství. Ve studovaném území vystupují na povrch na pravém břehu Vše-

norského potoka v oblasti vrchu Kámen a v horní části Malé rokle. Severní svahy Hře-

benů buduje letenské souvrství, v němž převažují droby bohaté na jíl, které často pře-

cházejí do prachovců a jílovitých břidlic. Mocnost tohoto souvrství dosahuje až 400 me-
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trů. V mapovaném území je letenské souvrství značně kryto deluviálními sedimenty a 

tvoří  zde i část jižního svahu hřebene. Nejmladší vinické souvrství tvoří černé jílovité 

břidlice s příměsí křemenného prachu. Tvoří skalní podklad depresí a plošin v podhůří 

Hřebenů, kde je z větší části skryto pod kvartérními uloženinami (viz obr. 5). Vinické 

souvrství dosahuje mocností cca 200 m (Havlíček et al. 1986) a ve studovaném území 

se projevuje u povrchu pouze malým výskytem v okolí Malé rokle u Dobřichovic.  

 V siluru a devonu se sedimentární prostor posunul do oblasti dnešního Českého 

krasu. Od svrchní křídy po současnost převládá v celé oblasti Českého masivu odnos 

nad sedimentací (Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005), v teplém a vlhkém klimatu se utvá-

řel zarovnaný povrch. Rozsáhlá transgrese ve svrchní křídě se zastavila na úpatí Brd a 

Hřebenů. Křídové sedimenty, které jsou zachovány např. v Českém krasu se v Brdech 

nevyskytují. 

 V Brdech se zachovalo jen velmi málo přímých dokladů pro poznání paleogeo-

grafického vývoje tohoto území v terciéru. Proto například V. Ložek (in Cílek et al. 

2005) vychází z vývoje reliéfu v oblastech, které s Brdy sousedí, zejména v Českém 

krasu a na Křivoklátsku. V paleogenním vlhkém tropickém klimatu pokračovalo utvá-

ření paroviny, chemickými procesy se na písčité zvětraliny rozpadaly dokonce i velmi 

odolné ordovické křemence. Vznikly tak skalky, které byly později v kvartéru mrazově 

přemodelovány (Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005). V terciéru se vytvářely základy re-

centní říční sítě. Na nemnoha lokalitách se zachovaly denudované zbytky neogénních 

fluviálních (resp. fluvio-limnických sedimentů). Na základě jejich výskytů je možné 

podobu neogénní říční sítě pouze odhadnout, protože pro objektivní rekonstrukci není 

zachovaných sedimentů dostatek (Balatka, Loučková 1992). Na jihovýchodě studova-

ného území se zachovaly drobné lokality miocénních a pliocénních štěrků klíneckého a 

zdibského stádia.    

 Během kvartéru docházelo k erozně-denudačnímu zhlazování staršího reliéfu. 

Postupně se utvořila dnešní říční síť a mrazově-gravitačním zvětráváním vznikaly moc-

né suťové pláště. Vývoj reliéfu byl determinován střídáním kvartérních klimatických 

cyklů a s ním spojeným zahlubováním říční sítě. Před vytvořením kaňonovitých údolí 

Berounky a Vltavy byl povrch okolí Brd méně diverzifikován a reliéf vlastních Brd byl 

zřejmě méně skalnatý a více pokrytý zvětralinovým pláštěm (Ložek in Cílek et al. 

2005). Zahloubení dolních toků Vltavy a Berounky dosáhlo v kvartéru až kolem 100 

metrů, Litavka se zahloubila minimálně o 60 metrů (Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005). 

Během posledního miliónu let se vytvořila síť hlubokých erozních zářezů – v Brdech 
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hlavně v údolí Litavky a v okolí Řevnic a Dobřichovic. Hloubková eroze se zde 

v současné době uplatňuje při přívalových deštích a povodních (Cílek, Ložek in Cílek et 

al. 2005). Brdské kvartérní pokryvy jsou většinou pleistocénního stáří (s výjimkou 

svrchních poloh nivních a úpatních souvrství) a jsou vyvinuty jako svahoviny s vyso-

kým podílem kamenité sutě (Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005). 

 Ve studovaném území zaujímají značné plochy kamenitohlinité a hlinitokameni-

té deluviální sedimenty, které se vyskytují na obou stranách hřbetů. Svrchní partie profi-

lů těchto sedimentů jsou zpravidla jemnozrnnější a směrem do větších hloubek zpravi-

dla přibývá úlomků hornin (křemenců). Mocnost svahových uloženin se obvykle pohy-

buje mezi dvěmi až pěti metry a na severozápadním úpatí Hřebenů až kolem 15 metrů. 

Méně mocná deluvia jsou mlado- až středopleistocénního stáří, zatímco v mohutných 

svahovinách na úpatí Hřebenů se zachovaly i staropleistocénní sedimenty. Na jihový-

chodních a východních svazích Brd obsahují deluvia také určitý podíl eolické substance 

(Havlíček et al. 1986). Z kvartérních sedimentů jsou pro studované území rovněž velmi 

významné akumulační terasy Berounky, terasa odpovídající viselskému interglaciálu 

(překrytá holocénními povodňovými hlínami) zde dosahuje mocnosti 14 – 16 m (Balat-

ka, Loučková 1992).  

 

 

2. 2 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY  

 

 V současném reliéfu Brd se nejvýrazněji projevují morfostrukturní rysy a exo-

genní tvary reliéfu vzniklé během pleistocénu. Fundamentem dnešního reliéfu byla pa-

rovina, která se utvářela v teplém klimatu druhohor a třetihor. Tato parovina dnes stále 

určuje charakter krajiny Podbrdska, zejména na jih od mapovaného území. Ve vlastních 

Brdech i Hřebenech je základem zaobleného charakteru vrcholových oblastí.  

 

STRUKTURNÍ TVARY 

 Velká část pohoří Brd je tvořena extrémně odolnými horninami. Jedná se hlavně 

o křemence a slepence, slepence převládají na jihozápadě a křemence tvoří vrcholové 

oblasti severovýchodní části Hřebenů. Křemence zde obsahují i více než 95 % oxidu 

křemičitého a jsou tedy velmi odolné vůči zvětrávání. Ordovické horniny, diskordantně 

nasedající na podloží, jsou většinou subhorizontálně nebo jen mírně ukloněny. To je 

podstatou stability svahů z hlediska rozsahu a četnosti svahových pohybů. Široké zaob-
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lené hřbety Brd sledují barrandienský osní směr (JZ – SV). V centrálním pohoří jsou vr-

cholové plošiny rozčleněny sítí zlomů na jejímž základě byla založena síť poměrně ši-

roce rozevřených úvalovitých údolí. Většina vodních toků sleduje podélný směr a roz-

čleňuje pohoří na paralelní hřebeny. Pouze několik potoků má směr ke hřbetům příčný, 

např. Voznický potok nebo Všenorský potok. Svahy těchto potoků jsou obvykle velmi 

příkré (Cílek et al. 2005). Brdské vrcholy mají většinou oblý tvar, některé hory (např. 

Tok) mají spíše charakter roviny. Výraznější vrcholy se vytvářejí v místech, kde jsou 

vrstvy hornin strměji ukloněny (v severovýchodních Hřebenech je to např. vrchol Bab-

ka u Řevnic).  

 

EXOGENNÍ TVARY 

 Během pleistocénu se vlivem rozsáhlých změn klimatických podmínek podstat-

ně urychlily procesy přetvářející reliéf Brd. Teplé a vlhké interglaciály byly převážně 

obdobími sedimentačního klidu, kdy docházelo k tvorbě hnědých lesních půd, pokračo-

val rozpad skalních výchozů a tvořily se hrubé sutě (Ložek in Cílek et al 2005). Během 

glaciálů získávalo pohoří Brd svůj dnešní charakter. Území bylo vesměs nezalesněné a 

tedy vystavené mrazovému zvětrávání a následnému odnosu zvětralin. Mrazem byly 

přetvořeny všechny skalní výchozy a na mnoha místech se tak vytvořily ostré vrcholy a 

hřbety. Zároveň se na svazích a při jejich úpatích ukládaly rozsáhlé a mocné akumulace 

zvětralin. Tyto akumulace v údolích centrálních Brd dnes výrazně limitují erozní čin-

nost vodních toků. Tak byly položeny základy dnešního charakteristického vzhledu po-

hoří: celkově mírně členitý reliéf s oblými vrcholy a širokými údolími, avšak také 

s výskytem mnoha výrazných drobných skalních tvarů. Podobně jako v předchozích in-

terglaciálech jsou i v holocénu starší povrchové tvary zahlazovány a přikrývány vegeta-

cí. 

 

 

2. 3 HYDROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY 

 

 Brdy jsou tvořeny starými a velmi dobře litifikovanými horninami. Během geo-

logické historie došlo postupně k zanikání pórů mezi horninovými zrny a nezvětralé 

horniny jsou proto dnes prakticky nepropustným izolátorem, kde se voda může pohy-

bovat pouze v puklinách (Cílek et al. 2005). Z brdských hornin mají relativně nejvíce 

vody ordovické křemence, které jsou prakticky využitelné pro získávání pitné vody 
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(Petřík 1964). Voda se může hromadit v mocných suťových akumulacích – v údolích a 

kotlinách Středních Brd se vytváří vydatné rezervoáry (Cílek et al. 2005). Nejvýznam-

nějším zdrojem vody ve studovaném území je niva Berounky, kde se hladina podzemní 

vody nachází pouze několik málo metrů pod povrchem. Určitá specifická hydrogeolo-

gická situace se vytvořila na severním svahu Hřebenů, kde se nahromadily mocné aku-

mulace kamenitohlinitých deluviálních sedimentů a podzemní voda zde proudí pod nimi 

ve směru spádu terénu (Havlíček et al. 1986). V oblasti Brunšova nad Dobřichovicemi 

se nachází několik pramenů.   

 Brdy z větší části náleží do povodí Berounky (Litavka, Klabava), pouze jejich 

jihovýchodní a severovýchodní okrajová část je odvodňována přímo do Vltavy (Kocá-

ba). Říčky a potoky zde většinou sledují soustavy zlomů a vrstevních puklin (Smolík 

1962). Studované území Hřebenů je odvodňováno do Berounky přímo nebo Všenor-

ským potokem. Řeka Berounka, Všenorský potok a jeho přítoky jsou jedinými stálými 

toky v oblasti. Hluboké strže na severním svahu Hřebenů (Malá rokle) jsou po většinu 

roku suché (s výjimkou nejspodnějších částí údolí) a povrchová voda se v nich objevuje 

pouze po vydatnějších srážkách nebo v době jarního tání.  

 

 Střední Brdy jsou ve středních Čechách klimaticky ostře vyhraněnou oblastí. 

Kromě vysoké nadmořské výšky se zde uplatňuje především mohutnost lesního kom-

plexu (Petříček, Dejmal in Němec et al. 1998). K. Domin v roce 1926 napsal, že zales-

něnost území způsobuje, že zdejší klima odpovídá spíše oblastem nacházejícím se ze-

měpisně o několik stupňů dále na západ a na sever (in Cílek et al. 2005). Ve vlastních 

Hřebenech se ale nadmořská výška směrem k severovýchodu postupně snižuje a podle 

Köppenovy klimatické klasifikace zde vládne typické klima listnatých lesů mírného 

pásma – Cfb (Tolasz et al. 2007). Podle klasifikace klimatu použité v Atlasu podnebí 

ČSR v roce 1958 spadá studované území do oblasti B3, což je pahorkatinová mírně tep-

lá, mírně vlhká oblast s mírnou zimou, kdy se lednová průměrná teplota pohybuje výše 

než -3 °C a nadmořská výška nepřesahuje 500 metrů (Tolasz et al. 2007).  

 Ve studovaném území se průměrné roční teploty pohybují mezi 7 – 8 °C. V zimě 

je to od -2 do -1 °C, na jaře a na podzim 7 – 8 °C a v létě 14 – 15 °C. V údolí Berounky 

jsou teplotní průměry o jeden stupeň vyšší (tzn. průměrná roční teplota 8 – 9 °C). Prů-

měrný počet mrazových dní je na Hřebenech 100 – 120 a sněhová pokrývka zde leží 

v průměru 40 – 60 dní v roce (v údolí Berounky je to 30 – 40 dní). Mocnost sněhové 

pokrývky se podle pozorování během posledních 40 let snižuje (Němec in Cílek et al. 
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2005). Průměrné roční srážky se pohybují mezi 500 – 550 mm. Maximální srážkové 

úhrny bývají zaznamenávány v letním období (200 – 250 mm), minimální potom 

v období zimním (méně než 100 mm) (Tolasz et al. 2007). Přestože Brdy ani Hřebeny 

ve zkoumaném území nejsou nijak zvlášť vysokým pohořím, působí někdy jako přehra-

da pro pohybující se vzdušné hmoty. Zvláště dešťové mraky přicházející od jihu nebo 

jihozápadu se často o hřeben „zarazí“.   

 

 

2. 4 PŮDY A BIOTA 

 

 Charakter půdního pokryvu je v Brdech určen především chudými matečnými 

substráty. Obecně nízký je obsah živin s minimálním zastoupením účinných dvojmoc-

ných vápenatých a hořečnatých bází. Půdy jsou charakteristicky kamenité až balvanité 

(Petříček, Dejmal in Němec et al. 1998) a převažuje písčitohlinitý půdní druh, místy s 

vyšším obsahem jílu a větším zhutněním (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Základním 

půdotvorným substrátem jsou těžké jílovité sutě, které propouštějí špatně vodu. Proto se 

v centrálních Brdech místy vyvinula dokonce rašeliniště. Na horských svazích se nedrží 

voda a stéká do údolí i s drobnějšími půdními částicemi, proto v údolích vznikají bohat-

ší rostlinná společenstva (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Typově v Brdech výrazně 

dominují kyselé hnědé půdy. V hřebenových polohách s četnými skalními výchozy se 

na velkých plochách vyskytují mělké humózní půdy typu ranker. Tyto půdy přecházejí 

na hlubších zvětralinových podkladech do dystrických (Střední Brdy) případně modál-

ních (Hřebeny) kambizemí (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Na zvětralých výchozech 

hornin a sutích jsou vyvinuty litozemě. Na údolních svazích a návršních planinách niž-

ších poloh se nalézají hlinitopísčité hnědé půdy, místy podmáčené a oglejené (Petříček, 

Dejmal in Němec et al. 1998). Ve studovaném území najdeme ve hřbetních oblastech 

převážně půdy typu ranker. Vyvinuly se na křemencích, i na svahových sedimentech. 

Jsou porostlé chudým acidofilním lesem. V místech skalních výchozů jsou vyvinuty 

pouze litozemě. V nivách Berounky a Všenorského potoka a jeho přítoků najdeme jem-

nozrnné (písčité a hlinité) povodňové hlíny (Havlíček et al. 1986).  

 

 Zatímco oblast Středních a Třemšínských Brd náleží fytogeograficky 

k oreofytiku (vyskytují se zde azonální druhy a společenstva vázaná na montánní stu-

peň), Hřebeny spadají již do mezofytika (výskyt zonální vegetace, patřící k tempe-
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rálnímu pásmu) (Cílek et al. 2005). Před lidskou kolonizací v Brdech převládaly smíše-

né lesy s dominantním bukem, jedlí a místy s vtroušeným smrkem (Cílek et al. 2005). V 

rašelinných oblastech se vyskytovala řídkolesí se smrkem, břízou a olšemi. Na úživněj-

ších substrátech se vyvinuly druhově bohaté květnaté jedlobučiny (Němec et al. 1998), 

na rankerech potom suťové lesy s lípou a javorem (Cílek et al. 2005). Na extrémních 

biotopech vystupujících skal (případně i balvanových moří) jsou původními společen-

stvy rozvolněné reliktní bory s dubem zimním (Petříček, Dejmal in Němec et al. 1998). 

Na balvanových mořích a skalách se vyvinula mrazová bezlesí. Z původních společen-

stev se v Brdech zachovaly pouze fragmenty. V Hřebenech mají zachovalá společenstva 

většinou charakter květnatých a acidofilních bučin, svahových suťových lesů s lípou a 

javorem, ojediněle se na skalních hřebenech vyskytují i reliktní bory, v nižších partiích 

jsou to dubohabřiny (Cílek et al. 2005). Původní příroda Brd je zachována nejlépe právě 

na skalních rozvalinách a suťových polích.  

 Na chudých brdských půdách dnes roste již nejméně třetí generace nevhodného 

druhového složení. Smrkové monokultury částečně přispívají k degradaci lesních půd 

(smrčiny a vřesoviště urychlují podzolizaci) a díky nejrůznějším kalamitám (viz např. 

Škoda in Němec et al. 1998) lesy stále nedorůstají plánovaného obmýtního věku. Lesní 

správa plánuje při obnovování porostů zvýšit podíl původnějších listnáčů a snížit podíl 

smrku. Podíl buku by měl narůst až na 14 % a podíl vysazovaného smrku naopak kles-

nout na 64 %. V dnešních porostech tvoří smrk asi 80 % porostu a dalších 14 % zaují-

mají borovice a modřín. Buk zaujímá dnes v Brdech pouhé 1 % plochy lesa (Škoda in 

Němec et al. 1998). Přirozená obnova vhodných dřevin bohužel nefunguje, úrody se-

men buku, dubu a jedle jsou slabé a řídké a velké škody páchá přemnožená zvěř (Štipl 

in Němec et al. 1998).  

Obr. 6 a 7 Pařezová doubrava na vrcholové 
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plošině Červené hlíny a smrková monokultura v údolí Všenorského potoka (foto: archiv 

autorky).  

 Ve studovaném území se do značné míry zachovaly porosty smíšených listna-

tých lesů – převládají pařezové doubravy (obr. 6) a acidofilní bučiny. Smrkové a borové 

monokultury najdeme spíše ostrůvkovitě, především v údolí Všenorského potoka (obr. 

7) a na svazích Červené hlíny. Na některých skalních výchozech (například na Chlumu) 

se zachovaly drobné areály reliktních borů. Zemědělsky je intenzivně využívána pouze 

niva Berounky, pole a extenzivní louky najdeme na levém břehu Všenorského potoka 

východně od obce Černolice.  

 

 Brdská fauna je vědecky nedostatečně prozkoumána, zvláště z entomologického 

hlediska, jsou Brdy téměř neznámé (Strejček in Němec et al. 1998). Typově se jedná o 

ochuzenou hercynskou faunu horských a podhorských lesů (Petříček, Dejmal in Němec 

et al. 1998). Kyselé horniny i půdy limitují výskyt některých skupin organismů. Napří-

klad rozšíření měkkýšů (suchozemských plžů) je přímo závislé na jejich možnosti získat 

vápník z opadanky listnatých suťových lesů (Ložek in Němec et al. 1998). 

V centrálních Brdech najdeme populace mnoha vzácných druhů, jako jsou například tři 

druhy raků (říční, kamenáč a nepůvodní rak bahenní), mihule potoční, mlok skvrnitý 

(viz obr. 8), tři druhy čolků, krkavec velký, výr velký, tetřev hlušec (od roku 1996 zde 

probíhá reintrodukce) a další (Cílek et al. 2005). Od roku 1997 byl v Brdech několikrát 

spatřen rys ostrovid, který do zdejších lesů zřejmě zabloudil z Šumavy. V oblasti Hře-

benů najdeme klasické lesní druhy živočichů, jako jsou např. sojka obecná, strakapoud 

velký nebo veverka lesní (Čihař et al. 1978). Hojné, na mnoha místech přemnožené, 

jsou populace prasete divokého, srnce a jelena lesního.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Mlok skvrnitý v Malé rokli 

u Dobřichovic (foto: archiv au-

torky).  

 



 20 

 

 

2. 5 VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINU  

 

 Přes relativně řídké osídlení prostoru Brd byla jejich krajina lidskou činností vý-

razně změněna. Člověk začal ovlivňovat krajinu v sousedství Brd od 5. tisíciletí př. n. l. 

Ve 2. tisíciletí př. n. l. se lidské osídlení dostalo přímo do Brd. Vznikla například hradiš-

tě na Plešivci u Jinců, na Pišťáku u Řevnic nebo na Hradci u Hostomic (Ložek in Cílek 

et al. 2005).  

 V souvislosti s těžbou surovin, a to především na Příbramsku, začaly být od 17. 

století intenzivně využívány brdské lesy. Velká potřeba palivového dřeva vedla k roz-

sáhlé exploataci a v lesích hořelo mnoho milířů pro výrobu dřevěného uhlí (Škoda in 

Cílek et al. 2005). Od druhé poloviny 18. století zde začaly být vysazovány jehličnaté 

monokultury, a to nejprve borové a později smrkové (Cílek et al. 2005). Tyto stejnově-

ké porosty se vyznačují velmi nízkou odolností proti přírodním disturbancím. Celá dru-

há polovina 19. století byla ve znamení lesních kalamit. Nejčastější byly větrné kalami-

ty způsobené větry z jihovýchodního až jihozápadního kvadrantu. V oslabených poros-

tech pak často propukaly kalamity hmyzích škůdců - v Brdech se od konce 19. století 

mnohokrát přemnožila bekyně mniška (Škoda in Cílek et al. 2005). Smrkové monokul-

tury ještě dnes prohlubují celkovou acidifikaci už tak dosti kyselého prostředí. Na řadě 

míst s podložím ordovických křemenců se dokonce vytvářejí tenké křemito-hlinité po-

vlaky (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005).  

 Výrazné stopy v krajině zanechala těžební činnost. Přímo v regionu Brd se těžily 

sedimentární železné rudy a křemence, které se využívaly jako stavební kámen, materiál 

na dlažební kostky i jako sklářská surovina. Značné plochy území Brd byly poddolová-

ny. To vedlo na několika místech k následnému sesedání povrchu, např. na vrchu Skal-

ka u Mníšku pod Brdy. V příbramských průmyslových provozech došlo několikrát k 

závažným únikům škodlivých odpadních vod (např. s vysokými obsahy solí a těžkých 

kovů, amoniaku nebo arsenu). Vody v regionu jsou znečištěny i splachy ze zpevněných 

ploch a komunikací. Příbramské kovohutě zamořily široké okolí těžkými kovy, a to 

především kadmiem a olovem (Cílek et al. 2005). Vliv vojenského výcvikového prosto-

ru (VVP) v centrální části Brd se ukázal spíše jako pozitivní - uzavřenost území umož-

nila zachování cenných biotopů a zabránilo se kontaminaci krajiny pesticidy i rekreací 

(Petříček in Němec 1998). Mezi negativní aspekty vojenských aktivit patří zvláště pou-
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žívání těžké kolové techniky, která zanechává v terénu až 50 cm hluboké rýhy.  

 Studované území se nachází v bezprostřední blízkosti lidských sídel (uvnitř jeho 

hranic se nacházejí části tří obcí) a tak se zde setkáme s projevy činnosti člověka prak-

ticky na každém kroku. Lesy jsou protkány hustou sítí cest (zčásti i zpevněných) a prů-

seků, značné plochy byly výrazně přemodelovány těžbou křemenců nebo odběrem hor-

ninového materiálu ze suťových polí. Vodní toky byly výrazně regulovány, týká se to 

především dolní části Všenorského potoka (k vydláždění koryta zde došlo po přívalové 

povodni v 80. letech 20. století), vyústění Malé rokle a prakticky celého koryta Beroun-

ky.  

Obr. 9 Údolí Berounky v Dob-

řichovicích – pohled ze severo-

západního svahu Kamene (foto: 

archiv autorky).  
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3. GEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA OBLASTI 

 

3. 1 MORFOSTRUKTURNÍ ANALÝZA 

 

 Účelem morfostrukturní analýzy je stanovit míru a způsob závislosti georeliéfu 

na horninách, jejich úložných poměrech a rozpukání. Morfostrukturní analýza umožňuje 

vymezit tvary, které vznikly přímo působením vnitřních sil od tvarů vzniklých vnějšími 

procesy (Bezvodová, Demek, Zeman 1985). V rámci morfostrukturní analýzy byly 

v této práci provedeny analýzy puklin, zlomové tektoniky a údolní soustavy.  

 

3. 1. 1 PUKLINOVÁ ANALÝZA 

 

 Puklinová struktura je nejrozšířenější disjunktivní mezoskopickou strukturou 

hornin. Pukliny vznikají v pevných horninách sekundárně v důsledku tektonických tla-

ků. Jedná se o spáry skutečného rozpadu horniny, na nichž je ovšem pohyb z geolo-

gického hlediska zanedbatelný. Pukliny rozdělují horninové těleso na drobné kry a blo-

ky. Rozčlenění skalního výchozu puklinami přispívá k výraznějšímu uplatnění mrazo-

vého zvětrávání. Pukliny tedy podmiňují vznik a charakter forem reliéfu jako jsou kryo-

genně modelované skalní výchozy, mrazové sruby a ostrohranné sutě (Jaroš, Vachtl 

1992).  

 Puklinová analýza studovaného území v této práci je založena na měření směrů 

puklinových ploch v terénu. Směry puklin a sklony horninových vrstev byly změřeny 

pomocí geologického kompasu. Výsledky měření jsou vyneseny do puklinového dia-

gramu směrové Closeovy růžice (v desetistupňových intervalech), který znázorňuje roz-

ložení směrů puklinových ploch na jednotlivých lokalitách. Vzhledem k poměrně jed-

noduché geologické a tektonické stavbě studovaného území bylo měření provedeno 

pouze na čtyřech lokalitách ve vrcholových oblastech území (viz Příloha 2). Všechny 

skalní výchozy, na nichž bylo provedeno měření, jsou tvořeny řevnickými křemenci. 

Brdské ordovické křemence jsou typicky rozpukány do malých nepravidelných sloupků 

orientovaných kolmo ke směru vrstev (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005).  
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Lokalita 1 - Chlum
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 První lokalitou zvolenou pro měření směrů puklinových ploch byla vrcholová 

oblast kopce Chlum (445 m n. m.). Konkrétně bylo měření provedeno na severový-

chodním okraji mrazového srubu (viz obr. 10). Horninové vrstvy se zde uklánějí smě-

rem k jihovýchodu pod úhlem kolem 25 – 30°. Geologickým kompasem zde bylo pro-

vedeno celkem 102 měření směrů puklin. Pukliny rozčleňují horninu do nepravidelných 

sloupků, jejichž velikost se v průměru pohybuje kolem 10 centimetrů. V místech opa-

dávání mrazového srubu jsou puklinové spáry rozevřené až několik centimetrů. Na smě-

rové růžici (obr. 11) jsou patrné dva na sebe kolmé převažující směry puklin. Hlavní 

směr puklinových ploch odpovídá barrandienskému osnímu směru jihozápad-

severovýchod. Přibližně kolmo na tento směr 

probíhají puklinové plochy severozápadně-

jihovýchodní.   

 

Obr. 10 Lokalita 1 (foto: archiv autorky).                                                  

Obr. 11 Směrová růžice pro lokalitu 1.  

  

 Druhé měření puklinových 

ploch bylo provedeno na Černolic-

kých skalách. Tyto skály jsou nejvý-

raznějším skalním útvarem studova-

ného území. Vypreparované horni-

nové vrstvy jsou skloněny téměř pod 

úhlem 90° a vystupují až o 20 metrů 

nad své okolí. Měření bylo provede-

no na jihozápadním okraji skal (viz 

obr. 12). Změřeny byly směry 92 

puklinových ploch a výsledky byly 

vyneseny do grafu (obr. 13). Na této lokalitě je síť puklin velmi hustá, jednotlivé pukli-

ny se kříží většinou zhruba po 10 – 15 centimetrech. Přes velkou hustotu jsou zde 

pukliny ale ze všech lokalit měření nejméně rozevřené – odpovídá to zjevně vysoké 

odolnosti těchto horninových vrstev proti mrazovému i jinému zvětrávání. Podobně ja-

ko na lokalitě 1 ukazuje růžicový graf dva hlavní na sebe kolmé směry puklinových 

ploch – JZ-SV a SZ-JV.  
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Lokalita 2 - Černolické skály
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Lokalita 3 - Červená hlína
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Obr. 12 Lokalita 2 (foto: archiv autor-

ky).                                                                  Obr. 13 Směrová růžice pro lokalitu 2. 

 

 Třetí měření bylo provedeno na skalnatém hřbetu paralelním 

s hřebenem Červené hlíny. Zde bylo kvůli nedostatku puklinových ploch provedenou 

pouze 51 měření zhruba ve střední části skalnatého hřbetu. Horninové vrstvy se zde 

uklánějí přibližně pod úhlem 50° k jihovýchodu. Hustota puklin je zde o něco menší než 

na předchozí lokalitě a pukliny jsou místy rozevřenější. Růžicový diagram (obr. 14) 

ukazuje opět typické rozložení puklin – dva na sebe kolmé systémy, kdy hlavní směr je 

přibližně jihozápadně-severovýchodní.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Směrová růžice pro lo-

kalitu 3. 
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Lokalita 4 - Kámen
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Souhrnný graf směrů puklinových ploch
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 Poslední měření směrů puklinových ploch bylo provedeno v západní části hlav-

ního hřbetu vrchu Kámen přibližně ve 340 m n. m. Hřbet je morfologicky výrazný 

s nesouvislými skalními výchozy. Horninové vrstvy jsou ukloněny pod úhlem 40 – 50° 

k severu (obr. 15). Na rozdíl od předchozích tří lokalit, kde se hřebeny táhnou 

v typickém barrandienském osním směru JZ-SV, tento hřbet má téměř západovýchodní 

směr. Bylo zde provedeno celkem 78 měření. Hornina je rozpukána opět do nepravidel-

ných bloků o velikosti většinou kolem 10 centimetrů. Rozevření puklin se zvětšuje smě-

rem k jihu, kde je patrný pokračující mrazový rozpad skalního výchozu. Na obr. 16 je 

vidět poněkud odlišné rozložení směrů puklinových ploch na rozdíl od předchozích tří 

lokalit. Hlavní směr probíhá spíše ze 

JJZ na SSV a vedlejší směr je na něj 

opět kolmý.  

 

 

Obr. 15 Lokalita 4 (foto: archiv autorky). 

                                                                   Obr. 16 Směrová růžice pro lokalitu 4. 

 

 Na obr. 17 jsou znázorněny všechny směry puklinových ploch naměřených při 

puklinové analýze. Hlavní směr rozpukání hornin probíhá na většině lokalit souhlasně 

se směrem hřbetů. Tento směr – jihozápad-severovýchod – odpovídá barrandienskému 

osnímu směru, který byl založen během hercynského vrásnění v mladším paleozoiku.   

Obr. 17 Souhrnná směrová 

růžice pro všechny lokality 

měření.  

 

Je to směr nejen hlavních 

hřbetů studovaného území, ale 

i směr celých Hřebenů a Brd. 
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Tento hlavní směr je doplněn vedlejším směrem přibližně SZ-JV. Pukliny jsou zároveň 

kolmé na horninové vrstvy křemenců. Podle puklinových ploch se působením mrazově-

gravitačního zvětrávání odlamují ze skalních výchozů jednotlivé hranáče. Jejich veli-

kost odpovídá hustotě puklinových ploch na daném výchozu. Například na lokalitě 3, 

kde byla zjištěna o něco menší hustota puklinových ploch než na ostatních lokalitách, se 

odlamují hranáče větších rozměrů. Hranáčové sutě pokrývají velké plochy studovaného 

území i celých Hřebenů.  

 

 

3. 1. 2 ANALÝZA ZLOMOVÉ TEKTONIKY 

 

 Zlomové struktury vznikají v etapě rupturní deformace. Jedná se o nespojité 

struktury tvořené zlomovými spárami a jimi vymezenými krami (Jaroš, Vachtl 1992). 

Podél zlomových spár potom dochází ke vzájemnému pohybu těchto ker ve směru ver-

tikálním i horizontálním. Při analýze zlomové tektoniky využíváme dostupné literární 

prameny zabývající se tektonickým vývojem konkrétního území, zvláště geologické 

mapy. V kombinaci s topografickými mapovými podklady a terénním průzkumem je 

možno stanovit, do jaké míry je georeliéf tektonicky podmíněn. Zlomy mohou výrazně 

ovlivňovat charakter údolí vodních toků a také svahů (Jaroš, Vachtl 1992). Zlomové li-

nie mohou být ověřené nezávislou metodikou (geofyzikálními metodami) nebo předpo-

kládané (na základě morfologického projevu v terénu).  

 

 Systém zlomů Českého masivu byl založen během kadomské orogeneze 

v prekambriu. V té době došlo k vytvoření hlavních hlubinných zlomových linií. Vý-

raznými rozhraními mezi jednotlivými morfotektonickými prvky byly v tehdejší ka-

domské mobilní zóně zvláště zlomy směru jihozápad-severovýchod (Mísař et al. 1983). 

I během pozdějších tektonických cyklů docházelo většinou k oživení pohybu na těchto 

starých kadomských zlomových liniích a zónách – platí to pro hercynskou i alpinskou 

orogenezi. Například během hercynského vrásnění docházelo podél těchto starých zlo-

mových struktur k průnikům plutonů (Mísař et al. 1983). Posledním tektonickým cyk-

lem zasahujícím Český masiv byla saxonská tektonika spojená s alpinskou orogenezí. 

Během ní docházelo k vyklenování střední části Českého masivu a tento výzdvih byl 

provázen vznikem radiálních zlomových struktur. Značná část těchto pohybů se usku-

tečnila opět podél starých zlomových linií, pohyb na nich byl obnoven i přesto, že Čes-
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ký masiv byl variskou orogenezí konsolidován v kratogén. Saxonské neoidní zlomy te-

dy sledují hlubokou stavbu Českého masivu (Buday et al. 1961). Posuny podél saxon-

ských zlomů dosáhly na okrajích Českého masivu až kolem 1 000 metrů.  

 V barrandienském sedimentačním prostoru se ukládaly horniny v období od 

svrchního proterozoika do ordoviku postupně ve třech pánvích. Sedimentační prostor 

měl největší plošný rozsah během proterozoika. Během kadomské orogeneze byly pro-

terozoické sedimenty intenzivně zvrásněny a kambrická sedimentace se potom odehrá-

vala v pánvi podstatně menšího plošného rozsahu – příbramsko-jinecké (Havlíček et al. 

1986). Po přerušení kambrické sedimentace vznikl ordovický sedimentační prostor 

pražské pánve, kam spadá studované území. Podélná osa pražské pánve má směr 65° 

(oproti cca 40° pánve příbramsko-jinecké). Během celého staršího paleozoika byly tvar 

pánví a vývoj jejich sedimentů ovlivňovány četnými zlomy, které byly založeny již 

v prekambriu (Mísař et al. 1983). Vznikaly tak synsedimentární deformace ordovických 

sedimentů, což se dnes v reliéfu projevuje periodicky vystupujícími elevačními zónami 

(Havlíček et al. 1986). Během hercynské orogeneze byla pražská pánev jednoduše 

zvrásněna do podoby široké synklinály zvlněné místy dílčími antiklinálními a synkli-

nálními strukturami (Havlíček et al. 1986). Význačným tektonickým jevem v oblasti je 

závistský přesmyk (závistské zlomové pásmo), který byl založen na jihovýchodním 

okraji pražské pánve jako synsedimentární flexura (Mísař et al. 1983). Podle V. Havlíč-

ka (1981 in Havlíček et al. 1986) od sebe toto pásmo oddělovalo různé mobilní segmen-

ty pražské pánve již během ordoviku a později dostalo tektonickými procesy podobu 

strmě ukloněného přesmyku. Během neogénu a na počátku kvartéru docházelo v oblasti 

pravděpodobně k tektonickým pohybům menší amplitudy po starších liniích, ale tyto 

pohyby nejsou zcela ověřené (Havlíček et al. 1986). 

 Pro vývoj reliéfu studovaného území má z tektonických jevů velký význam zá-

vistský přesmyk a především celkové vyklenování Českého masivu, které se odehrávalo 

během kenozoika a bylo hlavní příčinou velmi výrazného zahloubení říční sítě – ve stu-

dovaném území se tyto procesy projevily především vytvořením hluboce zaříznutých 

údolí řeky Berounky a Všenorského potoka. Závistský přesmyk probíhá v přibližném 

směru JZ-SV jihovýchodním okrajem studovaného území (viz Příloha 1). Vytvořily se 

zde morfologicky nejvýraznější skalní útvary studovaného území – Černolické/Čertovy 

skály a skalní útvary v oblasti pravého břehu Všenorského potoka.  
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3. 1. 3 ANALÝZA ÚDOLNÍ SOUSTAVY 

 

 Hlavní metodou používanou při analýze údolní soustavy je metoda podélných a 

příčných profilů. Dále jsou při ní využity výsledky analýzy zlomové tektoniky a pukli-

nové analýzy. Jejím cílem je stanovit, do jaké míry byl vývoj údolní soustavy studova-

ného území ovlivněn jeho zlomovou a puklinovou strukturou. Podélné a příčné profily 

jsou významnou geografickou pomůckou, která může zachytit tři základní geomorfolo-

gické prvky – strukturu, proces a čas (Buzek 1979). Profily jsou konstruovány z pod-

robných topografických map, v této práci byla podkladem základní mapa ČR v měřítku 

1:10 000. Byly sestrojeny příčné profily údolím Berounky a Všenorského potoka a po-

délné profily Všenorským potokem, Malou roklí a dvěma dalšími roklemi podobného 

typu nacházejícími se v bezprostředním okolí studovaného území. Z příčných profilů je 

patrný charakter údolí – jeho hloubka, symetrie (resp. asymetrie), sklon svahů a jejich 

plynulost (resp. stupňovitost). Charakter profilu je výsledkem působení hloubkové a 

boční eroze vodního toku; je z něho patrná rychlost a etapy zahlubování údolí. Podélné 

profily ukazují spád koryta a případné nevyrovnanosti a stupně jsou dokladem změn 

erozní báze a tedy jednotlivých etap zahlubování hlavního údolí. 

 

ANALÝZA PODÉLNÝCH PROFILŮ 

 

 Podélné profily byly sestrojeny pro Všenorský potok, Malou rokli, Červenou 

rokli a rokli Kejné (viz Příloha 2). Všenorský potok je spolu s Berounkou jediným stá-

lým tokem studovaného území (nepočítáme-li spodní části přítoků Všenorského potoka 

zasahující do studovaného území na jihovýchodě). Jeho horní tok a pramen se nacházejí 

již mimo mapovanou oblast (v obci Řitka), podélný profil byl ovšem sestrojen od pra-

mene až po ústí do Berounky (obr. 18). Malá rokle (obr. 19) je výrazným erozním záře-

zem na západním okraji studovaného území, její větší část má charakter strže výrazně 

ovlivněné zpětnou erozí. Dno strže je na delších úsecích zahloubeno přímo do skalního 

(břidlicového) podkladu (blíže viz kap. 3. 2. 3). Prakticky totožný charakter jako Malá 

rokle mají Červená rokle (obr. 20) a rokle Kejné (obr. 21), které se nacházejí na severo-

západním svahu Hřebenů, západně od studovaného území. Příčné profily na obr. 18 a 

22 jsou převýšené 12,5 x, na obr. 19, 20 a 21 potom 4,5 x.  
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Obr. 18 Podélný profil Všenorským potokem. 

 Na obr. 18 je patrné, že spád Všenorského potoka je relativně vyrovnaný a cel-

kově velmi mírný (v průměru 1,73 %). Značné úseky toku byly regulovány, přibližně od 

nadmořské výšky 250 m až po ústí do Berounky je koryto vydlážděno a potok výškové 

rozdíly překonává umělými stupni. Podélný profil ukazuje výraznější stupně v korytě 

v nadmořských výškách kolem 270 a 310 m n. m. Od pramene po cca 320 m n. m. je 

spád toku velmi vyrovnaný.  
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Obr. 19 Podélný profil Malou roklí.  

 Malá rokle je ze všech sledovaných koryt toků nejkratší a zároveň má největší 
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spád (8,76 %). Antropogenně ovlivněno je vyústění koryta a jeho horní část – od nad-

mořské výšky 370 m je koryto v topografické mapě značeno jako úvoz a údaje o nad-

mořské výšce jsou tedy pouze orientační. Od 370 m n. m. až po ústí je rokle hluboce za-

říznutá do skalního podkladu. Výrazné stupně v korytě jsou v profilu patrné ve 240 a 

270 m n. m. V přibližné výšce 270 – 280 m byl terénním průzkumem lokalizován nej-

výraznější práh v korytě (blíže viz kap. 3. 2. 3 – obr. 45). Méně výrazný stupeň je patr-

ný v nadmořské výšce 310 m a ve 370 m n. m. dochází k výrazné změně charakteru ko-

ryta (končí zde úsek ovlivňovaný intenzivní zpětnou erozí).  
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Obr. 20 Podélný profil Červenou roklí.  

 Červená rokle má (stejně jako rokle Kejné) s Malou roklí přibližně paralelní 

směr a je od ní vzdušnou čarou vzdálená přibližně 400 metrů. Její průměrný spád je 

7,51 %  a výrazně se zmírňuje na dolním toku před vyústěním, kde je koryto také mírně 

antropogenně přeměněno. Podélný profil ukazuje stupně v korytě v 260 – 280 m n. m a 

kolem výšky 310 - 330 m. Horní část rokle od nadmořské výšky přibližně 350 metrů má 

velmi vyrovnaný spád.  
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Obr. 21 Podélný profil Kejnou.  

 Rokle Kejné se nachází na západ od rokle Červené. Její průměrný spád je 5,20 

% a podobně jako u rokle Červené se výrazně snižuje před vyústěním, kde bylo koryto 

člověkem vydlážděno. Značná část této rokle je také celoročně protékána vodou. 

Z podélného profilu jsou patrné ve srovnání s ostatními profily relativně nevýrazné 

stupně kolem 240 a 270 m n. m.  
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Obr. 22 Podélné profily studovaného území.  

 Při sestrojování podélných profilů z topografických map nezískáme zcela přesný 
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odraz skutečných poměrů v korytech. Přesto mají čtyři sestrojené podélné profily něko-

lik společných znaků (viz obr. 22). U Všenorského potoka a Červené rokle je poměrně 

dobře patrná vyrovnanost profilu v nadmořských výškách nad 320 – 350 metrů. U Kej-

né není tato změna nijak výrazná, zato v Malé rokli se přibližně v této nadmořské výšce 

odehrává výrazná změna charakteru koryta. Na všech sledovaných tocích se objevují 

výrazné stupně v korytě v nadmořské výšce kolem 270 m. U Malé a Kejné rokle byl za-

chycen výraznější stupeň ještě v 240 m n. m. V profilech Všenorského potoka a Červe-

né rokle jsou patrné výraznější nepravidelnosti spádu v nadmořských výškách mezi 310 

– 330 metry.  

 

ANALÝZA PŘÍČNÝCH PROFILŮ 

 

 Pro účely této práce byly sestrojeny tři příčné profily studovaným územím – dva 

údolím Berounky a jeden údolím Všenorského potoka (viz Příloha 2). První příčný pro-

fil údolím Berounky (obr. 23) vede z vrcholu ležícího severozápadně nad obcí Karlík 

(297 m n. m.) na vrchol Chlumu (445 m n. m.). Linie druhého příčného profilu údolím 

Berounky (obr. 24) byla vedena z vrcholu Krásné stráně severovýchodně od Karlíka 

(347 m n. m.) na vrchol Červené hlíny (467 m n. m). Tyto dva profily jsou převýšené 

5x. Profil údolím Všenorského potoka (obr. 25) byl veden z vrcholu Červené hlíny (467 

m n. m) na vrch Kámen (414 m n. m.) a jeho převýšení je čtyřnásobné.  

                     Příčný profil údolím Berounky 1                            
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Obr. 23 Příčný profil údolím Berounky z Karlíka na Chlum.  
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                         Příčný profil údolím Berounky 2

SZ                                                                                                               JV

150

200

250

300

350

400

450

500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

vzdálenost (m)

n
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý

š
k

a
 (

m
)

 

Obr. 24 Příčný profil údolím Berounky z Krásné stráně na Červenou hlínu.  

 Na obr. 23 a 24 je výrazná údolní niva řeky Berounky, která se zde před zúžením 

koryta u Kazína rozšířila až na 1 300 metrů. Zatímco severozápadní svahy údolí, náleže-

jící již do oblasti Českého krasu jsou velmi strmé a bez patrných stupňů, na svazích 

Hřebenů na jihozápadní straně údolí můžeme pozorovat několik výrazných svahových 

stupňů, které jsou dokladem jednotlivých etap zahlubování koryta Berounky v keno-

zoiku.  

 Na obr. 23 je patrný velmi prudký erozní svah údolí Berounky, který 

v nadmořské výšce kolem 250 metrů radikálně mění svůj sklon. Právě v místech, kudy 

byla vedena linie profilu leží zbytky pleistocénní terasové akumulace, kterou Havlíček 

et al. (1986) řadí konvenčně do mindelského glaciálu (blíže k pleistocénním terasovým 

akumulacím viz kap. 3. 2. 3). Nedlouho po usazení této akumulace došlo k velmi rych-

lému zahloubení říčního koryta. Další výraznější změny sklonu jsou patrné v 280 a cca 

350 m n. m. Na druhém příčném profilu berounským údolím je opět patrný stupeň 

v nadmořské výšce kolem 280 – 290 m. K výraznější změně sklonu svahu dochází mezi 

330 – 360 m n. m. Poslední výrazný stupeň ve svahu je v profilu patrný ve 415 m n. m.  
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Příčný profil údolím Všenorského potoka
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Obr. 25 Příčný profil údolím Všenorského potoka z Červené hlíny na Kámen.  

 Příčný profil spodní částí údolí Všenorského potoka jasně ukazuje výraznou 

asymetrii jeho údolí. Pravý břeh má formu velmi strmého svahu bez výrazných stupňů. 

Je zde přesto patrná jistá změna ve sklonu svahu v nadmořské výšce kolem 350 metrů. 

Na středním toku Všenorského potoka (východně a jihovýchodně od obce Černolice) se 

na pravém břehu vytvořily místy až 20 metrů vysoké skalní srázy. Na obr. 25 je vidět, 

že severovýchodní svah Červené hlíny (jihozápadní část profilu) klesá ke dnu údolí ně-

kolika stupni. K výrazné změně ve sklonu svahu dochází v nadmořské výšce kolem 380 

metrů. Přibližně v 285 m n. m. dochází k další výrazné změně sklonu svahu.  

 V příčných profilech sestrojených pro studované území se podobně jako u profi-

lů podélných ukázalo několik společných znaků. Profily údolím Berounky ukázaly vý-

razné stupně ve svahu mezi 250 – 260 m n. m. (pouze profil 1) a dále v cca 280 a kolem 

350 m n. m. (profily 1 i 2). Na pravém břehu Všenorského potoka (na svahu vrchu Ká-

men) se projevil rovněž stupeň v nadmořské výšce 350 m, na levém břehu (na severo-

východním svahu Červené hlíny) jsou nejvýraznější stupně ve svahu kolem nadmoř-

ských výšek 285 a 380 m.  

 

 Analýza podélných a příčných profilů studovaného území ukázala, že jednotlivé 

hlavní etapy vývoje údolí Berounky zanechaly na jeho svazích a v postranních údolích 

několik výrazných stop. Ve výšce kolem 270 m n. m. jsou zřetelné výrazné stupně 

v podélných i příčných profilech. K výrazným změnám ve sklonech svahů dochází 

v nadmořských výškách kolem 350 metrů – přibližně v této výšce se náhle mění charak-
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ter Malé rokle a najdeme zde výraznější změny sklonů údolních svahů. Zlomová struk-

tura oblasti neměla na vývoj údolní soustavy výraznější vliv (Havlíček et al. 1986). 

Směry údolních úseků místy korespondují se směry puklinových ploch – směr spodní 

části koryta Všenorského potoka a koryta Malé rokle koresponduje s vedlejším směrem 

puklinových ploch naměřeným na lokalitách 1 – 4 (směr severozápad-jihovýchod, resp. 

západoseverozápad-východojihovýchod na jihozápadním úpatí vrchu Kámen).  

 

 

3. 2 ANALÝZA POVRCHOVÝCH TVARŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

 

3. 2. 1 GEOMORFOLOGICKÁ MAPA 

 

Geomorfologická mapa je kartografickým vyjádřením výsledků terénního ma-

pování, při kterém jsou lokalizovány a ohraničeny povrchové tvary reliéfu. Tvary jsou 

do mapy zakreslovány podle předem stanoveného klíče. Cílem obecného geomorfolo-

gického mapování je znázornění vzhledu, geneze a stáří georeliéfu (Bezvodová, Demek, 

Zeman 1985). Podkladem geomorfologických map v této práci je základní mapa ČR 

v měřítku 1:10 000 (list 12-41-20). Legenda vychází z mezinárodní legendy IGU zalo-

žené na genetickém principu (viz např. Buzek 1979) a z legendy použité v práci E. Va-

níčkové (Vaníčková 2004). Legenda byla upravena a doplněna podle specifik studova-

ného území. S ohledem na měřítko mapy byly zakreslovány tvary o ploše větší než 0,4 

cm2 (u protáhlých tvarů větší než 0,6 cm2). Tvary menších rozměrů byly znázorněny 

bodovou značkou.   

Pro přehlednost jsou výsledky mapování znázorněny ve dvou mapách. První 

mapa (Příloha 3) zachycuje strukturní hřbety a erozně-denudační a akumulační exogen-

ní tvary reliéfu. Sklony svahů byly určeny pomocí sklonového měřítka z podrobné to-

pografické mapy 1: 10 000. Na druhé geomorfologické mapě (Příloha 4) jsou zachyceny 

formy reliéfu vzniklé činností člověka.  

 

 

3. 2. 2 STRUKTURNÍ TVARY 

 

Georeliéf je funkcí geologické struktury, morfogenetického procesu a času (De-

mek 1987). Jako strukturní označujeme potom ty části reliéfu, které jsou zřetelně ovliv-
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ňovány vlastnostmi hornin (litologickým složením, geomorfologickou hodnotou), jejich 

úložnými poměry (sklonem vrstev, zvrásněním, porušením zlomy) a vzájemným vzta-

hem (homogenní rozložení hornin vs. střídání hornin různé odolnosti).  

Ve studovaném území spadají do kategorie strukturních tvarů hřbety suků a 

skalnaté hřbety. Tyto formy se vytvořily na velmi odolných řevnických křemencích, 

které jsou tvořeny z více než 90 % oxidem křemičitým (Havlíček et al. 1986). Bývají 

rozpukány do malých nepravidelných sloupků orientovaných kolmo ke směru vrstev 

(Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Horninové vrstvy jsou většinou subhorizontálně ne-

bo pouze mírně ukloněny. 

 

Hřbety suků a skalnaté hřbety 

Sukem rozumíme vyvýšeninu různého tvaru a velikosti, která výrazně vystupuje 

nad své okolí. Představuje relikt staršího povrchu vypreparovaný z méně odolných hor-

nin okolí (Rubín, Balatka et al. 1986). Suky se většinou vyskytují v oblastech starých 

krystalických hornin, ale vytvořily se i v oblastech odolných barrandienských křemen-

ců. Suky ve studovaném území mají většinou podobu mírně zaoblených hřbetů ve smě-

ru JZ-SV, které spadají ostřeji směrem k údolí Berounky než k Mníšecké pahorkatině. 

V místech skalních odkryvů je horninový podklad přemodelován mrazovým zvětrává-

ním. Na některých místech se vyvinuly mrazové sruby (viz kap. 3. 2. 3). Ve studovaném 

území jsou 3 hlavní oblasti strukturních hřbetů: oblast Chlumu (445 m n. m), Červené 

Hlíny (467 m n. m.) a Kamene (414 m n. m.).  

Chlum 

Chlum je morfologicky velmi výrazný strukturní hřbet s dobře vyvinutým mra-

zovým srubem. Na SZ spadá prudkým stupňovitým svahem směrem k Berounce, na JV 

pozvolněji přechází do denudační plošiny směrem k paralelnímu hřbítku („V Pavlov-

ce“). Z hlavního hřebene vybíhá několik hřbetů vedlejších, některé jsou ve formě suků, 

jiné i se skalními výchozy (obr. 26 a 27). Na vrcholu Chlumu je na ploše zhruba 10 x 20 

metrů obnažen skalní podklad; sklon svahu je tvořen vrstevní plochou a je zde dobře pa-

trná struktura křemenců (viz obr. 28 a 29). Na jihovýchodní straně hřebenu se v oblasti 

vrcholu nachází přes 100 metrů dlouhý mrazový srub. Kryogenní činností se zde vytvo-

řily výrazné suťové akumulace. Oblast západního konce hřebenu byla silně poznamená-

na těžební činností. Tyto tvary jsou blíže popsány v kap. 3. 2. 3. Nevýrazný hřbítek „V 

Pavlovce“ vystupuje z podloží v délce asi 120 metrů. Má formu suku, pouze na západ-

ním konci se nachází menší mrazově přemodelovaný skalní výchoz.  
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Obr. 26, 27 Hřbety suků a skalnaté hřbety v oblasti Chlumu (foto: archiv autorky). 

 

Obr. 28, 29 Vrchol Chlumu (foto: archiv autorky).                                                                

Červená hlína 

Na okraji obce Černolice se vytvořila díky rozdílné odolnosti horninových vrs-

tev (viz Příloha 1) morfologicky výrazná soustava čtyř paralelních strukturních hřbetů. 

Vznikly zde nejvýraznější skalní útvary studovaného území. Nejjižnějším hřbetem jsou 

známé „Čertovy (Černolické) skály“. Byly vypreparovány z okolních méně odolných 

horninových vrstev a dnes ční nad okolí až o více než 20 metrů (viz obr. 30). Pod vyšší 

jihovýchodní stěnou se nachází několik velkých balvanů (produktů skalního řícení) i 

drobná suť z mrazového rozpadu skal (obr. 31). Od Čertových skal je další hřbet oddě-

len sníženinou svahového úpadu. Tento hřbet není dlouhý ani 100 metrů, jeho severo-

východní polovina má podobu rozčleněného skalnatého hřbetu. Pod výchozem najdeme 

produkty mrazového zvětrávání. Třetí hřbet je z celé soustavy nejdelší a má značně 

proměnlivý charakter. Na SV vystupuje nejprve jako hřbet suku, dále přechází ve skal-

natý hřbet, který má formu skládané skály (viz obr. 32 a podrobněji kap. 3. 2. 3). Na ji-

hozápadním konci se hřeben stáčí směrem k jihu a končí opět výrazným skalním mra-

zově rozčleněným výchozem. Hřbetem z nejvyšší nadmořskou výškou je vlastní Červe-

ná hlína. Je to ale také hřbet z celé soustavy morfologicky nejméně výrazný. Vrcholová 

oblast kopce má spíše charakter rozvlněné denudační plošiny (viz obr. 33), místy antro-
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pogenně přemodelované (viz obr. 34), pouze přímo na vrcholu hřbet suku výrazněji vy-

stupuje nad okolí. Jediný výrazný skalní výchoz najdeme na severovýchodní straně 

kopce (zhruba ve výšce 390 m n. m.); je asi 30 metrů dlouhý, rozčleněný a mrazově 

modelovaný (viz obr. 35).  

 

Obr. 30, 31 Čertovy skály (foto: archiv autorky).                                             

Obr. 32 Skládaná skála v oblasti Červené hlíny (foto: 

archiv autorky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33, 34 Vrcholová oblast Červené hlíny (foto: archiv autorky). 
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Obr. 35 Skalnatý hřbet v oblasti Červené hlíny 

(foto: archiv autorky).  

 

Kámen 

Oblast vrchu Kámen je ze všech tří hřebenových oblastí studovaného území nej-

více antropogenně přeměněná. Vrcholová oblast má charakter zvlněné denudační ploši-

ny až mírných denudačních svahů. Místy z ní vystupují jednotlivé balvany. Z vrcholu 

Kamene (414,4 m n. m.) vybíhá směrem na západ hlavní hřbet, který je ve vrcholové 

oblasti silně přemodelován montánní činností člověka (viz obr. 36). Původně zde mohl 

být vytvořený mrazový srub, který opadával směrem na jih. Jihozápadní směr má menší 

zachovalý hřbítek, který má podobu suku s vystupujícími balvany. Pod ním se nachází 

rozlehlý areál balvanových shluků a kamenného moře (viz obr. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Hlavní hřbet Kamene (foto: archiv autorky).  

 

Obr. 37 Kamenné moře na svahu vrchu Kámen (foto: archiv autorky).  
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3. 2. 3 EXOGENNÍ TVARY 

 

V závislosti na klimatických podmínkách a struktuře a složení hornin, podléhají 

horniny zvětrávacím procesům. Exogenní tvary reliéfu potom vznikají interakcí vněj-

ších geomorfologických činitelů (kteří zajišťují erozi, transport a akumulaci zvětralin) 

s povrchem (Demek 1987). Intenzita a charakter těchto pochodů se mění v čase a 

v závislosti na morfostrukturních a klimatických podmínkách. Pro studované území by-

lo z hlediska vývoje dnešního reliéfu nejvýznamnější období kvartéru, zvláště potom 

období glaciálů, kdy v krajině vládlo kontinentální periglaciální klima. Jsou zde výrazně 

zastoupeny tvary kryogenní, protože prakticky každý skalní výchoz byl v kvartéru pře-

modelován mrazovým zvětráváním. Takto vznikaly zejména rozsáhlé suťové akumula-

ce pokrývající svahy Hřebenů. Další významnou skupinou tvarů jsou tvary fluviální, za-

stoupené v údolí Berounky například říčními terasovými akumulacemi nebo několika 

stržemi. Ve studovaném území se také uplatnily procesy svahové a antropogenní. Exo-

genní povrchové tvary jsou v této práci děleny na formy erozně-denudační, akumulační 

a antropogenní.  

 

A. EROZNĚ-DENUDAČNÍ TVARY 

 

Tyto tvary jsou výsledkem zvětrávání zemského povrchu a následného odnosu 

těchto zvětralin některým z vnějších geomorfologických činitelů. V geomorfologickém 

vývoji Hřebenů se uplatňovaly hlavně pochody kryogenní, fluviální a svahové.  

 

Kryogenní tvary 

 

Hlavním procesem při vzniku kryogenních tvarů jsou fázové přechody vody. 

Voda zatéká do horninových puklin a zde mrznutím zvětšuje svůj objem zhruba o jednu 

desetinu. Pukliny jsou tak rozšiřovány a hornina se postupně rozlamuje. Mrazový roz-

pad hornin se tedy uplatňuje nejvýrazněji v oblastech, kde teplota často kolísá kolem 

bodu mrazu. Nejvhodnější podmínky pro tento typ zvětrávání vládly ve studovaném 

území ve vlhčích a méně chladných obdobích pleistocénních glaciálů, ale vhodné je pro 

něj i kolísavé postglaciální klima (Ložek in Cílek et al. 2005). Z erozně-denudačních 

kryogenních tvarů jsou ve studovaném území zastoupeny mrazové sruby, skládané ská-

ly a úpady.  
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Mrazové sruby 

V Hřebenech (a v celých Brdech) patří mezi nejvýraznější formy mrazového 

zvětrávání. Vyvinuly se většinou v místech, kde horninové souvrství zapadá proti svahu 

a může tak docházet k opadávání svahů (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Sklony mra-

zových srubů se pohybují obvykle mezi 80 – 90°, ve spodní části mohou být i mírně 

převislé. V Brdech jsou mrazové sruby obvykle dlouhé několik desítek až stovek metrů 

(ve studovaném území a v Hřebenech obecně většinou pouze do několika desítek metrů) 

a jejich výška se pohybuje obvykle mezi 2 – 6 metry. Ve studovaném území se typické 

mrazové sruby nacházejí pouze tři. Vyvinuly se v oblastech strukturních hřbetů (viz 

kap. 3. 2. 2).  

Nejlépe vyvinutý mrazový srub ve studovaném území najdeme na Chlumu. Na-

chází se na jihovýchodní straně vrcholové části hřbetu Chlumu (445 m n. m.). Jeho dél-

ka je zhruba 150 m a výška dosahuje maximálně 5 – 6 metrů (viz obr. 38). Na okrajích 

přechází v mrazově rozpadlé skalní výchozy. Pod srubem se vytvořilo velmi výrazné 

pole ostrohranné sutě. Zhruba 400 metrů východně od vrcholu Chlumu leží asi 30 metrů 

dlouhý a kolem 3 metrů vysoký mrazový srub (obr. 39). Poslední typicky vyvinutý mra-

zový srub se nachází na severozápadním okraji svahu Kamene. Je dlouhý asi 20 metrů a 

vysoký do 2 metrů (viz obr. 40).  

 

Obr. 38, 39 Mrazové sruby v oblasti Chlumu (foto: archiv autorky).  

 

 

 

 

 

Obr. 40 Mrazový srub v oblasti Kamene 

(foto: archiv autorky). 
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Skládané skály 

Skládaná skála je forma reliéfu typická pro oblast Brd. V. Ložek a V. Cílek ji 

definují jako mrazový srub menších rozměrů, složený z volných nepřemístěných hraná-

čů, jejichž odlučné plochy jsou zvýrazněné zvětráváním a jejichž výška se pohybuje 

mezi 6 – 10 metry při délce do několika desítek metrů (Ložek, Cílek in Cílek et al. 

2005). Skládaná skála se vyvinula na strukturním hřbetu u Červené hlíny (viz kap. 3. 2. 

2). Její celková délka se blíží 100 metrům a výška se pohybuje od 2 do 6 metrů (viz obr. 

41). 

 

Obr. 41 Skládaná skála v oblasti Červené hlíny (foto: archiv autorky).  

 

Úpady (údolí typu dellen) 

Jedná se o mělké bezvodé deprese, které většinou tvoří sběrné mísy a počáteční 

uzávěry erozních rýh a strží. Jejich vznik je přičítán soliflukčním procesům v pleisto-

cénu, ale při jejich vývoji se uplatňuje i činnost tekoucí vody (Demek 1987). Úpady 

můžeme rozdělit na ty, které tvoří závěry údolí a na úpady svahové, které jsou pro-

táhlejšího půdorysu a nacházejí se zpravidla v nejvyšších partiích svahů. Ve studova-

ném území najdeme svahové úpady mezi jednotlivými hřbety vrcholové oblasti Červené 

hlíny. Tvoří zde nápadné sníženiny v horních částech svahů a vykliňují přibližně ve 380 

m n. m. Úpady tvoří závěry Malé a Brunšovské rokle. V případě závěru Malé rokle se 

vytvořila plošně značně rozsáhlá kruhovitá deprese, kde jsou patrné projevy stružkové 

eroze. Úpady najdeme také v závěrech strží na levém břehu Všenorského potoka vý-

chodně od Černolic (viz obr. 42) a v pramenné oblasti potoka v Černolicích.  
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Obr. 42 Úpad v závěru strže východně od Černolic (foto: archiv autorky).  

 

Fluviální tvary 

 

Povrchově tekoucí voda je v našich klimatických podmínkách hlavním odnoso-

vým činitelem. Na intenzitě fluviálních pochodů, které odstraňují materiál postupující 

ze svahů, a na vývoji říční sítě závisí celkový vývoj krajiny. S kolísáním klimatu 

v kvartéru se měnilo výrazně množství srážek a jejich rozložení během roku a násled-

kem toho kolísala také vodnatost toků. Z erozně-denudačních fluviálních tvarů byly 

v území mapovány pramenné mísy, výrazné erozní rýhy tvaru „V“ a strže.  

 

Pramenné mísy 

Jedná se o (často nevýrazné a zamokřené) fluviální sníženiny kruhovitého půdo-

rysu. Vytvářejí se odnosem deluviálních sedimentů srážkovou vodou a představují po-

čátky povrchového odtoku. Ve studovaném území najdeme pramenné mísy v závěrech 

Malé a Brunšovské rokle a v Černolicích.  

 

Erozní rýhy a strže  

Erozní rýha vzniká činností vody stékající ve svažitém terénu. V pevných horni-

nách má její příčný profil tvar písmene „V“. Obvykle ústí do erozní rýhy vyššího řádu, 

případně na úpatí svahu. Délka erozní rýhy se zvětšuje směrem proti proudu v důsledku 

zpětné eroze, její hloubka typicky vzrůstá směrem k její erozní bázi (Tuček, Tvrz 1982). 

Pokročilejším stádiem vývoje erozních rýh jsou strže. Strže jsou velmi výraznou formou 

reliéfu ve studovaném území. Jsou typické i pro jiné oblasti Hřebenů (např. údolí Litav-
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ky) a vytvářely se během posledního miliónu let v obdobích maximální vodnosti toků 

(Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005). Většinou se zařezávaly do podloží z nepříliš odol-

ných břidlic. Dnes jsou po většinu roku bezvodé, hloubková eroze se zde uplatňuje pou-

ze při přívalových deštích nebo jarním tání. Nejlépe vyvinuté strže studovaného území 

jsou Malá rokle a Brunšovská rokle. 

Malá rokle 

Malá rokle na západě studovaného území je složena ze dvou rozdílných úseků. 

Horní část od pramenné mísy po silniční můstek (368 m n. m.) má charakter výrazné 

erozní rýhy s hloubkou do 5 metrů (viz obr. 43). Část od můstku až k vyústění do hlav-

ního údolí má charakter strže podmíněné zpětnou erozí. Pramenná mísa Malé rokle se 

nachází asi 200 m jihozápadně od vrcholu Chlumu. Najdeme zde četné mělčí erozní rý-

hy (asi kolem 1 metru hluboké a do několika desítek metrů dlouhé), které směřují do 

hlavního erozního zářezu a nebo ho sledují paralelně a poté se ztrácejí. Strž je hluboce 

zaříznutá v jílovitých břidlicích letenského souvrství. Její hloubka se pohybuje kolem 

10 až 30 metrů (největší hloubky dosahuje krátce před vyústěním do hlavního údolí Be-

rounky), stěny jsou velmi strmé a na mnoha místech má charakter soutěsky zaříznuté 

přímo ve skále (viz obr. 44). Na dně strže se nachází několik skalních prahů, ten nej-

vyšší z nich je vysoký přes 5 metrů a nachází se v přibližné výšce 280 metrů nad mořem 

(viz obr. 45). Hloubka strže se snižuje krátce před vyústěním, kde se zářez také rozšiřu-

je, dno je zde široké zhruba 5 metrů. Kromě dvou částí (krátké rozšíření rokle zhruba ve 

260 m n. m. a úsek u vyústění rokle), nenajdeme na dně rokle téměř žádný materiál ze 

svahů. V horní části levého svahu (přibližně 345 m n. m.) se výrazně vyvinula stružková 

eroze sledující horninové pukliny (viz obr. 46).  
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Obr. 43, 44, 45, 46 Malá rokle  (foto: archiv autorky).  

Brunšovská rokle 

Zářez Brunšovské rokle od sebe odděluje hřbetní oblasti Chlumu a Červené hlíny. Cha-

rakter rokle je velmi proměnlivý, její horní část tvoří mělčí erozní rýha, její střed má 

charakter strže (podobného charakteru jako Malá rokle) a spodní část je tvořena výraz-

nou erozní rýhou o hloubce do 5 metrů. Pramenná mísa se nachází jihovýchodně od 

strukturního hřbítku „V Pavlovce“, odtud pokračuje rokle mělkým erozním zářezem o 

hloubce do 3 metrů (viz obr. 47). Několik desítek metrů za asfaltovou cestou začíná str-

žovitý úsek se strmými stěnami dosahující hloubky okolo 20 metrů. Oproti Malé rokli 

má ale strž mírnější charakter – stěny jsou méně ukloněné a dno není většinou zaříznuté 

až na skalní podklad (viz obr. 48). Dá se předpokládat, že intenzivní vývoj strže byl 

ukončen v době, kdy v Malé rokli zahlubování působením zpětné eroze stále pokračova-

lo. Tento předpoklad potvrzuje i jakési vyústění strže zhruba ve 330 m n. m. Dále po 

svahu pokračuje větší množství více méně paralelních erozních rýh různé hloubky a 

délky (viz obr. 49). Nejvýraznější erozní rýha dosahuje hloubky asi do 4 metrů a pokra-

čuje do nadmořské výšky zhruba 265 metrů, kde vyúsťuje (viz obr. 50).  
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Obr. 47, 48, 49, 50 Brunšovská rokle (foto: archiv autorky). 

Další strže studovaného území najdeme např. na jihozápadním úpatí vrchu Ká-

men nebo na levém břehu Všenorského potoka východně od Černolic (obr. 51). Na ně-

kolika místech v oblastech erozně-denudačních svahů s mocnostmi deluviálních sedi-

mentů od 2 do max. 5 metrů se vytvořily spletité soustavy erozních rýh (zahloubených 

maximálně do 2 metrů). Tyto rýhy nepřesahují délku 150 metrů a většinou jsou navzá-

jem přibližně paralelní. Takové lokality najdeme u vyústění Brunšovské strže (viz obr. 

49), na jejím pravém břehu (obr. 52) a na levém břehu Malé rokle nedaleko jejího vyús-

tění (obr. 53). Několik paralelních erozních zářezů o hloubce kolem pěti metrů najdeme 

na levém břehu Všenorského potoka, nedaleko chatové osady „Na Čihadlech“.  
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Obr. 51 Strž na levém břehu Všenorského potoka (foto: archiv autorky).  

 

Obr. 52 a 53 Erozní rýhy u vyústění Brunšovské a Malé rokle (foto: archiv autorky).  

 

Svahové tvary 

 

Svahy jsou polygenetické tvary vznikající působením několika geomorfologic-

kých činitelů, především povrchové vody a gravitace. Při stékání vody po svahu dochází 

k plošnému splachu materiálu, ke stružkové erozi, vyvíjejí se erozní rýhy. Zemská gra-

vitace svahy deformuje – dochází k ploužení a sesuvům. Významnější vliv mají i kryo-

genní procesy, které ovlivňují zvláště suťový materiál. Rychlost a způsob vývoje svahů 

odráží vývoj celé krajiny (Demek 1987). Z erozně-denudačních svahových tvarů jsou ve 

studovaném území zastoupeny denudační plošiny, denudační svahy, erozní svahy a se-

suvy (pro přehlednost je v této části práce popsána dohromady jejich odlučná i akumu-

lační část).   

 

 



 48 

Denudační plošiny, denudační a erozní svahy 

Denudační plošiny a svahy o sklonu do 2° vznikaly postupným zarovnáváním 

povrchu během kenozoika. Jsou pokryty různě mocným zvětralinovým pláštěm a skalní 

výchozy se v nich vyskytují pouze výjimečně. Jsou považovány za relikty paleogénní 

paroviny (Demek, Zeman 1979) a najdeme je zpravidla ve vrcholových oblastech. De-

nudační svahy vytvářejí přechody mezi vrcholovými plošinami a svahy údolí. Bývají 

různého sklonu, uplatňují se zde výrazně procesy splachu a soliflukce, vytvářejí se 

erozní rýhy. Na hranách údolí přecházejí v erozní svahy. Erozní svahy mívají většinou 

sklon vyšší než 15°, na jejich utváření se podílí hlavně fluviální hloubková (zahlubování 

údolního zářezu) a boční (podsekávání svahů) eroze.  

Denudační plošiny a svahy do sklonu 2° se nacházejí ve vrcholových areálech. 

Najdeme je jižně od hřbetu Chlumu, ve vrcholové oblasti Červené hlíny a Kamene. De-

nudační svahy studovaného území jsou různých sklonů, obecně se svažují příkřeji smě-

rem k Berounce než k Mníšecké pahorkatině. U severních svahů Chlumu a Červené hlí-

ny se jejich sklon směrem k Berounce postupně zmírňuje a narůstá mocnost deluviál-

ních sedimentů – svahy jsou také ve větší míře rozbrázděny výraznými erozními 

rýhami. Denudační svahy často přecházejí v erozní svahy výrazným stupněm, někde i se 

skalními výchozy (viz obr. 54). Erozní svahy studovaného území jsou často velmi přík-

ré, zvláště v oblasti Všenorské brány, kde dosahují na svazích Kamene i Červené hlíny 

často sklonů přesahujících 30° (viz obr. 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 Výrazný stupeň ve svahu Kamene (foto: archiv autorky). 
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Obr. 55 Erozní svah vrchu Kámen (foto: archiv autorky).  

 

Sesuvy  

Příčinou vzniku sesuvu je porušení rovnováhy svahu. Příčiny vzniku nerovno-

váhy mohou být různé, např. změny ve struktuře hornin, v režimu podzemní vody, pod-

sekávání svahů ad. (Tuček, Tvrz 1982). Takto vznikající napětí se vyrovnává krátkodo-

bým pohybem podél jedné nebo více smykových ploch. Ve studovaném území se na-

chází několik sesuvů. Většina je výsledkem působení boční eroze Všenorského potoka a 

řeky Berounky. Vznikly v etapách rapidního zahlubování údolí následkem podsekávání 

svahů. Dvě plošně nejrozsáhlejší lokality se nacházejí v údolí Všenorského potoka, prv-

ní na jeho levém břehu na jižním okraji obce Všenory, druhá na břehu pravém v centru 

Všenor (viz Příloha 3). Sesuvy jsou zastavěné obytnými domy (viz obr. 56). Další vý-

razně menší sesuv byl lokalizován na severozápadě studovaného území nedaleko vyús-

tění Malé rokle. Tento sesuv mohl vzniknout podsekáváním svahů Berounkou nebo také 

při stavbě železniční trati. K sesuvu došlo také zřejmě na levém břehu Všenorského po-

toka, východně od obce Černolice. Na obr. 57 je zřetelný amfiteátr vzniklý patrně sesu-

vem, akumulační část sesuvu byla odstraněna fluviální činností. Menší sesuvy najdeme 

také na západním okraji obce Černolice. Další sesuvy jsou v terénu jen obtížně deteko-

vatelné, protože byly výrazně přemodelovány člověkem při těžbě křemenců. Na sesuvu 

byl velmi pravděpodobně založen lom v Dobřichovicích na severním svahu Chlumu. 

Stěna lomu je tvořena pouze velmi málo rozrušenými horninami, takže je pravděpodob-

né, že lidé využili narušení masivu sesuvem, který proběhl podél puklinových ploch. 

Rychlými svahovými pohyby je zde zřetelně postiženo i bezprostřední okolí lomu (viz 

obr. 58).  
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Obr. 56 Akumulační oblast sesuvu na jihu 

Všenor (foto: archiv autorky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57 Oblast sesuvu na levém bře-

hu Všenorského potoka (foto: archiv 

autorky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 Sesuv v oblasti dobřichovic-

kého lomu (foto: archiv autorky).   
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B. AKUMULAČNÍ TVARY 

 

Tyto tvary vznikají ukládáním zvětralin transportovaných z erozně-denudačních 

oblastí různými vnějšími geomorfologickými činiteli. Ve studovaném území se výrazně 

uplatňují akumulace svahové a fluviální.  

 

Svahové tvary 

 

Velmi rozšířeným tvarem reliéfu nejen ve studovaném území, ale i v celých Br-

dech jsou různé formy polygenetických suťových akumulací. Zdrojem materiálu je pro 

ně ostrohranná suť vznikající mrazovým rozpadem od počátku pleistocénu. Suť je pů-

sobením gravitace a tekoucí vody přemisťována po svahu ve směru zemské tíže. Vzni-

kají tak suťová pole. V mladším kvartéru se v Brdech velmi výrazně uplatňovala 

soliflukce, při které se po (i velmi mírném) svahu přemísťuje jemnozrnný půdní a hrubý 

suťový materiál nasycený vodou. Suťová pole tak byla rozvlečena na suťové pláště, kte-

ré mají podobu mírně ukloněných subhorizontálních plošin a bývají obvykle zazemněné 

a zalesněné (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Dále ve studovaném území najdeme 

shluky balvanů a kamenná moře, úpatní akumulace svahových sedimentů a sesuvy 

(akumulační část).  

 

Suťová pole a suťové pláště, lokality akumulací skalního řícení 

Jako suťová pole se označují ty části svahů, které jsou sutí pokryty z více než   

50 % (Tuček, Tvrz 1982). Na úpatích svahů mohou suťové akumulace dosahovat mno-

hametrových mocností (typicky v centrálních Brdech). Ve studovaném území jsou su-

ťová pole a suťové pláště tvořené ostrohrannou sutí ordovických křemenců. Hranáče 

dosahují rozměrů několika desítek centimetrů (většinou kolem 20 centimetrů). Suťová 

pole jsou zde většinou stará a stabilizovaná, pokrytá vzrostlým lesem. Sutě pokrývají 

většinu svahů studovaného území (najdeme je na svazích pod jakýmkoliv zvětrávajícím 

skalním výchozem), mapovány proto byly pouze nejvýraznější lokality. Výrazné a 

plošně velmi rozsáhlé suťové akumulace najdeme především na severním svahu Chlu-

mu. Hranáčová suť zde pokrývá prakticky celý svah až do nadmořské výšky přibližně 

350 metrů (viz obr. 59). Další akumulace najdeme například pod Černolickými skalami, 

kde se jedná spíše o produkty skalního řícení a pod ostatními mrazově zvětralými vý-

chozy.  
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Obr. 59 Suťové pole na svahu Chlu-

mu (foto: archiv autorky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenná moře a shluky balvanů 

V kamenných mořích studovaného území jsou akumulace ostrohranné sutě prak-

ticky bez hlinité výplně a bez lesního porostu, jejich stabilita na svahu je tedy výrazně 

menší než u zazemněných suťových polí a plášťů. Ve studovaném území je najdeme 

pod mrazovými sruby na Chlumu a Červené hlíně. Většina těchto akumulací se ale vy-

tvořila na strmých svazích vrchu Kámen. Pokrývají velkou část jeho jižních svahů a 

místy přecházejí v řidší rozvlečené pláště balvanů. Shluky balvanů zaujímají plochy do 

několika desítek metrů čtverečních a průměry největších balvanů přesahují 1 metr (viz 

obr. 60 a 61). Shluk balvanů se vytvořil na ploše asi třech desítek metrů čtverečních na 

severozápadním svahu Červené hlíny (viz obr. 62).  

 

Obr. 60 a 61 Kamenné moře a shluk balvanů v oblasti Kamene (foto: archiv autorky). 
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Obr. 62 Shluk balvanů na svahu Čer-

vené hlíny (foto: archiv autorky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpatní akumulace svahových sedimentů 

Deluviální kamenitohlinité a hlinitokamenité sedimenty zaujímají ve studova-

ném území značné plochy. Mocnost deluvií se pohybuje nejčastěji mezi 2 – 5 metry, ale 

na severozápadním úpatí Hřebenů se vytvořily mnohametrové akumulace. Podle V. 

Havlíčka (Havlíček et al. 1986) dosahují kamenitohlinité svahoviny mocnosti až kolem 

15 metrů a hojně se v nich vyskytují úlomky a balvany křemenců veliké 10 – 30 centi-

metrů. Svrchní partie profilů jsou zpravidla jemnozrnnější a směrem do hloubky po-

stupně přibývá horninových úlomků. Většina deluvií pochází z mladšího pleistocénu, 

ale v nejmocnějších akumulacích jsou jistě zachovány i svahoviny staropleistocénní 

(Havlíček et al. 1986). Prostudování databáze geologicky dokumentovaných objektů 

(Geofond) ukázalo, že ve studovaném území se nacházejí nejmocnější úpatní akumulace 

v oblasti Brunšova – vrty zde odhalily hlinitá suťová deluvia v hloubce od 6 do 30 me-

trů (do hloubky 6 metrů na této lokalitě sahá antropogenní navážka).  

 

Fluviální tvary 

 

Plošně i objemově největší fluviální akumulace vytvořila v reliéfu studovaného 

území řeka Berounka. Její široké neckovité údolí je vyplněno nivními sedimenty, na 

svazích se místy zachovaly zbytky pleistocénních teras, i když vzhledem k velkému 

sklonu svahů se jedná většinou o plošně omezenější lokality (viz obr. 63). Na jihový-

chodě do studovaného území zasahuje lokalita Klíneckých štěrků, které zde byly depo-

novány v terciéru. Kromě akumulací Berounky a Všenorského potoka najdeme v území 

deluviální kužely Malé rokle a Všenorského potoka. Právě fluviální tvary byly ale ve 

studovaném území velmi výrazně přeměněny lidskou činností. Regulováno bylo koryto 
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Berounky (narovnání toku a planace údolní nivy), regulována byla i značná část toku 

Všenorského potoka.  

 

 

 

Obr. 63 Mapa neogenních sedimentů a říčních teras Berounky (převzato z Balatka, 

Loučková 1992). Legenda: 1 – klínecké stadium (miocén), 2 – zdibské stadium (plio-

cén), 3 – terasa Ia, 4 – terasa Ib, 5 – terasa IIa, 6 – terasa IIb, 7 – terasa IIIa, 8 – tera-

sa IIIb, 9 – terasa IVa, 10 – terasa IVb, 11 – terasa Va, 12 – terasa Vb, 13 – terasa VI, 

14 – terasa VIIa, 15 – terasa VIIb, 16 – údolní niva, 17 – linie příčných profilů.  

 

Terciérní fluviální akumulace  

Na jihovýchodě studovaného území najdeme několik malých lokalit neogénních 

fluviálních (fluvio-limnických) akumulací. Jedná se o sedimenty náležející k miocén-
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nímu klíneckému a pliocénnímu zdibskému stádiu (Balatka, Loučková 1992). Hlavní 

lokalita těchto akumulací se nachází jihovýchodně od studovaného území, kde tyto pís-

čité až jílovitopísčité štěrky vyplňují v mocnostech až 30 metrů úzkou depresi 

v jihovýchodním pokračování Všenorské brány. Maximální nadmořská výška povrchu 

akumulace zde dosahuje 362 metrů (Balatka, Loučková 1992). Akumulace klíneckého 

stadia najdeme ve studovaném území na jihovýchodním úpatí vrchu Kámen s povrchem 

v nadmořské výšce kolem 335 metrů. Jedná se o tzv. zlatonosné štěrky, které byly vyu-

žívány pro získávání cenných kovů v keltském a slovanském období. V terénu se dod-

nes po rýžování zachovaly zarostlé jámy a drobné pahorky. Dvě drobné lokality plio-

cénního zdibského stadia najdeme v údolí pravostranného přítoku Všenorského potoka. 

Jejich povrch leží přibližně v 310 – 320 metrech nad mořem a tyto lokality byly rovněž 

využívány k těžbě zlata (Balatka, Loučková 1992).  

 

Pleistocénní terasové akumulace Berounky 

Akumulační říční terasy jsou pozůstatkem starších říčních nánosů, ve kterých si 

řeka vyhloubila nový údolní zářez (Tuček, Tvrz 1982). Ve střední části Českého masivu 

se od konce terciéru vytvářely terasové systémy v normální poloze, tzn. že nejstarší te-

rasy se nacházejí nejvýše nad údolním dnem. S výjimkou nejmladších úrovní jsou vý-

skyty akumulací většinou plošně velmi omezené a erozně-denudačními procesy silně 

přemodelované. B. Balatka a J. Loučková (1992) rozlišují v údolí Berounky 7 hlavních 

pleistocénních terasových skupin, které jsou přímo srovnatelné s vltavským terasovým 

systémem tak, jak jej popsal Q. Záruba (viz např. Balatka, Sládek 1962). Ve studova-

ném území se zachovaly terasové akumulace skupiny IIa, IIIb, IV a VII, přičemž v údolí 

Berounky obecně jsou nejrozšířenějšími terasami skupina II. a III. (Balatka, Loučková 

1992).  

Akumulace II. skupiny (in Havlíček et al. 1986 konvenčně řazeny do günzu) le-

ží na erodovaných površích skalního podkladu, asi 15 – 25 metrů nad horní hranou údo-

lí Berounky. Jejich povrch se tedy pohybuje ve výškách mezi 85 – 75 metry nad hladi-

nou řeky. Původní mocnost štěrků dosahovala zřejmě kolem 15 metrů, ale dnes není 

prakticky nikde zachována. Povrchy těchto staropleistocénních teras mají rezavo-

červené zbarvení, což ukazuje, že v době jejich vzniku převládalo teplé a vlhké klima 

(Havlíček et al. 1986). Část reliktů staropleistocénních teras je překryta až několikame-

trovými vrstvami svahovin. Ve studovaném území se zachovala lokalita této úrovně 
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v levém svahu údolí Všenorského potoka nad obcí Všenory (viz Příloha 3). Tato teraso-

vá úroveň odpovídá pankrácké terase v systému Q. Záruby (Balatka, Loučková 1992).  

Akumulace III. skupiny (mindel) se ve studovaném území zachovala v jeho ji-

hozápadní části, na okraji Dobřichovic nedaleko pravého břehu Malé rokle (viz Příloha 

3). Povrch této lokality leží v 265 – 270 m n. m. (Balatka, Loučková 1992), tzn. 65 – 50 

metrů nad řekou. Původní mocnosti akumulace dosahovaly kolem 15 metrů. I tyto se-

dimenty jsou částečně kryty deluvii. K této skupině se řadí i relikt terasové akumulace 

objevený při terénním průzkumu ve svahu na levém břehu Berounky pod obcí Vonokla-

sy, již mimo studované území (viz obr. 64). III. skupina odpovídá vinohradské pražské 

terase.  

 

 

 

 

 

Obr. 64 Relikt pleistocénní terasové 

akumulace na levém břehu Berounky (fo-

to: archiv autorky).  

Z teras IV. skupiny (odpovídající letenské terase vltavského systému) se ve stu-

dovaném území zachoval nepatrný zbytek na hřbítku oddělujícím údolí Berounky a 

Všenorského potoka. Povrch této akumulace se nachází přibližně 247 m n. m. a báze již 

v 245 m n. m. Po usazení akumulací IV. skupiny došlo k velmi výraznému zahloubení 

údolí a podstatnému zúžení jeho příčného profilu (Balatka, Loučková 1992).  

VII. skupina odpovídá maninské terase vltavského systému. Balatka a Loučko-

vá (1992) ji dělí dále na úroveň VIIa a VIIb. Lokality skupiny VIIa (úroveň lipenecká) 

najdeme na sever od Dobřichovic, již mimo studované území, větší areál lemuje úpatí 

Hřebenů od Dobřichovic po Všenory. Havlíček et al. (1986) řadí tuto úroveň do období 

rissu. Povrch terasy najdeme 35 – 12 metrů nad řekou a její mocnosti dosahují 10 – 22 

metrů. Jedná se o typickou fluviální sedimentaci, kdy při bázi najdeme hrubé valouny, 

následují písčité štěrky, písky a povodňové hlíny, na nichž je vyvinuta zvětralá fosilní 

půda. Úroveň VIIb (dobřichovická) tvoří výplň dna údolí řeky (Havlíček et al. 1986 ji 

řadí do würmského glaciálu). Povrch terasy leží až 4 metry nad dnešní hladinou řeky a 

její báze sahá 8 – 10 metrů pod hladinu. Tuto akumulaci můžeme rozdělit na dvě zá-

kladní úrovně: první leží pouze 1 – 2 metry nad hladinou řeky a při menších povodních 
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bývá pravidelně zaplavována; druhá úroveň leží 3 – 4 metry nad řekou a zatopena bývá 

pouze při stoletých povodních (Havlíček et al. 1986). V rozšířeném údolí Berounky u 

Dobřichovic zaujímá tato terasa velké plochy a jsou na ní uložené postglaciální fluviální 

sedimenty a dejekční kužely z postranních údolí.   

 

Údolní niva 

Holocénní fluviální sedimenty tvoří ve studovaném území výplně niv Berounky 

a Všenorského potoka a jeho přítoků. Šířka údolní nivy v okolí Dobřichovic dosahuje až 

1 300 metrů (viz obr. 65), její povrch leží zhruba 2 – 3 metry nad nevzdutou hladinou 

řeky (Balatka, Loučková 1992) a její mocnost se pohybuje kolem 2 – 5 metrů. Mezi ni-

vními uloženinami Berounky převažují jemnozrnné (písčité a hlinité) povodňové hlíny, 

kryjící v mocnosti 1 – 2 m podložní würmské pískoštěrky (Havlíček et al. 1986). Geo-

logické průzkumy ukázaly, že báze údolního dna Berounky leží u Dobřichovic ve 192 

m n. m. (u ústí do Vltavy potom ve 170 m n. m.). Z průběhu skalního podkladu dále vy-

plývá, že v nejmladším pleistocénu nebylo údolí řeky postiženo výraznějšími tektonic-

kými pohyby (Balatka, Loučková 1992).  

 

 

 

 

Obr. 65 Údolní niva Berounky 

v Dobřichovicích, pohled z levé-

ho břehu Berounky směrem na 

Všenorskou bránu (foto: archiv 

autorky).  

 

Dejekční (výplavové) kužely 

Dejekční kužely se vytvářejí v místech, kde postranní údolí vodních toků ústí do 

údolí vyššího řádu. Sedimenty kuželu bývají tříděny podle toho, jak tok postupně ztrácí 

svou unášecí schopnost – tj. hmotnější sedimenty blíže paty svahu (Demek 1987). Ze 

spodní části kuželu bývají sedimenty postupně odnášeny hlavním tokem. V reliéfu stu-

dovaného území jsou výplavové kužely málo zřetelné kvůli výraznému antropogennímu 

přeměnění údolní nivy. Výplavové kužely se vytvořily u vyústění Všenorského potoka a 

Malé rokle. Vyústění Malé rokle je regulováno, koryto je vydlážděno a pod železniční 
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tratí kanalizováno. Přesto je za železniční tratí patrná elevace výplavového kuželu. Ku-

žel je zřetelný přibližně do vzdálenosti 30 m od trati a jeho šířka je asi 50 m. Výplavový 

kužel Všenorského potoka se nachází na severozápadním okraji obce Všenory a je 

z velké části zastavěn. Jeho délka je přibližně 300 metrů (viz Příloha 3).  

 

 

C. ANTROPOGENNÍ TVARY 

 

Protože údolí Berounky je oblastí poměrně hustě osídlenou, narážíme ve studo-

vaném území na stopy lidské činnosti prakticky na každém kroku. V oblasti terciérních 

fluviálních akumulací jsou dodnes patrné zbytky starověkých rýžovisek (obr. 66), 

v celém studovaném území najdeme stopy po těžbě křemenců. Vzniklo zde několik lo-

mů, které ale nedosahují velikostí lomů v jiných částech Hřebenů (např. na vrcholech 

Babky nebo Strážníku v okolí Řevnic). Dva větší lomy se nacházejí na severozápadním 

svahu Hřebenů nad Dobřichovicemi, další potom v oblasti vrchu Kámen (viz obr. 67). 

Na mnoha lokalitách byl křemenec odebírán ze suťových polí. Mezi nejvýraznější zása-

hy do krajiny patří regulace vodních toků – hlavně narovnání toku Berounky a vydláž-

dění dolní části toku Všenorského potoka (viz obr. 68). 

 

 

 

 

 

Obr. 66 Stopy po rýžování zlata na 

pravém břehu Všenorského potoka 

(foto: archiv autorky).  

 

 

 

 

 

Obr. 67 Křemencový lom v oblasti 

vrchu Kámen (foto: archiv autorky).  
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Obr. 68 Regulace Všenorského poto-

ka (foto: archiv autorky).  

 

Časté jsou úpravy terénu kvůli budo-

vaní cest a stavební činnosti (do stu-

dovaného území zasahují okrajové 

části obcí Dobřichovice, Všenory a 

Černolice). Výrazný je vliv železnice, 

která je ve studovaném území vedena 

místy přímo na severozápadním úpatí Hřebenů a zabraňuje tak postupu materiálu ze 

svahů dále do údolní nivy. Do geomorfologické mapy 2 (Příloha 4) byly zakreslovány 

lomy mimo provoz, náspy komunikací a regulace vodních toků (dláždění koryt a hráze 

u Berounky). Areálovými značkami jsou znázorněny povrchy silně přemodelované tě-

žební a stavební činností.  
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4. GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ HŘEBENŮ V BRDECH 

 

4. 1 PALEOGEOGRAFICKÁ HISTORIE BRDSKÉ VRCHOVINY 

 

Brdská vrchovina je tvořena prekambrickými a paleozoickými horninami v ob-

lasti na styku Barrandienu a Středočeského plutonu, které byly strukturně spojeny bě-

hem variské orogeneze. Rozsáhlé oblasti střední části Českého masivu byly zatopeny 

druhohorním mořem, avšak oblast Brd byla již od konce paleozoika součástí pevniny. V 

období alpinské orogeneze byl Český masiv rozlámán na řadu ker a jako celek se vy-

klenul. Tento neotektonický výzdvih vrcholil v pliocénu a pleistocénu (Chlupáč et al. 

2002) a byl jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vývoj říční sítě a reliéfu střední čás-

ti Českého masivu v kenozoiku. 

V Brdské vrchovině se vyskytují nejstarší horniny Českého masivu – pocházejí 

z proterozoika, a to z doby přibližně před 600 milióny lety (Fatka in Cílek et al. 2005). 

Proterozoické horniny vznikaly v mobilním prostoru zaobloukové příp. meziobloukové 

pánve, do něhož bylo z pevniny přinášeno velké množství klastického materiálu (Cháb 

1993 in Chlupáč et al. 2002). Barrandienský sedimentační prostor byl vyplněn mořem 

několik stovek miliónů let a proto zde vznikl komplex sedimentů s mocností až 10 000 

metrů. Ze zachovaných zbytků primitivních organismů je možno usuzovat, že Český 

masiv se v té době nacházel v chladném klimatickém pásu (Chlupáč et al. 2002). Prote-

rozoický cyklus byl zakončen kadomským vrásněním, které vyznělo až během nejstar-

šího kambria. V průběhu kadomské orogeneze byly některé části proterozoických vrs-

tevních sledů provrásněny a porušeny zlomy.  

Na počátku paleozoika bylo kadomské horstvo již silně denudováno. Hlavní se-

dimentační oblastí staršího paleozoika na území Českého masivu byl opět Barrandien – 

vznikly zde mocné polohy kambrických a ordovických hornin (Chlupáč 2001). Ve 

středním devonu došlo vlivem nastupujícího variského vrásnění k regresi moře z čes-

kého území. Proterozoické a paleozoické horniny Českého masivu byly během variské 

orogeneze silně provrásněny a přeměněny. Konsolidovaný Český masiv se stal souší 

s kontinentálním klimatem ve vnitrozemí nově utvořeného kontinentu – Pangey. Od 

konce paleozoika je oblast Brd suchozemskou elevací vystavenou působení erozně-

denudačních procesů (Cílek, Ložek in Cílek et al. 2005). 

V mesozoiku se postupným rozpadem Pangey formovaly dnešní kontinenty a 

z tektonických a klimatických příčin docházelo k výraznému kolísání hladiny moře 
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(Chlupáč 2001). Mořská transgrese v cenomanu, při níž byla na počátku křídy zatopena 

oblast od Drážďan až na střední Moravu, se zastavila na severním úpatí Brdské vrcho-

viny. Křídové sedimenty, které se dochovaly například v oblasti Českého krasu 

v Brdech nenajdeme (Ložek, Cílek in Cílek et al. 2005). Povrch Brd byl během 

mesozoika postupně snižován a zarovnáván.   

Od počátku kenozoika se na území Českého masivu v teplém a vlhkém paleo-

génním klimatu vytvářel zarovnaný povrch a základy dnešní říční sítě. Paleogénní říční 

síť se od té současné velmi odlišovala – například před výzdvihem okrajových pohoří 

byla většina Čech odvodňována na severozápad k nejbližšímu mořskému zálivu u Lip-

ska. Průběh terciérních toků není dnes možné s jistotou určit, protože během pleistocénu 

byla většina neogénních sedimentů zcela denudována (Balatka, Loučková 1992). Přesto 

se Pešek a Spudil (1986) pokusili na základě dochovaných fluviálních sedimentů zre-

konstruovat středočeskou a západočeskou neogénní říční síť. Předpokládají, že v Brdech 

pramenil v neogénu výrazný tok, který směřoval podél úpatí brdského hřebene 

k severozápadu přes Komárov a Hořovice a dále směrem k severozápadu (tok D2 na 

obr. 69). Výraznější tok (D3) pramenil podle Peška a Spudila (1986) v okolí Vižiny a 

tekl do jižního okolí Prahy přes Liteň a Radotín. Jeho reliktem jsou nesouvislé ostrovy 

fluviálních uloženin podél úpatí brdských hřebenů. Klínecké štěrky jsou zřejmě pozů-

statkem toku, který směřoval ze středočeské pahorkatiny Všenorskou bránou k Radotínu 

(Balatka, Loučková 1992). Od svrchního miocénu se následkem celkového zdvihu Čes-

kého masivu říční údolí začínají zahlubovat. Vlivem tektonických pohybů se postupně 

vyvinula říční soustava, která byla již v hlavních rysech podobná té dnešní (Balatka, 

Sládek 1962). Asi před 14 milióny let se hydrografickou osou Čech stala Vltava (Cílek, 

Ložek in Cílek et al. 2005) a v pliocénu již Berounka směřovala k východu a odvodňo-

vala přibližně své dnešní povodí (Balatka, Loučková 1992).  

Během kvartéru získávalo pohoří Brd svůj dnešní charakter. Na území Českého 

masivu se střídalo kontinentální periglaciální klima glaciálů s teplým oceánským klima-

tem interglaciálů. V interglaciálech bylo celé pohoří Brd zalesněno porosty s druhovou 

skladbou podobnou dnešním lesům (Ložek in Cílek et al. 2005). Ve vrcholných in-

terglaciálech bylo klima ve střední Evropě teplejší a vlhčí než dnes. Srážky se pohybo-

valy mezi 800 – 900 mm (dnes kolem 500 mm) a průměrné teploty dosahovaly až 11,5 

°C (dnes 9 °C) (Ložek 1973). Interglaciály byly převážně obdobími sedimentačního 
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Obr. 69 Rekonstrukce neogenní říční sítě středních a západních Čech (převzato z Pešek, 

Spudil 1986). Legenda: 1 – obrysy ostrovů terciérních sedimentů s číslem, 2 – předpo-

kládaný průběh paleotoku, 3 – variantní řešení, 4 – hranice regionálních geologických 

jednotek, 5 – recentní říční síť. 

klidu, kdy docházelo k tvorbě hnědých lesních půd, pokračoval rozpad skalních výcho-

zů a tvořily se hrubé sutě (Ložek in Cílek et al 2005). V obdobích glaciálů byla krajina 

otevřená nebo polootevřená s drsným kontinentálním podnebím. Podle V. Ložka (in Cí-

lek et al. 2005) byly průměrné roční teploty v glaciálech asi -2 až -3 °C, ve vrcholových 

partiích hor asi ještě o 3 °C méně. V těchto podmínkách docházelo k mrazovému rozpa-

du obnažených hornin a vytvářely se tak mocné akumulace zvětralin. Periodické kolísá-

ní erozní báze a pokračující výzdvih středu Českého masivu způsobili etapovité zahlou-

bení koryt vodních toků (Balatka, Sládek 1962).  

 

 

4. 2 VÝVOJ POVRCHOVÝCH TVARŮ HŘEBENŮ 

 

Nejstarší přímé doklady o vývoji povrchových tvarů se v Hřebenech zachovaly 

z období terciéru. Od paleogénu se vytvářel zarovnaný povrch, který dodnes určuje 

charakter vrcholových oblastí Brd. Ve Středních Brdech se zbytky zarovnaných po-
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vrchů zachovaly v nadmořských výškách kolem 820 – 860 metrů (Král 1985). Relikty 

nižších zarovnaných povrchů jsou zachovány i ve vrcholových lokalitách studovaného 

území v Hřebenech. Vrcholové denudační plošiny a velmi mírné svahy se nacházejí ve 

hřbetních oblastech Chlumu a Červené hlíny zhruba v nadmořských výškách nad 440 

metrů (viz Příloha 3). Ve vrcholové oblasti Kamene začíná mírně ukloněný až plošinný 

denudační povrch v nadmořské výšce přibližně 380 metrů - rozsáhlejší plochy najdeme 

severovýchodně od vrcholu Kamene a tedy již mimo hranice mapovaného území.  

Na jihovýchodě studovaného území Hřebenů se zachovaly tři drobné relikty flu-

vio-limnických štěrků miocénního a pliocénního stáří (podrobněji viz kap. 3. 2. 3). Pod-

le Peška a Spudila (1986) je uložil tok, který již tehdy protínal Hřebeny Všenorskou 

bránou a ústil do jedné z předchůdkyň Berounky severně od Radotína (obr. 69 v kap. 4. 

1). Tyto relikty se nacházejí v relativní výšce 50 – 70 metrů (310 – 330 m n. m.) nad 

dnešním údolím Všenorského potoka. V současném údolí Berounky se v blízkém okolí 

studovaného území žádné další terciérní sedimenty nedochovaly. Při analýze údolní 

soustavy se v sestrojených profilech projevily výrazné změny sklonu svahů a charakteru 

koryt vodních toků v nadmořské výšce kolem 350 metrů. Tato úroveň by mohla odpo-

vídat dnu miocénního údolí Berounky, protože v nadmořských výškách kolem 350 me-

trů se vyskytují miocénní sedimenty v blízkém okolí, například na Mořině a Sulavě (Ba-

latka, Loučková 1992). Při analýze zlomové tektoniky (kap. 3. 1. 2) se navíc ukázalo, že 

bezprostřední okolí studovaného území nebylo nijak výrazně ovlivněno neotektonický-

mi pohyby v mladším kenozoiku. 

Z období pleistocénu se na svazích berounského údolí zachovaly říční terasové 

akumulace, které přímo dokládají jednotlivé etapy zahlubování údolí. Přímo ve studo-

vaném území se zachovaly terasové akumulace skupin IIa, IIIb, IV a VII (Balatka, 

Loučková 1992). Staro- a středněpleistocénní terasy II. a III. skupiny se nacházejí nad 

erozní hranou údolí Berounky. Jejich relikty na severních svazích Hřebenů ve studova-

ném území plynule přecházejí do mírně ukloněných svahů a jsou překryty deluviálními 

sedimenty. V období ukládání těchto teras nedocházelo k výraznějšímu zahlubování 

údolí (Balatka, Loučková 1992). Od doby ukládání teras IV. skupiny docházelo 

k intenzivnímu zahlubování údolí řeky – mezi akumulací terasových skupin IV a VI se 

údolí prohloubilo až o 45 metrů (tedy až na úroveň dnešní nivy) a došlo k výraznému 

zúžení jeho příčného profilu (Balatka, Loučková 1992). Ve studovaném území je to jas-

ně patrné z příčných i podélných profilů sestrojených v rámci analýzy údolní soustavy 

(kap. 3. 1. 3). Erozní hrana údolí je výrazná na příčném profilu údolím Berounky 1 (obr. 
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23) a ve většině sestrojených podélných profilů se ukázal zřetelný stupeň kolem nad-

mořských výšek 240 a 270 metrů (viz obr. 22). Velmi výrazná erozní hrana údolí je vy-

vinutá na středním toku Všenorského potoka na jihovýchodě studovaného území 

v nadmořské výšce přibližně 300 metrů (dno koryta zde leží asi 270 m n. m.). 

V proterozoických horninách se zde rychlou hloubkovou erozí vytvořilo údolí s až 20 

metrů vysokými skalními srázy. Na dolním toku Všenorského potoka ve Všenorské 

bráně najdeme místy jasně patrnou erozní hranu údolí v nadmořské výšce kolem 270 

metrů (viz Příloha 3).  

Relativně rychlé prohloubení říčního údolí výrazně zvětšilo sklony svahů na se-

verozápadní straně Hřebenů. Vytvořily se zde četné hluboké erozní zářezy, místy s cha-

rakterem strží (např. Malá rokle). Zahlubování říční sítě bylo v pleistocénu doprovázeno 

četnými svahovými pohyby. Podtínáním svahů tak například vznikaly rozsáhlé sesuvy 

v oblasti Všenorské brány (viz Příloha 3), které se projevují výrazně v příčném profilu 

údolím (viz obr. 25). Periglaciální geomorfologické procesy v pleistocénu (např. 

soliflukce) spolu s prohlubováním údolí způsobily zvýšení intenzity odnosu materiálu 

ze svahů. Strukturní hřbety byly obnaženy a na úpatích svahů se v obdobích, kdy byla 

krajina bez vegetačního krytu vytvořily poměrně mocné akumulace deluviálního mate-

riálu. Ve studovaném území najdeme nejmocnější akumulace deluvií na severním svahu 

Chlumu. Svahoviny dosahují největších mocností (až přes 25 metrů) v areálu Brunšova 

v nadmořské výšce kolem 250 metrů (blíže viz kap. 3. 2. 3).   

Ve vlhkých obdobích holocénu docházelo zřejmě v oblasti k výraznému prohlu-

bování strží. V holocénu se vytvářela údolní niva a výplavové kužely z postranních údo-

lí. Do krajiny začal zasahovat člověk a svými stavebními zásahy měnil intenzitu geo-

morfologických pochodů. Významné byly zejména rozsáhlé regulace vodních toků, kte-

ré omezují fluviální odnos materiálu na dnech údolí a podobně působí i náspy železnice 

na pravém břehu Berounky.  

Reliéf Brd je označován často jako appalačský typ reliéfu (Demek, Zeman 

1979). Tento typ reliéfu je charakterizován zejména soustavou rovnoběžných hřbetů, 

kde má výrazný vliv střídání hornin různé odolnosti. Výška hřbetů v appalačském reli-

éfu je nápadně podobná, takže lze předpokládat existenci zarovnaného povrchu 

v minulosti (D. W. Thornbury in Demek, Zeman 1979). V centrální oblasti Brd i jiho-

západní části Hřebenů se appalačský reliéf vyvinul poměrně typicky (Mašek 2005, Pe-

tráček 1983). V severovýchodní části Hřebenů je však již vrcholová zóna poměrně zú-
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žená. Jedná se v podstatě o jednoduchý hřbet s omezenými zbytky zarovnaného povrchu 

ve vrcholové oblasti.   

V. Mašek (2005) popisuje v jihozápadní části Hřebenů dobře vyvinuté, až něko-

lik set metrů dlouhé mrazové sruby, dále balvanová moře, suťové proudy a kryoplanač-

ní terasy. Tyto tvary se v severovýchodní oblasti Hřebenů vyvinuly pouze v menším 

rozsahu a často v nedokonalé podobě. Suťové proudy nebo vyvinuté kryoplanační tera-

sy ve studované části Hřebenů nenajdeme vůbec.  

Geomorfologická analýza studovaného území Hřebenů dokumentovala typický 

soubor povrchových tvarů Brdské vrchoviny s mírnými a táhlými hřbetními oblastmi. 

Výraznější vrcholy vznikly pouze v místech vyššího uklonění horninových vrstev vůči 

zvětrávání velmi odolných křemenců. Často se zde vyskytují drobné skalní tvary, které 

jsou přetvářeny mrazově-gravitačním rozpadem hornin. Většina svahů hornatiny je po-

kryta akumulacemi suťovin, jejichž mocnost a zahliněnost se zvyšuje směrem po svahu. 

Pro severovýchodní část Hřebenů je také typický velký počet výrazných stržovitých 

erozních zářezů.  
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5. ZÁVĚRY 

 

Diplomová práce Geomorfologie Hřebenů v Brdech se zabývá podrobným studi-

em reliéfu vybraného studovaného území, které umožňuje popsat hlavní etapy geomor-

fologického vývoje brdských Hřebenů ve vztahu k celkovému vývoji reliéfu střední čás-

ti Českého masivu. V rámci práce byla prostudována příslušná literatura a byla prove-

dena podrobná geomorfologická analýza vybraného území Hřebenů. Hlavním 

grafickým výstupem této morfostrukturní analýzy a analýzy povrchových tvarů je geo-

morfologická mapa v měřítku 1:10 000.  

Morfostrukturní analýza studovaného území ukázala, že reliéf brdských Hřebenů je 

výrazně podmíněn geologickou stavbou. Hřbetní oblasti tohoto pohoří jsou tvořeny 

velmi odolnými horninami, přičemž jejich souvrství jsou většinou mírně ukloněná a 

proto mají vrcholové oblasti převážně plošinný charakter. Na těchto vrcholových ploši-

nách se místy dochovaly relikty terciérních zarovnaných povrchů. Ve studovaném úze-

mí byly relikty zarovnaných povrchů zjištěny ve výškách kolem 400 m n.m. Velký vliv 

na vývoj reliéfu Brd mělo celkové vyklenování střední části Českého masivu v mladším 

kenozoiku.  

Dnešní podobu získal reliéf Hřebenů především v kvartéru, kdy vznikala poměrně 

hluboká říční údolí a postupně se vytvořily také terasové akumulace řek. Hlavní údolí 

Berounky bylo založeno pravděpodobně již v miocénu. Charakter souboru povrchových 

tvarů reliéfu Hřebenů byl ovlivněn mrazovým přemodelováním připovrchových částí 

skalního masivu, ke kterému docházelo především v obdobích pleistocénních glaciálů. 

Většina svahů Hřebenů je pokryta sutěmi a dalšími akumulacemi, jejichž charakter 

svědčí o poměrně vysoké aktivitě svahových pohybů. Ve studovaném území se docho-

valy relikty několika úrovní pleistocénních terasových říčních akumulací. Analýza 

údolní soustavy ukázala, že k nejintenzivnějšímu zahloubení říčního údolí v pleistocénu 

došlo po akumulaci terasy IV. skupiny (podle klasifikace in Balatka, Loučková 1992). 

Ve studovaném území Hřebenů se na několika lokalitách zachovaly velmi výrazné 

erozní hrany údolí Berounky a Všenorského potoka. Během holocénu se vyvíjela údolní 

niva a výplavové kužely z postranních údolí. Pro současný reliéf i celý komplex přírod-

ního prostředí Hřebenů v Brdech je značnou zátěží intenzivní činnost člověka.  
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