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1 Úvod 

1.1 Téma a cíle práce  

 

Předkládaná doktorská disertační práce shrnuje výzkum vývoje reliéfu v povodí 

Losenice, které se nachází na okrajovém svahu Šumavy. Tato práce je souborem poznatků, 

které se autorovi podařilo shromáždit v průběhu několik let trvajícího soustavného výzkumu 

v povodí Losenice. Některé metody byly však aplikovány i v širším okolí zájmového území, 

tedy v přilehlých částech Šumavy a Pošumaví.  

Tato práce je převážně zaměřena na geomorfologii území a využívá také většinou 

geomorfologických metod. Nicméně v souladu se současnými trendy bylo rovněž využito 

mnoha metod, poznatků a postupů, které spadají do jiných, ať již příbuzných nebo i odlišných 

vědních disciplín. Mezi hlavními vědními obory, jejichž metody přispěly ke vzniku této 

práce, je třeba jmenovat archeologii, anorganickou chemii, z geomorfologii bližších vědních 

oborů potom geologii, geofyziku a geoinformatiku. 

 Práce tematicky a regionálně navazuje na magisterskou a bakalářskou práci autora, 

které byly rovněž zpracovávány v oblasti Šumavy a Pošumaví. Je koncipována jako soubor 9 

recenzovaných vědeckých publikací, které vznikly za podpory několika výzkumných 

projektů, přičemž největší část obsahu této práce vznikla v rámci tří po sobě následujících 

projektů, které byly systematicky zaměřeny na geodynamiku vybraných částí Šumavy a 

Pošumaví.  

Zpočátku probíhaly práce v rámci projektu GA ČR „Výzkum na archeologicky a 

geodynamicky zajímavých lokalitách“ (2001-2003), ovšem hlavní díl terénních i ostatních 

prací byl vytvořen v rámci juniorského výzkumného projektu GA AV „Porovnání vývoje 

Novohradských hor a vybraných částí Šumavy v kvartéru“ (KJB300460501), který probíhal 

v letech 2005-2007 a jehož byl autor hlavním řešitelem. V roce 2008 byly řešitelským 

kolektivem také pod vedením autora zahájeny práce na přímo navazujícím projektu 

„Rekonstrukce vývoje geosystémů v pozdním glaciálu a holocénu na Šumavě“ 

(KJB300460803). Některé dílčí práce a výstupy byly pořízeny i s přispěním dalších, více 

specializovaných projektů, zejména Projektu AV ČR AS T110 190 504 („Informační 

společnost“, ve spolupráci s Geo-Tools o.p.s.), který se zabýval on-line monitoringem 

pomocí automatických extenzometrů na Obřím Hradě, dále projektu VaV „Dlouhodobé 

změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami“ a konečně 

projektu "Hodnocení geologických rizik ohrožujících památkové objekty ČR, tvořící krajinné 

dominanty". 
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Hlavním cílem této práce je objasnit vývoj okrajového svahu pohoří Šumava, zejména 

v oblasti povodí Losenice. K tomu byly stanoveny následující dílčí cíle: 

- provést ucelené, systematické a podrobné geomorfologické mapování 

v zájmovém území, analyzovat jednotlivé tvary a procesy, které je utvářely, 

s důrazem na současné a recentní. Na základě jejich intenzity, charakteru a 

prostorových vztahů odvodit podklady pro formulaci hypotéz o vývoji 

zájmového území. 

- navrhnout, vybudovat a provozovat monitorovací síť ke sledování 

současných pomalých svahových pohybů a vyhodnocení naměřených dat, 

zejména za účelem stanovení současné dynamiky těchto procesů v reliéfu 

vybraných lokalit. 

- provést podrobný průzkum svahů výběžku vrchu Valy, kde se nachází 

pozůstatky keltského hradiště Obří Hrad, analyzovat v současnosti 

probíhající procesy a stanovit riziko případného ohrožení památky.   

-  formulovat hypotézu o vývoji zájmového území, zejména stanovit 

zákonitosti vývoje údolní sítě a chování svahů, se zvláštním zřetelem na 

aktivní svah Valů.  

 

1.2 Struktura práce 

 

Tato práce se skládá z 9 článků, publikovaných v recenzovaných odborných 

periodikách (popř. v recenzovaných sbornících), a navzájem propojených a doplněných 

dalšími statěmi tak, aby práce tvořila logický a tematicky sjednocený celek. Články se věnují 

jednotlivým aspektům autorových výzkumů v zájmovém území, v případě některých také se 

spoluautory, kteří jsou buď blízkými spolupracovníky autora (a spoluřešiteli grantových 

projektů), nebo odborníky v některém specifickém oboru. Jednotlivé publikace jsou potom 

propojeny vloženými kapitolami, které jednak doplňují práci o dosud nepublikované části 

výzkumu, jednak jsou koncipovány jako určitá kostra práce. Tím je zaručena koherence 

obsahu a sjednocení pojetí práce. 

Kapitola Úvod popisuje vznik této práce, její strukturu a zejména nastiňuje cíle a 

problémy, které jsou v práci řešeny. Následuje rešeršní kapitola, shromažďující relevantní 

údaje o zájmovém území, a to ve dvou úrovních: první část se zabývá obecněji širší oblastí 

Šumavy a Pošumaví, které sice nejsou celé podrobně v práci řešeny, nicméně pro pochopení 

vývoje oblasti je třeba vnímat reliéf v širším obzoru. Zde je kladen důraz na geologické a 
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klimatické podmínky, které byly určující pro kvartérní utváření oblasti. V druhé části jsou 

potom stručně popsány geologické a geomorfologické poměry v užším zájmovém území 

v povodí Losenice. Součástí této kapitoly je první publikace (Hartvich 2005a). 

Kapitola Metody výzkumu popisuje stručně jednotlivé postupy, metody a techniky 

použité při výzkumu zájmového území. Detailněji je metodika rozebírána v jednotlivých 

konkrétních publikacích, na které jsou v této kapitole přímé odkazy. Cílem této kapitoly je 

tedy spíše ucelený přehled o použitých metodách než jejich detailní popisy.  

Následuje čtvrtá kapitola nazvaná „Geomorfologické analýzy“, která sestává převážně 

z publikací (Hartvich and Vilímek 2008, Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) a která obsahuje 

podrobný rozbor výstupů uplatněných metod výzkumu, které dále slouží jako podklady pro 

syntetizující kapitoly 5 a 6. 

Pátá kapitola rozvíjí hlavní poznatky o recentní a subrecentní dynamice zájmového 

území, zejména s důrazem na nejzajímavější a nejdynamičtější části reliéfu zájmového 

území, tedy údolního dna Losenice a aktivního svahu pod Obřím Hradem.  

Šestá a sedmá kapitola „Shrnutí poznatků“ a „Závěry“ uzavírají tuto práci. První z 

nich obsahuje přehledný souhrn výsledků a poznatků. Tato podkapitola je členěna podle 

jednotlivých metod, což umožní čtenáři snadnou orientaci bez nutnosti vyhledávat dílčí 

poznatky v jednotlivých publikacích. Poslední kapitola jsou potom vlastní závěry práce, 

rozdělené podle území, jehož se týkají.   

Práce je doplněna přílohami, které mají grafickou podobu tematicky zaměřených 

posterů (příloha 1- 12). Toto uspořádání bylo zvoleno vzhledem k tomu, že práce je převážně 

tvořena publikovanými články, jejichž grafické ilustrace bývají jednak nečetné, jednak 

obvykle černobílé.  
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2 Charakteristika zájmového území  

2.1 Vymezení zájmového území 

 

Tato práce se soustředila na tři úrovně zájmových území s různým rozsahem, 

výběrem metod i detailností zpracování.  

 

Povodí Losenice 

Základní úrovní je podrobně mapované území okolo říčky Losenice, definované jako 

povodí po soutok se Zlatým potokem (viz příloha 12, obr. 3). Toto území se nachází 

v členitém, téměř souvisle zalesněném reliéfu podél okrajového Šumavského svahu. Rozloha 

zájmového území přesahuje 35 km2. V tomto zájmovém území bylo provedeno podrobné 

geomorfologické mapování v měřítku 1:5000. 

 

Obří Hrad 

Velice podrobně bylo zkoumáno nejužší zájmové území, východní svah severního 

výběžku vrchu Valy, kde se nachází pozůstatky keltského hradiště Obří Hrad (příloha 12, obr. 

2). Jedná se z mnoha důvodů o velmi zajímavou lokalitu, v neposlední řadě právě pro 

unikátní vztah archeologické památky a značné intenzity svahových procesů.    

 

Severozápadní  Šumava 

Zejména při využití metod digitální morfometrie bylo uvažováno značně širší území, 

zahrnující v podstatě celou sz. část Šumavy a Pošumaví od hranic přibližně po linii Nýrsko – 

Horažďovice – Strakonice – Husinec – Křišťanov – Nová Pec (viz příloha 12, obr. 4). Takto 

rozsáhlé území bylo použito ze dvou důvodů. Jednak některé metody, založené na 

geostatistice, vyžadují rozsáhlý vzorek, aby bylo dosaženo použitelné platnosti, a jednak 

tento přístup umožnil získat informace i z okolí zájmového území, což je nezbytné pro 

zasazení vývoje a dynamiky malé části reliéfu do širšího kontextu.  

Základní statistické informace o jednotlivých územích jsou přehledně shrnuty 

v tabulce 1.   
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Tab. 1: Přehled základních parametrů zájmových území a jejich datových podkladů 

  
Obří Hrad 

Povodí 

Losenice 
SV Šumava 

rozloha (m2) 204961 35246893 2519703930 

rozloha (km2) 0,2 35 2520 

průměrná nadmořská výška 

(m.n.m.) 901 945 775 

min. výška (m.n.m.) 820 605 392 

max. výška (m.n.m.) 1006 1220 1378 

max. výškový rozdíl (m) 186 615 986 

průměrný sklon (°) 22 9,7 8 

max. sklon (°) 76 60 70 

velikost pixelu rastru DMR (m) 1 5 25 

počet pixelů 203990 1388220 4087473 

 

 

2.1.1 Šumava  

 

Z hlediska geovědního výzkumu byla Šumava po dlouhá léta opomíjenou oblastí, kdy 

práce byly prakticky znemožněny vojenskou zónou podél státní hranice s Německem. 

V první polovině 20. století byla vytvořena většina zásadních prací, například autorů 

Woldřicha (1906), Kunského (1935), Švambery, aj. Poté byl výzkum Šumavy po dobu 

padesáti let značně omezen z politických důvodů. V této době byl geovědní výzkum 

sporadický, s občasnými ojedinělými podrobnými pracemi (Votýpka 1979), většinou však 

obecnějšími (Chábera 1985) a účelovými geologickými monografiemi (Čech 1962, Kodym 

ml. 1961), zejména ale vznikaly výzkumné zprávy (Vejnar 1991, Beneš 1985, Fiala 1988, aj.) 

v souvislosti z průzkumem ložisek nerostných surovin. Teprve v posledních letech se začíná 

s podrobnějším systematickým geologickým mapováním (Müller (ed.) 1991, Babůrek et al. 

2001, Žáček et al. 2006) a pozvolna roste také počet prací geomorfologických, například 

Mentlík (2006, 2007), Šebesta (1992), Vočadlová et al. (2006), a rovněž publikace autora 

předložené práce.  
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2.1.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 

 

Podrobná syntetická rešerše, shrnující výzkumy geologické stavby a vývoje Šumavy 

jako celku byla již provedena ve značném rozsahu a podrobnosti v úvodních kapitolách 

autorovy magisterské práce (Hartvich 2002). Stejně tak rešerše publikovaných prací, 

týkajících se geomorfologického vývoje Šumavy byla již zpracována v autorově diplomové 

práci (tamtéž). Od doby vzniku diplomové práce sice došlo k určitému oživení 

geomorfologického výzkumu na Šumavě a vzniku nových geomorfologických prací (Mentlík 

2006, 2007, Vočadlová et al. 2006, Zemanová 2005), které se zabývají spíše vývojem karů a 

horským zaledněním, popřípadě periglaciálními tvary v oblasti hraničního hřebene Šumavy, 

tedy v poněkud odlišné morfogenetické poloze. 

Morfologie této části pohoří Šumava je charakteristická rozsáhlými plochami 

pozůstatků zarovnaných povrchů (Šumavské Pláně, okolo 1000 m.n.m.), nad které na 

jihozápadě vystupují nejvyšší partie pohraničního hřebene (nadmořské výšky přes 1300 

m.n.m.) a které jsou ze severovýchodu  ohraničené strmým okrajem až 700 m vysokého tzv. 

Šumavského svahu, kde okraj plání, rozčleněný hlubokými údolími toků, postupujících 

zpětnou erozí směrem do plání, prudce spadá směrem k Pošumaví, úpatní vrchovině (Chábera 

1985). 

 

2.1.1.2 Klimatické poměry a jejich vývoj  

2.1.1.2.1 Současné klimatické poměry 

 

Klimatické podmínky na Šumavě jsou vzhledem ke značným výškovým rozdílům 

výrazně ovlivněny vertikální pásmovitostí. S rostoucí nadmořskou výškou klesají teploty a 

rostou srážky, zejména na návětrných svazích, a snižují se roční výkyvy teplot (Zoubek, 

Kunský et al. 1968). Určitým specifikem je množství srážek, které na hřebenech a pláních 

Šumavy dosahuje až 1200 – 1400 mm. V Pošumaví je srážkový úhrn nižší (600 – 700 mm), 

částečně také proto, že Pošumaví leží zejména v zimních měsících ve srážkovém stínu pohoří 

(Zoubek, Kunský et al. 1968). Vegetační kryt je tvořen z velké části hospodářsky 

využívaným kulturním lesem, převážně tvořeným smrkovými, místy smíšenými smrkovo-

jedlovo-bukovými porosty. Převaha smrku má přímý vliv na současné procesy, kdy za 

silného větru dochází k četným vývratům a následné erozi půdy i svahovin. 

 

 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 
 

 - 14 -  

 

2.1.1.2.2 Vývoj klimatu v  pozdním kvartéru a jeho vliv na utváření reliéfu Šumavy  

 

Poměrně významné změny klimatu na konci Pleistocénu a během Holocénu hrají 

velmi významnou roli při vývoji reliéfu. Klimatické podmínky totiž jsou jedním ze zásadních 

faktorů, které ovlivňují utváření povrchu Země (Ložek 2001). Výrazné kolísání teplot, 

množství srážek i jejich režim ovlivňuje průběh, lokalizaci i aktivitu geomorfologických 

procesů (Starkel 2001). 

 

Würmský pleniglaciál 

Nejchladnější stadiál posledního glaciálu spadá v západní a střední Evropě do období 

přibližně okolo 20 - 17 ka (Mörner 1970, Huijzer and Isarin 1997, Jouzel 1999, Šafanda and 

Rajver 2001). Východněji trval déle, už od 25 ka (Chlachula et al. 2002). V západní Evropě 

nepřesahovaly červencové průměry 8°C, roční průměrné teploty potom -7°C, což je přibližně 

o 14-17°C méně než dnes (Guiter et al. 2003). Poté došlo k přechodnému oteplení, jak 

dokazují shodně data ze sprašových záznamů i jádrových vrtů z ledovců (Jouzel 1999, 

Pokorný 2003), takže roční průměry dosáhly v jižních Čechách -1°C a červencové okolo 12 

°C.  Minimální mocnost permafrostu však stále přesahovala v jižních Čechách 12 m (Pokorný 

2003). 

V tomto období převažuje fyzikální zvětrávání a procesy jako kongelifrakce, přenos 

materiálu gravitací a vodou (často soliflukce), a eolický transport a akumulace prachu a 

písku. Z posledního pleniglaciálu pochází velké množství eolických sedimentů, typických pro 

otevřenou krajinu mrazové stepi. V dolnověstonických spraších z této doby byly nalezeny 

doklady soliflukce, geliflukce a mrazového creepu (Cílek 2001). 

Řeky podle sedimentologických záznamů z Německa a Francie divočily (Mol et al. 

2000) a transportovaly velké množství materiálu (Guiter et al. 2003). Také došlo k 

poslednímu výraznému eroznímu cyklu, kdy se řeky zahlubovaly a podřezávaly břehy 

(Antoine et al. 2003, Tyráček 2001) a nivy se rychle přemodelovávaly (Mol et al. 2000). 

Poslední pleniglaciál je také hlavním obdobím tvorby spraše. Ve vyšších oblastech spraš 

přechází do mrazových drtí (Ložek 1994). Na svazích se vytvářely středně hrubé sutě, často s 

různým podílem sprašové jemnozemě, a akumulovaly se na úpatí svahů a na dnech údolí 

(Ložek 1973, 1994). Otevřený periglaciální reliéf umožňoval intenzívní geliflukci  na svazích 

(Sauer  et al. 2003). Krajina střední Evropy je v tomto období otevřená, s četnými výchozy 

obnažených hornin a zemin, a v letním období je pokrytá velmi chudou, převážně bylinnou 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 
 

 - 15 -  

vegetací (Mol et al. 2000). Převládají kamenité a sprašové stepi a tundry (Pokorný 2003), 

místy pokryté mrazovou drtí. Jen na chráněných místech v pahorkatinách rostou řídké 

porosty odolných dřevin (Ložek 1994).  

 

Bölling / Alleröd 

Přibližně před 15000 lety, po chladném výkyvu Dryas I,  začalo další relativně 

výrazné oteplení (Renssen and Isarin 2001). Jedná se konkrétně o dvě období, Bölling (cca 

14,7-14 ka) a Alleröd (cca 13,7-12,9 ka), oddělené méně výrazným chladným výkyvem 

Dryas II (Guiter et al. 2003). Trend pozvolného oteplování, který začal s nástupem pozdního 

glaciálu a byl přerušen Dryasem I, pokračoval výrazněji s nástupem období Bölling, což 

dokládá výrazný rozvoj vegetace, zdokumentovaný podle zastoupení pylů v mokřadech na 

Třeboňsku (Pokorný 2003).  

Podle modelu Renssena a Isarina (2001), založeného na rekonstrukci teplot podle 

fyto- a zooindikátorů a výskytu charakteristických periglaciálních tvarů z téměř 100 lokalit 

po celé západní a střední Evropě, dosahovaly červencové průměry (po přepočtení na hladinu 

moře) ve střední Evropě okolo až 20°C, lednové se pohybovaly mezi 0  a - 5°C.  

Se zvýšením teplot a rozšířením vegetačního pokryvu klesá eroze a začínají se vyvíjet 

hlubší půdy s jemnozrnnými jílovitými složkami (Pokorný 2003). V tomto období definitivně 

končí tvorba spraší (Ložek and Cílek 1995). Koryta řek se podle sedimentárních záznamů 

postupně přetvářela z divočících, kamenitých toků v jednoduchá a meandrující (Guiter et al. 

2003). Návrat lesních společenstev - zpočátku zejména břízy a borovice - v Třeboňské pánvi 

popisuje Pokorný (2003). Rychlé změny vegetace byly umožněny existencí četných 

orografických refugií v horských údolích (Bodnariuc 2002). Lesy nebyly v Böllingu ve 

střední Evropě zřejmě úplně uzavřené, protože se dochovalo i množství pylů slunomilných 

bylin.  

Dryas III 

Posledním chladnějším výkyvem před definitivním holocenním oteplením klimatu 

bylo období zvané mladší Dryas nebo také Dryas III a došlo k němu přibližně před 12800 lety 

(Goslar et al. 1993). Také toto dočasné ochlazení bylo pravděpodobně způsobeno změnami v 

globální cirkulaci atmosférických a oceánských mas (Pokorný 2003). Na základě 

palynologického výzkumu předpokládá Pokorný (2003), že z hlediska klimatických poměrů 

se ve střední Evropě jednalo zejména o nárůst kontinentality (tedy i extrémů), protože 

průměrné červencové teploty musely dosahovat alespoň 12°C. Podle některých záznamů 
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(Goslar et al. 1993, Guiter et al. 2003) skončil Dryas III extrémně prudkým oteplením, které 

trvalo pouze asi 10 let. 

Paleoenvironmentální rekonstrukce (Pokorný 2003, Goslar et al. 1993, Guiter et al. 

2003) ukazují v západní a střední Evropě na mírné otevření borových lesů, pokles výskytu 

bříz a nárůst jalovce, nicméně k úplnému odlesnění zřejmě nedošlo, s výjimkou vlhkých míst 

u pobřeží, kde byl borový les nahrazen stepí se solitéry břízy (Bohncke 1994). Do tohoto 

období spadá také vývoj eolických tvarů Vlkovského přesypu v Třeboňské pánvi, které zde 

překrývají dobře vyvinuté půdy datované do období Allerödu (Pokorný 2003). Intenzivní 

eolická činnost je dalším dokladem relativně drsného podnebí s řídkou vegetací. Zároveň 

dochází podle sedimentologických záznamů ke zvýšení eroze a ukládání hrubších frakcí, což 

je typické pro chladnější období.  

 

Preboreál a Boreál 

Po odeznění posledního chladného období Dryasu III začíná Preboreál, který spadá již 

do Holocénu. Je to období výrazného a rychlého oteplení (Goslar et al. 1993, Guiter et al. 

2003) a zároveň velkých klimatických výkyvů (Pokorný 2003). Na Preboreál plynule 

navazuje Boreál, který spadá do období přibližně 11 - 8 ka.  

V jižních Čechách dosahovaly podle Pokorného (2003) před 9800 lety červencové 

průměry nejméně 15°C, podle některých typických druhů však až 20°C, tedy možná více než 

jsou dnešní teploty (pro České Budějovice pro řadu pozorování 1961-1990 je červencový 

průměr 17,7°C (www.chmi.cz, 2005).  

 Intenzita eroze oproti Dryasu III výrazně poklesla a zvyšuje se produkce organické 

hmoty, dodnes místy dochované v podobě jezerních sedimentů (Pokorný 2003). V tomto 

období dochází rovněž ve větším rozsahu k tvorbě půd, vzhledem k relativně teplému a 

suchému klimatu zejména černozemí, které se někde na chráněných místech uchovaly jako 

pohřbené (Ložek 1994). V Preboreálu začaly rovněž vznikat současné mokřady na náhorních 

plošinách Českého Lesa a Šumavy (Svobodová et al. 2002). 

 

Atlantik 

Přibližně mezi 8-5,5 ka trvá Atlantik, také nazývaný holocenní klimatické optimum 

(Ložek 2005). V této době dosahovaly teploty na mnoha místech severní a střední Evropy 

svých postglaciálních maxim, což je doloženo mnoha výzkumy palynologickými (Svobodová 

et al. 2002), sedimentologickými i výzkumem krasu (Niggemann et al. 2002, Ložek 1994). 

Zejména první polovina tohoto období byla velmi vlhká, srážky dosahovaly snad až 
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dvojnásobných hodnot než dnes (Ložek 2005, Ložek 1999). Klimatické optimum je typické 

celkově více oceánským klimatem - mírnými zimami, vyššími srážkami a o 3 – 4°C vyššími 

průměrnými ročními teplotami (Ložek 2001). Teplotní maximum bylo dosaženo kolem 8 ka. 

Přibližně okolo 5,5 ka došlo k výraznějšímu chladnému výkyvu (Ložek 1999). V období 7,8 - 

6,9 ka došlo k výraznému zvlhčení klimatu, což se projevilo postupem ledovců, zvětšením 

průtoků a snižováním horní hranice lesa (McDermott et al. 1999). Ve střední Evropě 

potvrzuje model pro toto období zvýšení zimních teplot, doložené například v Českém Lese 

rozšířením jedlových lesů (Svobodová et al. 2002).  

Na hranici Boreál/Atlantik a do začátku Atlantiku jsou kladena dvě období zvýšené 

sesuvné aktivity v Polských Beskydech (8500 – 7800 BP, 7400 – 6800 BP), které se 

překrývají s vlhkostním maximem na území ČR, vyššími vodními stavy a zároveň nárůstem 

alpských ledovců (Margielewski 2002).  

Svobodová et al. (2002) popisuje vývoj rostlinného pokryvu v nedalekém Českém 

Lese v období posledních 13 000 let. Při studiu zastoupení pylových zrn v rašeliništích 

zjistila, že v období Atlantiku byl charakter vegetace velmi významně ovlivněn orografickou 

a místní pozicí. Lokality, které byly vystaveny převládajícímu chladnému západnímu 

proudění a vyšším srážkám, byly druhově podstatně rozmanitější, protože zde nebyly vhodné 

podmínky pro větší rozšíření zapojeného lesa. Naopak kontinentálnější, závětrné a sušší 

lokality byly převážně pokryty různými druhy borovic. 

 

Subatlantik 

V období Subatlantiku (cca 800 př.n.l. – 700 n.l.) dochází k dalšímu obratu v trendech 

klimatických hodnot, zejména srážek. Suchý, relativně teplejší Subboreál, během kterého 

došlo k výraznému posunu ve vegetaci střední Evropy od zapojených lesů ke stepím a 

lesostepím, byl vystřídán chladnějším obdobím se zvýšeným přísunem srážek, které ovšem 

v otevřené krajině působily značnou erozi. (Svobodová et al. 2002). 

Právě do počátku tohoto období (800-600 př.n.l.) spadá ve střední Evropě šíření 

obyvatelstva do vyšších poloh (Svoboda et al. 2005) a v zájmovém území i vybudování 

keltských valů na lokalitě Obří Hrad (Slabina 2005). 

  

Malá doba ledová  

Poslední klimaticky výraznou epizodou, kdy panovaly odlišné podmínky než v 

současnosti, byla tzv. malá doba ledová (Little Ice Age, LIA). Stejně jako další klimatické 

epizody, i malá doba ledová je různými autory vymezena odlišně. Mangini et al. (2005) 
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udává období 1400-1850 n.l., Yiou and Masson-Delmotte (2005) posunují začátek na 1500 

n.l. a Bodri and Čermák (1995) až na 1550 n.l. 

Jednalo se chladnější období, rozdíl průměrných ročních teplot mezi středověkým 

klimatickým optimem a malou dobou ledovou se v Evropě pohyboval okolo 1,7°C, jak se 

shodují záznamy z ledovcových jader i krápníků (Mangini et al. 2005). Rozdíl oproti 

současným teplotám byl potom necelý 1 °C. Jak je zřejmé z těchto údajů, nebyla tato epizoda 

ani zdaleka tak výrazná jako kolísání klimatu počátkem holocénu, nemluvě o předchozím 

glaciálu a jeho konci (Yiou and Masson-Delmotte, 2005). Pravděpodobně by jak amplitudou, 

tak periodou spadala spíše do řádově nižšího oscilačního cyklu.  

Dokladů ochlazení je zaznamenána celá řada - v tomto období dochází k postupu 

alpských ledovců, snížení hranice lesa, rozšíření plovoucího ledu, delšímu zamrzání řek a 

jezer (Harder 2003). Historické záznamy svědčí o celkovém zhoršení klimatických podmínek 

(z hlediska hospodářství) a zvýšeném výskytu velmi chladných a dlouhých zim (Svoboda 

1994). Svoboda (1994) uvádí jako nejvýraznější dobu ochlazování počátek 18. stol., mezi lety 

1690 a 1740 zaznamenal celkem 10 extrémně chladných zim. Také Bodri and Čermák (1995) 

uvádí jako největší ochlazení, zjištěné pomocí GST (ground surface temperature history), 

období 1680 +/- 40 let.  

 

2.1.2 Povodí Losenice 

2.1.2.1 Geologické a tektonické podmínky  

 

Zájmové území této práce se nachází v oblasti krystalinika jihočeské moldanubické 

jednotky, budované převážně metamorfity a granitoidními horninami, s občasným výskytem 

kvarterních sedimentů, zejména v údolích toků a na rašeliništích (Kodym et al. 1961, 

Babůrek 2001).  

Základní geologické, strukturní a tektonické charakteristiky vlastního povodí 

Losenice jsou podrobněji popsány v následující publikaci. 
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(1) Hartvich, F. (2005): Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Acta 
Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, No. 2(137), IRSM AS CR, Prague, pp. 29-35. 
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Abstract 
Following article deals with the research of recent and historical activity of geodynamic processes in vicinity of 
famous archaeological site at Obří Hrad in Šumava Mts. The geomorphological mapping, structural measurements 
and dilatometric monitoring were the chief investigation methods. Though the research is not completed yet, 
certain clues suggest persistent activity of geodynamic processes in the studied area. 
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Introduction 
Studied area is situated in the 
southeastern Bohemia in the 
Šumava Mts., where it spreads 
along the Losenice River in the 
vicinity of Kašperské Hory 
town.  As a core area of 
interest is perceived the 
prominent, outstretched spur of 
Valy hill called Obří Hrad, 
where remains of the Celtic 
fortification are located (Fig. 
1). Whole area of interest is 
protected within the Šumava 
National Park, some parts even 
as the first protection zone 
(Obří Hrad, Šafářův vrch). 

Obří Hrad is primarily an 
important archaeological 
monument. It is, however, an attractive site for 
geodynamic research as well (Zvelebil 1999). Steep 
spur with the fortifications bears the traces of both 
ancient and recent slope movements. Large slope 
deformation has developed in the slopes of Valy 
hill due to significant fracturing of the rock massif, 
which is rather unique in the Šumava Mts. (Záruba, 
Mencl 1987). Depth of the massif disturbance was 
proven by geophysical research, carried out by 
Beneš et al. (2002). 

Most prominent shape is a rock outcrop called 
“Brána” (the Gate). It is built in the Celtic 
fortifications and forms its northernmost point. 
Within the Celtic citadel there is a number of 

disturbed and broken outcrops. At some of them, 
their original position and directions of fall can be 
reconstructed. It shows that many of them fell 
rather curiously against the slope orientation. 
Preliminary reconstruction suggests a dynamic 
triggering impulse (Zvelebil, Slabina 2002), coming 
from the southeast. Due to the presence of the 
archaeological structures, this locality is rather 
unique for estimating of the timing and intensity of 
the geodynamical events.  

Fig. 1: Position of studied area within the Czech republic, southern 
Bohemia and Losenice R. catchment 
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 Fig. 2: Archaeological site of Obří Hrad with 
 position of the measurements 
 

Geological conditions 

Geologically, the studied area 
is a part of the south-bohemian 
Moldanubicum unit, a 
crystalline complex of 
metamorphic and igneous 
rocks, predominantly of 
Paleozoic age. Here in 
particular, it is the Monotonous 
unit of Moldanubicum forms 
the bedrock (Kodym ml. et al. 
1961).      

 Metamorphic gneisses 
of various types are the most 
common bedrock type in the 
area of interest, most 
widespread being sillimanit-
biotitic paragneiss and biotitic 
orthogneiss (Müller, ed., 
1999). Their common 
characteristic is a significant 
foliation, which strongly 
influences mechanical behaviour of the rocks. 
 

Archaeological site 

 The archae-ological site of Obří Hrad, a 
highest Celtic site in Czech republic (940-981 
m.a.s.l.), is well known to local people since the 
medieval times, as is documented by many histories 
and legends, bound with the site. Even its name 
Obří Hrad (Giants´ castle) has originated from one 
of the legends.  

 The modern archaeological research 
started with the 20th century, since when several 
generations of archaeologists worked on the site, 
including Šimek, Streitová, more recently 
Horpeniak, Waldhauser and Slabina.  

 The fortified Celtic citadel reaches 
approximately 370 in length and about 80 meters in 
width. It consists of a forecastle, encircled by outer 
wall, and of a citadel, semi-encircled by two belts 
of walls (Fig. 2). The walls are up to 2-7 m high 
and, according to archaeological research, in the 
outer wall the stones were aligned to form a smooth 
surface (Slabina et al. 1990). As a material, the 
builders used a local gneiss stones. Rather curious 
is the unclosed ring of fortification, which suggests 
discussion about the cause of the missing walls. 

 
Morphometric properties  
Area in question is spread on the outer slopes, 
encircling the levelled surfaces of the Šumava 
Plains, where the higher parts of Šumava descend 
towards Pošumaví hills (Fig. 3). Consequently, the 
slopes are considerably steep already in a very Fig. 

3: Slope inclination in the vicinity of Obří Hrad 
 
generalized overview. The steepness is locally even 
enforced by the deep incision of the Losenice River, 
which quickly loses altitude after leaving the spring 
area upon the Šumava Plains, so that by the spur of 
Valy hill under Obří Hrad the slope inclination in 
the narrow, deep valley exceeds 50° (Fig. 4). 
Longitudinal profile of the Losenice River 
(Hartvich 1999) shows two principal steepest 
segments of the profile: On the queer, significant 
half-arc approximately 2 km above Popelná and 
just under the Obří Hrad site, where the Losenice 
river turns towards west (Fig. 5). Possible cause of  
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 Fig. 4:  Transversal profiles through Losenice R. 
valley 
 
the anomaly may be either tectonic fault, 
lithological inhomogenity, backwards erosion or 
other (Hartvich 1999).  
After the recent field research and monitoring, the 
author is inclined to explain the anomaly by the fact 
that the river is cutting through the accumulations 
of the slides, which fell from the slopes of the Valy 
hill. As the accumulations cause noticeable 
irregularity in quite a coarse longitudinal profile, it 
is to be believed that the activity of the mass 
movements has not ceased yet, particularly when 
we take into account the massive erosive power of 
the 2002 flood on the Losenice River. This 
statement is supported by observations of 
archaeologists, who have been working in the area 
for many years and who claim certain observable 
changes of the rock structures since the 1980s 
(Slabina 2003). 
 
Geomorphological mapping in the vicinity of 
Obří Hrad 
 The initiate campaign of GPS-assisted 
geomorphological mapping in the scales 1: 5000 
and 1: 10 000 was carried out since autumn 2003 
till summer 2004. During the mapping, the locality 

of Obří Hrad and its vicinity was examined for the 
traces of geodynamical activity both in the past and 
in present. Special geomorphological map (Fig. 6) 
shows selected shapes and forms. 
 Among the most significant geodynamical 
processes, documented during the mapping, was the 
occurrence of landslides. There are several 
important conditions that predispose the 
development of mass movements upon the flanks of 
the Valy hill: steepness of the slope, undercutting 
by the Losenice River, tectonic predisposition of 
the scarps and structural parameters, namely 
foliation orientation and dip in the gneiss layers.   
The most interesting is the existence of landsliding 
on eastern slope of Valy hill, just under the Celtic 
structures. From a reconstruction map (Fig. 2) we 
can see that almost a half-circle of the walls in the 
eastern side of the citadel (inner castle) is missing. 
The citadel in this area is limited with a series of 
scarps and extremely steep slope (up to 65°).  Even 
though there are no fresh slope accumulations 
directly under the missing part of the fortifications, 
the presence of several levels of clear scarps in the 
upper part of the slope may indicate if not recent, 
then at least not very old activity. The 
accumulations were already cleared away by the 
activity of the Losenice River (probably mostly 
during flood periods), which is rather strong in a 
narrow, steep valley. 
 

 Fig. 5:  Steepest segments of the Losenice R. 
 
Structural parameters 
  During the geomorphological mapping, a 
measurement of structural properties, particularly 
fissure orientation and foliation strike and dip, was 
carried out on several outcrops in the vicinity of 
Obří Hrad site. In total, 745 fissure orientations 
were recorded on the outcrop of the Gate, on the 
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outcrop at the top of the 
site and on smaller 
outcrops, spread in the 
surroundings. 
 Two prevailing 
systems of fissure 
directions were discovered 
(Fig. 7). Most significant 
is the fissure system of 
complementary directions 
NNE – SSW and ESE - 
WNW, which also shapes 
outer form of the Brána 
outcrop (fig.).  
Second system consists of 
NNW – SSE and WSW – 
ENE fissures. This system 
is not visible on the shape 
of the outcrops; the 
fissures of this direction 
are, nevertheless, present 
on all outcrops. This 
orientation is very similar 
to valley directions in the 
neighbourhood of Obří 
Hrad. It is to be presumed 
that this system might be 
probably predisposing the 
general terrain structure. 
Definitive conclusion 
must, however, wait for 
finishing and analysis of 
the fissure measurements 
on outcrops in wider 
surroundings.  
Foliation order showed on 
all the outcrops similar 
characteristics. The 
foliation surfaces strike 
varies between 120° - 
160°, keeping thus the 
foliation sloped 
approximately towards 
northeast. This fact has a 
strong influence on the slope development. The dip 
is notably lower in the top outcrop, where it reaches 
only around 20°, while in the very neighbourhood 
of the Gate the dip raises up to 30-35°. It is to be 
presumed on evidence of relief properties that 
further down slope it may rise even higher (40-45°), 
though for the instability of outcrops (and therefore 
impossibility to measure the foliation parameters) it 
is difficult to prove. 

 
Monitoring 
 The recent geodynamic activity on the 
locality of Obří Hrad is being monitored by a 
system of dilatometric measurements, installed in 
August 2003 on the outcrop of the Gate and the top 
outcrop within the area of archaeological site. As a 

Fig. 6:  Selected geomorphological elements on 
eastern slopes of Valy Hill 
 
 
measuring device, portable dilatometer type Holle 
is being used. The reading of it is very easy to  
 
perform. There are in total 12 measurements in 7 
groups, devised so that it is possible to observe 
relative movements of particular blocks (fig. 7, 
middle image). 
 The readings are realized approximately 
once a month and a relative change of two fixed 
points is then calculated, taking into account also 
the temperature, which affects the values by 
thermal extension of the dilatometric bar. 
Temperature is a very important factor in 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 
 

 - 24 -  

 Fig. 7:  Structural parameters in vicinity of Obří 
Hrad: 
Up – linear valley segments 
Middle – scheme of Brána outcrop 
Down – Cloos rose diagram of the strike of 
measured fissures 

monitoring, for a thermal extension of the rock 
mass strongly affects the dilatation of the fissures. 
A typical cycle on a dilatometric site, where the 
only cause of differences is the rock thermal 
extension (i.e. there are no tectonic, gravity or other 
influences), follows the course of the temperatures 
in a sinus-like curve, where the highest values 
(widest cracks) are found in the winter and early 
spring, when the rock mass shrinks, and the lowest 
in the summer due to extension of rock in the warm 
period.  
Due to a short measurement period, which has only 
now exceeded one year, it is yet premature to derive 
definite conclusions concerning the relative 
movements of particular blocks. It is possible, 
however, to observe certain trends in the general 
behaviour during the yearly cycle.  
As an example, we can take the measurements from 
the outcrop on the top of the crest, which forms the 
southernmost and highest part of the fortifications 
(Fig 2). We can see the different behaviour of the 
7A and 7B measurements in regard to temperature 
(Fig 8). For the measurement 7A, any activity can 
be traced only during the warm period of the year, 
basically when the temperatures exceed 10°C. 7B, 
on the other hand, was the most active during the 
coldest winter period. It will be very interesting to 
observe the behaviour of these two measurements 
during next winter, check if there is any regularity 
in the activity periods and – if so – to try and 
explain the cause of this behaviour.  

 
Fig. 8: Dilatometric measurements 7A (thin line), 
7B (thick line) and temperature course (dotted line) 
 
Conclusion 
  From the mapping experience, facts and 
data discussed above, we can conclude that the 
geodynamic activity is still active in the area of 
interest. We found out that the sliding under Obří 
Hrad is influenced both by morphology of the relief 
and tectonic structures.  
Continuation of the measuring together with further 
geomorphological mapping of the surrounding area, 
data analyses and GIS data mining may lead to 
formulation of the hypotheses on the historical and 
possible future development of the relief on the site. 
  Even though, as was stated above, the 
monitoring period is too short to make exact 
prognoses and conclusions, the development on 
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some measurements is already highly interesting 
and curious. It is to be hoped that the measurements 
will continue to yield such valuable data. We also 
consider the installation of the extensometric 

measurements, another quantitative tool for 
assessing the present day activity of the 
geodynamic processes.  
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2.1.2.2 Geomorfologické zařazení a výzkumy   

2.1.2.2.1 Geomorfologické zařazení zájmového území 

 

Povodí Losenice se nachází v Šumavské hornatině, dále přísluší k celku Šumava a 

podcelku Šumavské pláně (viz Příloha 12, obr. 5). Do zájmového povodí zasahují dva okrsky, 

Kvildské pláně a Svojšská hornatina (Balatka 2003, viz tab. 2). 

Největší část území spadá do okrsku Svojšská hornatina, oblasti strmých svahů, silně 

rozčleněné hlubokými údolími (Demek, Mackovčin et al. 2006). Nejvyšším vrcholem je 

Huťská hora (1187 m n.m.), která je zároveň nejvyšším bodem zájmového území.  

Kvildské pláně zasahují do zájmového území výběžkem Churáňovské části a sv. 

okrajem Modravských plání. Jedná se o mnohem plošší, relativně vysoko položený reliéf 

s četnými rašeliništi a nepříliš zahloubenými údolími (Demek, Mackovčin et al. 2006). 

 

 

Tab. 2: Přehled geomorfologických jednotek v povodí Losenice 
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název 

geomorfologické 

jednotky 

max. 

výška 

(m 

n.m.) 

min. 

výška 

(m 

n.m.) 

rozpětí 

(m) 

střední 

výšky 

(m 

n.m.) 

morfo- 

grafický 

typ 

plocha 

(km2) 

I B 1 A 2 b  Modravské pláně 1260 890 370 
1000-

1200 
5.2. 128,99 

I B 1 A 2 b 1 Churáňovská část 1115 750 365 
900-

1000 
5.2. 21,69 

I B 1 A 4   
Svojšská 

hornatina 
1125 565 560 

700-

1000 
6.1. 98,75 

Upraveno podle Balatky (2003) 

 

2.1.2.2.2 Geomorfologické výzkumy 

 

Geomorfologické práce, týkající se zájmové oblasti v povodí Losenice, nejsou dosud 

příliš četné. Jedná se většinou o obecnější studie, které se zabývají buď širším okolím, nebo 

větším územním celkem (Šebesta 1993, Zemanová 2005, Mašek a Votýpka 1999). Jediné 

práce, které se zabývají zčásti stejným územím jako tato studie, jsou dvě diplomové práce 

(Losenická 1997 a Musiol 1997).  
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Obě tyto práce (jedná se o stejné zadání na dvou částech povodí Losenice) se nicméně 

zabývají převážně kryogenními tvary. Ani tak však nepodchycují všechny skalní tvary 

v zájmové oblasti a význam kryogenní modelace je zde do značné míry přeceňován, navíc 

nejsou téměř uvažovány strukturní vlivy, které jsou zvláště v tomto horninovém prostředí 

značné. 

Nejpodrobněji se zájmovému území věnuje autor této práce (Hartvich 2005a, 2005b, 

2005c, 2006, 2007a, 2007b, aj.). Systematický výzkum povodí Losenice byl publikován v  

odborných statích, z nichž většina je součástí této práce.  
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3 Metody výzkumu 

3.1. Terénní metody 

3.1.1. Geomorfologické mapování  

3.1.1.1. Základní geomorfologické GPS mapování 1:5000  

 

 Geomorfologické mapování je základním způsobem poznání geomorfologických 

procesů pomocí identifikace jimi vytvořených tvarů (Demek 1972). Hlavní přínos 

geomorfologického mapování jakožto stěžejní metody geomorfologických terénních prací 

obecně spočívá v: 

- mapování (tedy zjištění a prostorové lokalizaci a katalogizaci) jednotlivých 

geomorfologických forem, 

- měření, popřípadě jiné dokumentaci charakteristik jednotlivých forem, 

- identifikaci typu, intenzity a charakteru geomorfologických procesů, které se podílely 

(a podílejí) na utváření současné podoby reliéfu pomocí analýzy výskytu, vlastností a 

prostorových vztahů geomorfologických forem, 

- získání podkladů pro hypotézy o vývoji zájmového území na základě syntézy znalostí 

těchto procesů, jejich manifestace v podobě geomorfologických forem a prostorových 

zákonitostí.  

Pro praktické využití rozptýlených informací, získaných při terénním mapování, byly využity 

dvě hlavní cesty:  

- vytvoření syntetické mapy svahových jednotek, kde jsou jednotlivé typy svahů 

definovány na základě obdobných, převážně genetických, morfostrukturních, 

morfodynamických a morfologických rysů. Tyto mapy byly vytvořeny dvě: jednak 

pro celé zájmové území (1:10 000, viz Příloha 1), jednak podrobná pouze pro svah 

pod Obřím Hradem (1:1000, viz Příloha 1), 

- práce s databázemi obvykle kvantifikovatelných informací, které byly zjištěny 

v terénu o jednotlivých geomorfologických formách nebo jejich skupinách (např. 

směry puklin výchozů, hloubka erozních zářezu a podobně). 

Je zřejmé, že pro patřičné využití obou těchto informačních zdrojů je velmi výhodné, ne-li 

nezbytné, pracovat s nimi v GISu (Geografický Informační Systém) - umožňuje totiž práci jak 

s databází, tak s prostorem a je tedy možné oba typy informací kombinovat, což přináší novou 

informační kvalitu. 

Obecné geomorfologické mapování v měřítku 1:5000 pokrývá celé zájmové území 

v povodí Losenice a bylo provedeno v letech 2003-2008. Zásadou bylo přitom prozkoumat 
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území kompletně, tj. tak, aby byla shlédnuta každá část povrchu, a to alespoň jednou. Při 

mapování byly zaznamenávány všechny rozlišitelné mikro- a mezoformy (sensu Rubín, 

Balatka 1986). 

Při speciálním geomorfologickém mapování zaměřeném na současné nebo recentní 

procesy je identifikace tvarů obvykle jednodušší, protože jsou čerstvé a zřetelné. Problémem 

může být nedostatečná intenzita procesu, takže tvary mohou být malých rozměrů nebo 

mocnosti, proto je třeba provádět mapování v dostatečně podrobném měřítku. Oproti 

obecnému geomorfologickému mapování se zde věnuje pozornost jen některým tvarům, které 

vznikají nebo se vyvíjejí v současné době, jako jsou svahové deformace, eroze a akumulace 

v nivě, popř. v údolním dně a v korytě, stržovou a rýhovou erozí, tahovými trhlinami a 

depresemi, kamennými proudy, a podobně. Výstupem těchto prací je mapa současných 

geomorfologických forem, která vypovídá o prostorovém rozložení, intenzitě a charakteru 

probíhajících geomorfologických procesů v čase mapování. Vzhledem k tomu, že procesy 

stále probíhají a tedy mění polohu i  vlastnosti forem, je vhodné toto mapování po určitém 

časovém intervalu opakovat, zejména po mimořádných událostech, jako je například silná 

povodeň.   

 

3.1.1.2 Detailní geomorfologické mapování vybraných lokalit  

 

Podrobného mapování vybraných lokalit bylo využito jako doplňující metody na 

geomorfologicky nejzajímavějších místech, která mohou poskytnout potenciálně nejvíce 

informací. Mezi takové lokality patřily zejména významné skalní výchozy, blokové 

akumulace, svahové deformace a části údolního dna. Měřítko se pohybovalo od 1:100 

(jednotlivé výchozy, například Příloha 2 Obr. 3 – skalní výchoz „Brána“) do 1:1000 (části 

údolních den, obvykle na soutocích, na místech divočení, kontakty se sesuvy nebo 

s dejekčními kužely, viz např. Příloha 2  Obr. 1, 6, 7). 

 

3.1.1.3 Detailní tematické mapování  následků povodní 2002  

 

Speciálním případem je tematické mapování, zaměřené jen na některý proces. 

V zájmovém území proběhlo – mimo hlavní, geodynamicky zaměřená mapování – také 

mapování geomorfologických následků povodní 2002 (Příloha 2 Obr.8). Toto mapování se 

soustředilo pouze na koryto a údolní nivu, kde povodeň působí (Hartvich 2007, Křížek et al. 

2006).  
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Vzhledem k zaměření této práce zejména na recentní procesy byl i tento poněkud 

odlišný přístup zahrnut do této monografie, neboť dobře dokumentuje nestejnou prostorovou i 

časovou intenzitu probíhajících změn reliéfu (srv. Twidale 1971).     

 

3.1.2 Terénní morfometrie 

 

Jednou z možností, jak zlepšit a zpřesnit konstrukci profilů oproti profilům, založeným 

na DMR (Digitální Model Reliéfu), je využití geodetických technik a nástrojů. Geodetické 

metody jsou při výzkumu probíhajících geomorfologických procesů velmi užitečné, neboť 

umožňují vnést do mapování přesnost, potřebnou pro zachycení i malých změn, ke kterým 

dojde v průběhu relativně krátkého období. 

Jako součást souboru metod ke studiu současných procesů může být rovněž s velkou 

výhodou použita letecká nebo pozemní fotogrammetrie, zejména pro zjišťování změn po 

výrazných obdobích aktivity (povodně). V podmínkách Šumavy je nicméně možnost využití 

leteckého snímkování značně omezena souvislým lesním porostem. Pozemní fotogrammetrii 

nebo časosběrné snímkování lze využít, zejména pro sledování rychlých změn v korytě toků 

nebo opadu na skalních stěnách.  

Je zřejmé, že často i důležité terénní hrany s velkou vypovídací hodnotou nejsou v 

nejpřesnějším dostupném DMR zachyceny. Nejpreciznější by byla přesná nivelace nebo 

zaměření pomocí přesných laserových tachymetrů (“totální stanice”), nicméně konstrukce 

profilů pomocí této techniky je extrémně časově náročná.  

Určitým kompromisem je využití tzv. laserového sklonoměru (MDL 2005). Tento 

přístroj umožňuje sice méně přesné, ale stále pro terénní morfometrii pro geomorfologické 

účely zcela dostačující zaměřování profilů: odchylka měření se pohybuje v případě 

zaměřování na přírodní povrchy maximálně v rozsahu jednotek cm na 100 m vzdálenosti. 

Přístroj umožňuje na základě zabudovaného sklonoměru vypočítat horizontální i vertikální 

vzdálenost cíle v rozsahu vzdálenosti cca 0,3 – 120 metrů (MDL 2005). Měření je zároveň 

velice rychlé a není třeba využívat speciálních odrazných ploch. Jedná se o ideální podpůrnou 

metodu, která zpřesňuje geomorfologické mapování a kvantifikuje jinak jen přibližné hodnoty 

sklonů svahu a výšky a charakteru terénních stupňů, což je při interpretaci vývoje svahů 

nezbytné. 

  Laserového sklonoměru bylo využito při konstrukci profilů podélných (zejména 

úsekem Losenice pod Obřím Hradem), příčných (východní a severovýchodní svahy pod 

Obřím Hradem, soutok Losenice, Jedlového a Pěnivého potoka) i horizontálních (v kombinaci 
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s kompasem). Podrobnosti k jednotlivým aplikacím jsou popsány v příslušných publikacích 

(Hartvich et al. 2007, Hartvich 2007) a v Příloze 3 (obr. 1 - 14) . 

 

3.1.3 Monitoring dynamiky geomorfologických procesů 

 

Na rozdíl od předchozích dvou skupin metod, které jsou obecně využívány při 

obecném geomorfologickém výzkumu, monitorování a měření je možné uplatnit pouze při 

studiu v současnosti aktivních procesů. Existuje celá řada monitorovacích či sledovacích 

systémů, které se uplatňují zejména při měření pomalých svahových pohybů, průtoků vodních 

toků, obsahu sedimentů v tocích nebo dokonce tektonických pohybů (např. Zvelebil and 

Hartvich 2006, Stemberk et al. 2003). 

 

3.1.3.1 Dilatometrický monitoring 

 

Nejjednoduším způsobem sledování pohybů skalních bloků (obvykle následkem 

gravitace) je dilatometrický monitoring. Pomocí příložného tyčového dilatometru je možné 

opakovaným měřením vzdálenosti mezi instalovanými body s relativně vysokou přesností 

(<0,05 mm) sledovat relativní pohyby mezi měřenými skalními bloky (viz Příloha 4 Obr. 3-

5). Tento typ měření je vhodný zejmén pro sledování velmi pomalých gravitačních nebo 

mrazových rozpadů skalních výchozů, například topplingu skalních věží nebo slézání bloků 

(Ondrášik a Rybář 1991). Určitými nevýhodami metody je jednak potřeba pravidelného 

odečtu (obvykle 1x za měsíc až dva), jednak přesný rozměr vzdálenosti obou bloků (50-75 

cm). 

 

3.1.3.2 Extenzometrický monitoring 

 

Podobnou metodou, s poněkud menší přesností (<0,5 mm) je měření pomocí 

pásmového extenzometru. Je tvořen kovovým pásmem a přístrojem se stupnicí, kde se pásmo 

napíná na předepsaný tah, což zaručuje stejné podmínky při měření. Také tento přístroj měří 

relativní vzdálenost mezi předem nainstalovanými kovovými oky, na něž se upevní konce 

pásma a přístroje. Výhodou je velký rozsah efektivního rozpětí měření (obvykle 1 - 25 m, viz 

Příloha 5 Obr. 2 - 4). Opět je třeba měření pravidelně opakovat. Tento typ monitoringu je 

vhodný pro sledování pomalých pohybů na svahu, otvírání tahových puklin (Ondrášik a 
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Rybář 1991) a slézání kamenných moří, případně soliflukčních posunů balvanů ve vysokých 

nadmořských výškách. 

 

3.1.3.3 Automatický extenzometrický monitoring 

 

Relativně nákladný a složitý je automatizovaný monitoring probíhajících procesů. 

Existuje celá řada systémů, často jsou používány zejména automatické extenzometry. 

Automatický extenzometr pracuje obvykle na principu elektroindukce a dosahuje vysoké 

přesnosti (<0,001 mm). Využití je podobné jako u tyčového dilatometru, ovšem na rozdíl od 

něj je flexibilnější vzhledem ke vzdálenosti měřených bloků (0,4 – 3 m, viz Příloha 5). 

Přístroj zároveň často obsahuje digitální teploměr pro opravy o tepelnou roztažnost (Hartvich 

et al. 2006). 

Hlavními výhodami automatických monitorovacích systémů jsou jejich nezávislost, 

tedy to, že pracují stále, bez potřeby dohledu operátora (s výjimkou občasné výměny baterií, 

případně odečtu dataloggerů), možnost velmi častého opakování měření (což  vede k získání 

dostatečných datových souborů pro statistické zpracování a detailnímu poznání chování 

systému) a konečně možnost bezdrátového přenosu dat, takže je lze stahovat ze speciálních 

serverů (Hartvich et al. 2006). Důsledkem tohoto přenosu je i možnost vyvolání alarmu 

v případě náhlého zrychlení pohybu.  

 

3.1.3.4 Automatické měření průtoků  

 

V prosinci 2006 byl na závěrovém profilu Losenice ve spolupráci s katedrou fyzické 

geografie PřF UK (Projekt VaV) nainstalován ultrazvukový hladinoměr US3000 firmy 

Fiedler a Mágr, která rovněž zajišťuje provoz systému a přenos dat na server pomocí 

bezdrátového modemu. Tento hladinoměr je umístěn na mostě v Rejštejně a dosahuje 

přesnosti měření +/-1%, což přibližně odpovídá 2 cm. Měření je prováděno každých 10 minut. 

K datům je možno přistupovat na přímo na serveru nebo je stahovat z přístroje v 

některém exportním formátu  (Příloha 5 Obr. 8). 

 Protože přístroj měří pouze výšku hladiny (potažmo hloubku), pro určení průtoku je 

třeba zkonstruovat konzumpční křivku, tedy vztah mezi hloubkou a průtokem. Tato křivka se 

konstruuje empiricky na základě série měření pomocí hydrometrické vrtule (Příloha 5 Obr. 

11).   
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3.1.4 Analýzy sedimentů 

 

Fluviální a biogenní sedimenty nebo svahoviny představují užitečný zdroj informace 

při analýze probíhajících nebo subrecentních procesů v reliéfu, a to dvěma způsoby. Jednak 

jejich vlastnosti, jako je tvar a opracování klastu, zrnitostní složení, materiál, členění do 

charakteristických vrstev i vzájemné vztahy těchto vrstev vypovídají o zdrojové oblasti, 

způsobu a délce transportu a sedimentačních poměrech, za jakých ke vzniku sedimentu došlo. 

Je tak možné odhalit záznam o mimořádných situacích, například povodních, přívalových 

proudech, debris flow nebo rekonstruovat vývoj koryta, sedimentační prostředí (Montgomery 

1997, Starkel 1995, Starkel 1985).  Za druhé, sedimentární záznam může obsahovat materiál, 

jako jsou různé úlomky a předměty antropogenního původu, organické zbytky, které je možné 

datovat pomocí radiokarbonových metod, pro časové zařazení vzniku sedimentu a také 

rychlosti transportu sedimentu  (Lancaster and Casebeer 2007). 

Analýza sedimentů se provádí buď pomocí kopaných, případně vpichovaných sond, 

nebo na přirozených či umělých odkryvech v zářezech cest, ve výkopech staveb nebo 

břehovou erozí obnaženém akumulačním tělese, apod. (Růžičková et al. 2001). Hrubé klasty, 

například materiál kamenných moří nebo fluviálních štěrků a balvanů je možné analyzovat 

jednotlivě měřením jejich rozměrů, orientace klastů a stupně opracování v profilech, plochách 

nebo bodově (Bunte and Abt 2001, viz Příloha 6). 

 

3.1.4.1 Analýza materiálu ze sond v údolní nivě 

 

V údolní nivě Losenice mezi Popelnou a úzkým segmentem údolí pod Obřím Hradem 

byla provedena série vpichovaných sond (do 1 m). Tento průzkum byl proveden jednak 

s cílem zachytit případné lakustrinní sedimenty, jednak pro určení pozice následných 

kopaných sond. Sondování bylo prováděno systematicky v podélném profilu středem údolní 

nivy pomocí pedologické sondy (Příloha 6 obr. 13) 

V závěru široké části údolní nivy Losenice pod Popelnou byly vykopány dvě kopané 

sondy S1 a S2. Cílem tohoto sondování bylo zjistit potenciální přítomnost lakustrinních 

sedimentů v nivě, což by potvrdilo dlouhodobější zahrazení údolí Losenice sesuvy pod Obřím 

Hradem. První sonda S1 dosáhla hloubky 50 cm, druhá 105 cm. V obou případech se jednalo 

o dosažení stálé hladiny podzemní vody (viz Příloha 6, Obr. 11) 
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3.1.4.2 Analýza materiálu kamenných moří 

 

Součástí terénních prací byla i analýza bloků kamenných moří. Byla prováděna podle 

postupu, který je součástí metodiky komplexního výzkumu kamenných moří na Šumavě, 

vypracované ve spolupráci s dr. Mentlíkem ze Západočeské univerzity (Mentlík and Hartvich 

2005, nepubl.). Cílem této analýzy je zachycení hlavních parametrů klastů na různých 

kamenných mořích, lišících se orientací, materiálem, rozsahem i sklonem. Tyto 

charakteristiky potom budou sloužit jako podklad pro zmíněnou komplexní analýzu, která 

bude navíc obsahovat i monitoring dynamiky, změny parametrů bloků ve vertikálním profilu 

hloubku, morfometrické vlastnosti a geofyzikální informace o mocnosti kamenných moří. 

V této první fázi byly jako pilotní projekt provedeny analýzy materiálu na dvou 

kamenných mořích v údolí Losenice, která měla podobný rozsah, sklon a opačnou orientaci 

(viz Příloha 7). Analýza probíhala v sérii 2-3 profilů: v horní, střední a spodní části daného 

kamenného moře. Na vybraném profilu bylo rozloženo pásmo a na každém celém metru 

(popř. po 50 cm, podle rozsahu kamenného moře) byly proměřeny následující parametry 

bloku: 

- směr os a, b, c 

- sklon a směr osy a 

- zaoblení podle tabulky (Příloha 7 Obr. 7) 

Vždy se měří minimálně 50 klastů v každém profilu (při 1 m kroku má tak profil nejkratší 

možnou délku 50 m, ale je také možné použít 0,5 m krok, takže stačí pouze 25 m šířky 

kamenného moře). Vyhodnocení se provádí pomocí trojosého diagramu (Sneed and Folk 

1958, Graham and Midgley 2000, Příloha 7). 

 

3.1.4.3 Analýza materiálu fluviálních akumulací 

 

Podobným způsobem jako bloky kamenných moří byly také popsány a vyhodnoceny 

klasty v korytě Losenice. Byla přitom využita metodika popsaná v práci Bunte and Abt 

(2001), která spočívá v proměření parametrů klastů na sérii příčných profilů korytem, 

vytyčených na několika lokalitách podél toku. Na klastech (vybraných vždy po 50 cm na 

profilu) se měří směr os a, b a c, dále sklon a směr osy a, a konečně se hodnotí zaoblení podle 

tabulky (Příloha 6). 
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3.1.5 Další terénní metody 

 

Další terénní metody, konkrétně relativní datování pomocí Schmidtova kladiva 

(Schmidthammer, Příloha 11), komplexního geofyzikální průzkum na Obřím Hradě (Příloha 

9) a odběr vzorků pro rentgenovou práškovou difrakci jsou popsány v syntetickém článku 

„Hartvich, F., Zvelebil,J.,  Havlíček, D.  a Slabina, M. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure, 

který je zařazen v páté kapitole. 

 

3.2 Digitální morfometrie 

 

Morfometrické techniky byly použity na všech třech prostorových úrovních. Na 

nejrozsáhlejším území sz. Šumavy byly dokonce hlavní aplikovanou metodou, neboť při 

značném rozsahu území je možné takto získat informace o reliéfu – vzhledem k měřítku - 

v dostatečné přesnosti a zároveň.   

 

3.2.1 Datové podklady 

 

Datové podklady, využité v této práci, byly dvojího druhu: digitální a analogové, které 

bylo pro využití v prostředí GIS třeba nejprve převést rovněž do digitální podoby. Z 

těchto tištěných podkladů byly nejdůležitější topografické a geologické mapy. Základním 

podkladem byly topografické mapy ZM ČR 1:10 000, které byly využity jako základní 

referenční rastrový podklad. Kromě toho byly použity mapy geologické 1:50 000  (Müller et 

al. 1991) a nové 1:25 000 listů Kvilda (Žáček et al. 2006) a KašperskéHory (Babůrek et al. 

2001).  

Mezi hlavní digitální podklady patřila zejména digitální verze ZM ČR 1: 10 000  

ZABAGED ve vektorové podobě. Ta obsahuje jednak topografické vrstvy (vodní toky, sídla, 

komunikace), jednak výškopis v podobě vrstevnic s intervalem 2 nebo 5 m, které byly využity 

jako podklad pro konstrukci DMR (pomocí funkce topo_to_raster z ArcToolboxu). 
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3.2.2 Morfolineamenty a analýza údolní sítě 

 

Analýza údolní sítě a lineárních prvků reliéfu je další často využívanou metodou při 

stanovování vlivu strukturních poměrů na vývoj a charakter reliéfu (Štěpančíková 2007). I 

v případě, kdy se nejedná o oblast aktivní tektoniky, pasivní vliv přítomných poruch často 

predisponuje údolní síť (např.  Montgomery 1997, Bíl 2002). 

Analýza směrů úseků údolní sítě je v současnosti poměrně triviální operací v prostředí 

GIS. Vrstva vodních toků je rozdělena na segmenty požadované délky (nebo minimální 

délky) a poté je pro každý úsek vygenerován azimut. V případě zájmového území byly 

výpočty prováděny na dvou souborech: topografické vrstvě ZABAGEDu  a na základě vrstvy 

generované na základě DEM extenzí ArcHydro. Vrstva toků ze ZABAGEDu (v délce 2878 

km) byla rozdělena na 11500 úseků po 250 metrech. Generované toky v celkové délce 996 

km rozděleny na téměř 4000 úseků o délce rovněž 250 metrů. Po převedení databáze do 

programu MS Excel a agregaci do intervalů po 10° bylo možné vytvořit růžicový diagram 

(viz Příloha 8). V povodí Losenice bylo rovněž využito dvou vstupů: hydrografické sítě ze 

ZABAGEDu (cca 70 km toků) a manuálně zakreslené sítě údolnic (48 km). 

Morfolineamenty (sensu Štěpančíková 2007) jsou lineární prvky reliéfu, nejčastěji 

přímé údolní úseky, přímé strmé svahy nebo výrazné terénní hrany. Vychází se 

z předpokladu, že strukturní vlastnosti podloží se projevují v preferenční orientaci těchto 

liniových prvků. Lysenko (2004) použil radarové družicové snímky pro analýzu lineamentů 

na Šumavě, jinak jsou ovšem lineamenty nejčastěji vymezovány empiricky na základě DMR. 

V případě této práce byly morfolineamenty rovněž vymezeny empiricky, nicméně byly 

použity i jisté podklady jako vodítka. V první řadě se jednalo o hustotu vrstevnic, zjištěnou 

pomocí neighbourhood analysis z vrstevnic převedených do podoby rastru (podobně 

Ostaficzuk (1975) in Štěpančíková (2006) použil metodu zahuštěných vrstevnic). Dalším 

indikátorem byla vrstva přímých svahů, které byly definovány jako plochy se sklonem nad 

25° a délkou přes 1 km. V povodí Losenice byly navíc vytvořeny morfolineamenty na základě 

topografie ze ZABAGEDu 1:10 000, s minimální délkou 250 m (Příloha 8 a 10). 

Poněkud obdobné výsledky poskytuje metoda geomorfologických mřížek (Mentlík a 

Baláková 2004), nicméně vyžaduje více a podrobnější informace o geomorfologii území, 

takže nebyla využita. 
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3.2.3 Konstrukce profilů 

3.2.3.1 Příčné profily 

 

 Kromě podrobných profilů zaměřovaných v terénu pomocí laserového sklonoměru 

(viz výše) byla v povodí Losenice zkonstruována série příčných profilů údolími hlavních toků 

za použití ProfileExtractoru. Celkem bylo zkonstruováno 27 příčných profilů procházejících 

údolím Losenice i jejích přítoků (viz Hartvich 2005a) 

Takto konstruované profily jsou sice výrazně méně přesné (vycházejí z 5 m gridu), ale 

jejich konstrukce je rychlá a je možné je dále exportovat k dalšímu zpracování, například 

v programu MS Excel. Profily umožňují zachytit charakter a někdy i fáze zahlubování toku 

(Bíl 2002).  

Na základě hodnot odečtených z příčných profilů je rovněž možné odvozovat 

morfometrické indexy, například Vf index (valley-height-to-valley-floor ratio, Bull and 

McFadden 1980): 

 

 

kde W je šířka údolního dna, Lh nadmořská výška levého rozvodí, Rh nadmořská výška 

levého rozvodí a Fh nadmořská výška údolního dna. 

Nízké hodnoty tohoto vztahu jsou dávány do souvislosti s tektonickými pohyby (Bíl 

2002), ale spíše ukazuje index obecně jen míru sevření údolí (Příloha 3 Obr. 6), jejíž příčiny 

mohou být ve skutečnosti různé. 

  

3.2.3.2 Podélné profily 

 

Metodika konstrukce podélných profilů údolími je podrobně popsána v publikaci 

Hartvich (2005b) 

 

3.2.4 Metody prostorové statistiky  

 

Z metod využívajících prostorové statististiky na rastrovém DMR byly využity dva 

postupy: indikátor zarovnaných povrchů a hypsometrický integrál. Indikace zarovnaných 

povrchů byla provedena modifikací postupu popsaného Jedličkou a Mentlíkem (2003), kteří 

Vf =  
2W 

((Lh – Fh) + (Rh – Fh)) 
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vymezovali tyto indikátory1 jako plošiny se sklonem do 4°, které přesahují 0,04 km2. 

Vzhledem k menšímu měřítku pro účely této práce byly zahrnuty do výpočtu jen plošiny nad 

0,2 km2 a dále byly odstraněny plošiny pod 500 m n.n. a rovněž ty, které tvoří údolní dno (viz 

Příloha 10 Obr. 5). To bylo provedeno vyloučením ploch, které se z větší části nacházely 

v údolním dně (do 500 m od toků).  

Hypsometrický integrál je vypočten v okolí buňky rastru jako: 

  

kde Hmean je průměrná nadmořská výška, Hmin je minimání nadmořská výška a 

Hmax je maximální nadmořská. Hi může nabývat hodnot mezi 0 – 1, přičemž hodnoty blížící 

se 1 vykazují území s konvexní hypsometrickou křivkou, naopak k 0 se blíží velmi konkávní 

křivka (Pánek 2004, Příloha 10 Obr. 19). Tento ukazatel byl počítán pro sz. Šumavu 

v klouzavém čtverci 2x2 km, což při 25 m rastru představuje velmi náročnou výpočetní 

operaci (přes 2,5 * 1012 výpočetních kroků).  

Cílem těchto analýz je v první řadě zachycení hlavních morfologických rysů sz. 

Šumavy, zejména: 

- morfologického významu a rozsahu zarovnaných povrchů šumavských plání, 

- rozložení a rozčlenění zarovnaných povrchů erozními údolími (sensu Kodym ml. et al. 

1961, Zoubek, Kunský et al. 1968), 

- výškové úrovně zarovnaných povrchů, 

- morfologické nápadnosti a významu šumavského okraje, indikovaného vysokými 

hodnotami hypsometrického integrálu. 

 

3.2.5 Další morfometrické metody 

 

Kromě výše popsaných metod byly v práci použity četné další, například konstrukce a 

analýza podélných profilů, výpočet TOBIA indexu (sensu Meentenmeyer and Moody 2000), 

morfometrické vymezování údolní nivy a zejména metoda izobazit, která byla dále rozvinuta. 

Metodický popis a další detaily k těmto postupům jsou obsaženy v dále následujících 

publikacích, některé výstupy v Příloze 8. 

                                                 
1  V této publikaci se hovoří o přímo zarovnaných površích, nicméně protože se jedná o pouze plošiny určené na 
základě morfologie, je vhodnější nazývat takto vymezené plochy pouze indikátory z. p.  

Hi = 

Hmean - Hmin 

Hmax - Hmin 
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(2) Hartvich, F. (2006): Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy. 

Geomorfologický sborník 5. Sborník z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006", Olomouc, 10. 

- 12. 4. 2006, Univerzita Palackého, Olomouc, s.43-48. 
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Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední 

Šumavy 
Morphometrical techniques using the subenvelope lines on the example of central 

Šumava Mts. 
Filip Hartvich 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, Praha 8, 182 09 
hartvich@irsm.cas.cz 

 
Tento příspěvek se zabývá konstrukcí izobazitických linií v prostředí GIS a 

možnostmi, které tato technika nabízí. Zájmovým územím, na které byly analýzy orientovány, 
je oblast střední Šumavy a Pošumaví v rozsahu přibližně od Železné Rudy k počátku vzdutí 
Lipenské nádrže, v příčném směru pak od státních hranic k údolí Otavy v okolí Strakonic.  

Morfometrické parametry reliéfu, generované v prostředí GIS, se stávají nedílnou 
součástí geomorfologické morfostrukturní analýzy. Metoda tvorby izobazitických map je 
známa již od padesátých let 20. století (Bíl 2003). Nejprve ve stručnosti ke konstrukci 
izobazit. Principem tvorby izobazit je rekonstrukce vrstevnic v minulé fáze vývoje reliéfu, 
tedy před jeho dalším rozčleněním zpětnou a hloubkovou erozí toky nižších řádů. Při 
rekonstrukci je nejdříve potřeba určit řád toků podle Strahlerovy klasifikace (např. Strahler 
and Strahler 2000): každý pramenný tok má řád 1, při soutoku dvou toků stejného řádu se řád 
zvyšuje. Poté se konstruují nové vrstevnice N-tého řádu, které propojují body, kde kříží 
příslušná původní vrstevnice tok daného (anebo vyššího) řádu. Takto je možné vytvořit 
izobazitickou mapu pro každý řád.  

Mezi hlavní využití této morfometrické techniky patří modelování vzhledu reliéfu před 
rozčleněním erozí toků (Pánek 2001), vymezování neotektonicky aktivních oblastí 
(Zuchiewicz and Oszczypko 2002), ale také odhalování průběhu tektonických linií (Golts and 
Rosenthal 1993) nebo modelování tendencí vývoje reliéfu (McKeown et al. 1988).  

  Tvorba izobazitických map manuálně překreslováním původních vrstevnic v 
mapě je značně pracná a zdlouhavá, přičemž výsledek nemusí přinést očekávané výsledky. 
Určité oživení užití této metody přichází s nástupem GISů, které umožňují rychlou konstrukci 
map na podobném principu. Detailně tento postup popisuje Jedlička a Mentlík (2003), kteří 
při tvorbě izobazitické mapy navrhují využívat jak údolnic, tak i hřbetnic. Tento postup 
přibližuje výslednou izobazitickou mapu blíže k předchozímu vzhledu reliéfu, neboť při 
použití pouze údolnic (= toků) se celkový reliéf snižuje na tuto úroveň (obr. 1), zatímco při 
současném využití hřbetnic se reliéf snižovat nebude.  

 

 

Obr. 1: Výřez z 3D modelu reliéfu (vlevo) a rekonstruovaný reliéf  izobazit pouze z údolnic (vpravo) 
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Navíc je možné při práci v GISu využívat téměř kontinuálních údajů v linii údolí, 

nikoli jen křížení vrstevnic s určitým intervalem a toků daného řádu. Téměř, protože je možné 
využít např. každého uzlu (node) nebo bodů s jakýmkoli intervalem na linii údolnice, což 
poskytne více dat k následné interpolaci. Využití pouze údolnic ovšem má rovněž své využití. 
Pokud do výpočtu nevstupují hřbetnice (= rozvodnice), lze ze změn povodí, která je možné z 
každého povrchu rostoucího řádu, usuzovat na trendy vývoje povodí a tedy směry erozně-
denudačních tlaků, postupujících z nížin do pohoří.  

Aby byly dodrženy rovné podmínky při vymezování hřbetnic i údolnic, nebyly pro 
klasifikaci využity stávající vrstvy toků. Strahlerova klasifikace je totiž jednak značně závislá 
na měřítku, jednak na kvalitě podkladů. Je známo, že například vrstva toků v mapách velkého 
měřítka realitě příliš neodpovídá. Místo toho tedy byly údolnice vykresleny s použitím 
extenze ArcHydro, kde lze definovat minimální velikost povodí pro iniciaci toku a minimální 
délku toku. Stejné nastavení těchto parametrů zaručuje, že průběh a hustota údolnic bude 
odpovídat tvaru reliéfu. Extenze navíc nejdříve upraví DMR tak, aby byla zaručena kontinuita 
spádnic po celé ploše (DMR reconditioning). 

Pokud je při izobazitické rekonstrukci použito jak údolnic, tak i hřbetnic, vyvstává 
otázka, jakým způsobem budeme postupovat při odebírání řádů. Je možné buď postupně 
odebírat pouze údolnice s příslušným řádem, nebo klasifikovat podle Strahlerova řádu i 
hřbetnice. To je totiž prakticky možné, protože také hřbety mohou být různého významu a 
pravidelně se sbíhají menší hřbety do větších. Je pravda, že narozdíl od údolního systému 
nemusí být systém hřbetnic kontinuální, v horském terénu to však příliš nevadí, jak ukázaly 
výsledky klasifikace. Postup pro vymezení hřbetnic je obdobný, také s využitím zmíněné 
extenze, nejdříve je ale třeba provést inverzi reliéfu (takže hřbety se stanou údolími a naopak), 
a tento inverzní reliéf potom vstoupí do zpracování v ArcHydro.  

Výsledkem tohoto zpracování jsou dvě liniové sítě, hřbetnic a údolnic. V této fázi jsou 
obě sítě převedeny na body, což je možné udělat několika způsoby - v tomto případě byly 
jednotlivé segmenty lomené čáry reprezentovány středovým bodem. Takto vznikne relativně 
hustá síť bodů, pro každý z nich je určena souřadnice Z (tj. nadmořská výška) a odvozen řád z 
příslušné klasifikace údolnic a hřbetnic.  

Ovšem i při současném využití hřbetnic a údolnic je takto rekonstruovaný reliéf velmi 
vzdálenou podobou předchozí podoby krajiny. Využitím hřbetnic (ať se již odebírají nebo 
nikoli) se sice maxima reliéfu zachovají, ale do výpočtu stále vstupují pouze současné 
nadmořské výšky den údolí, což samozřejmě neodpovídá realitě vývoje reliéfu ve 
vyzdviženém pohoří, do kterého postupuje zpětná eroze z podhůří (např. Montgomery 1997, 
Hack1960, aj.). Z tohoto hlediska by modelu značně pomohlo, kdyby se s každým krokem (tj. 
odebráním každého dalšího řádu) zároveň zvýšila hodnota nadmořské výšky údolnicových 
bodů zbývajících řádů.   

Maximální rozsah tohoto zvýšení budiž určen jako rozdíl mezi povrchem, 
interpolovaným pouze z hřbetnic (envelope) a povrchem ze všech bodů (= současný povrch). 
Toto maximum se pohybuje  od 7 do 316 m. Rozdělení tohoto intervalu mezi jednotlivé kroky 
(odebrání řádu) se řídilo podle rozdílu rastrů dvou následujících povrchů, tj. například 
povrchu 3. řádu - 2. řádu. Podíl každého z těchto pěti (při max. řádu = 6) rozdílů na celkové 
hodnotě zvýšení určil rozdělení tohoto zvýšení mezi jednotlivé kroky (tab. 1). Podle tabulky 1 
byla připočtena ke každé hodnotě souřadnice "Z" každého údolnicového bodu hodnota 
zvýšení, příslušná pro daný řád bodu. 
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     Tabulka 1 

    změna objemu (km3) podíl změny objemu (%) 
hřbetnice - 6. 

řád  4 4.4 
6. řád - 5. 

řád  10 10.6 
5. řád - 4. 

řád  17 18.2 
4. řád - 3. 

řád  27 28.3 
3. řád - 2. 

řád  26 26.9 
2. řád - 1. 

řád (vše)  11 11.7 
    96 100 

        

  
cel

kem 
6. 

řád 
5. 

řád 
4. 

řád 
3.

řád 
2. 

řád 
1. řád 

(vše) 

body 1. řádu 88 79 63 38
1
6 5 0 

body 2. řádu 92 82 66 40
1
6 6 0 

body 3. řádu 104 93 75 45
1
8 6 0 

body 4. řádu 104 93 75 45
1
8 6 0 

body 5. řádu 119
10

6 85 52
2
1 7 0 

body 6. řádu 114
11

0 97 77
4
4 13 0 

 
 Výsledkem tohoto postupu je série modelovaných povrchů. Pokud budeme 

odečítat vždy od povrchu vyššího řádu (tedy teoreticky vývojově staršího) povrch nižšího 
řádu, je možné přibližně zjistit, kde došlo v příslušné fázi k nejintenzivnějšímu vývoji a 
změnám reliéfu. Pokud navíc vynásobíme hodnoty koeficientem 625 (25 x 25 m raster), je 
možné zhruba kvantifikovat i objemové změny. Ovšem při provedení tohoto postupu 
narazíme na problém: pokud se totiž odebírají řády u hřbetnic i údolnic, dojde k tomu, že na 
některých místech se bude reliéf v oblasti elevací ve směru časové osy zvyšovat (obr. 2).  

 

   

Obr. 2 (vlevo):  Rozdíl povrchu  3. a 2. řádu      Obr. 3 (vpravo): Rozdíl povrchu  3. a 2. řádu  
(1-max. snížení reliéfu, 2-významné snížení, 3-malé snížení, 4-žádná změna, 5-zvýšení, 6-významné zvýšení )  
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    To je samozřejmě pro tuto modelovou situaci nepřípustné, pokud neuvažujeme 
současnou endogenní činnost, např. výzdvih. To by příliš komplikovalo rekonstrukci reliéfu a 
bylo by zřejmě potřeba mnohem složitějšího postupu. Ukazuje se, že je proto výhodnější pro 
tento účel odebírat řády pouze u údolnic a zachovávat hřbetnice. Tímto způsobem se reliéf s 
rostoucím řádem kontinuálně zvyšuje a rozdíly jsou tudíž vždy pozitivní (obr. 3). Výsledné 
změny reliéfu směrem do minulosti (tj. s rostoucím řádem) se potom v tomto modelu začínají 
blížit možnému skutečnému vývoji.  

Z těchto výstupů je možné vyčíst celou řadu údajů. Například fakt, že celkový objem 
materiálu, který byl odnesen při zahlubování údolí, tvoří přibližně 10% celkového objemu 
tělesa Šumavy nad závěrečný profil (cca 400 m.n.m.), tj. k úplné denudaci reliéfu zbývá ještě 
90% (cca 900 z 1000 km3). Bylo by zajímavé porovnat tyto hodnoty s jinými pohořími s 
podobným vývojem. Také rozložení objemových úbytků mezi jednotlivé kroky je zajímavé 
(graf 1). 

 
Graf 1 (vysvětlení v textu)  
 

Šedá linie ukazuje nárůst objemu při odebrání příslušného řádu  (na ose x), černá 
celkovou délku úseků údolnic daného řádu. Zatímco délka úseků se řídí klasickým 
geografickým rozdělením, největší objemy údolí jsou soustředěny u toků 2 a 3 řádu. Těmto 
řádům přísluší i největší průměrná délka rovného úseku (čárkovaně), což by bylo možné 
vysvětlit právě intenzivní zpětnou erozí těchto toků v šumavském svahu. Z obr. 4 je zřejmé, 
že největší část objemových změn přísluší právě oblastem, kde se horní toky prořezávají 
šumavským svahem okolo silné černé linie. 
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Morfometrické techniky, mezi které patří i konstrukce izobazit, jsou velice užitečným 
nástrojem k porozumění stavbě a vývoji reliéfu. Nelze nicméně zapomenout, že veškeré 
morfometrické modelování je jednak založeno na ne zcela přesných datech (tj. modelu reliéfu 
v jakékoli podobě), jednak jsou postupy extrémně zjednodušenými paralelami skutečného 
vývoje reliéfu. Proto není možné považovat výstupy za skutečný stav předchozího reliéfu. 

Ten je totiž ovlivněn mnoha dalšími 
faktory, které do analýz nevstupují, 
a navíc neznáme výchozí stav, tj. 
například podobu reliéfu po 
výzdvihu. I to je zjednodušené - 
eroze reliéfu probíhá ve skutečnosti 
již zároveň s výzdvihem nebo jiným 
vnějším impulsem (např. Strahler 
and Strahler 2000, Sauchyn 2000, 
Brunsden and Thornes 1979). 

Je možné si představit další 
úpravy tohoto postupu tak, aby se 
zrekonstruovaný reliéf ještě více 
blížil skutečné podobě krajiny před 
proniknutím postupující vlny 
erozního rozčlenění. Také hřbety 
samozřejmě podléhají erozi, a to tím 
více, čím je vyšší reliéfová energie, 

Obr. 4: Maxima objemových změn při odebírání řádu. Silná linie ukazuje přibližný průběh šumavského svahu, 
bílé body představují svahy strmější než 25° a delší než 1 km  

Obr. 5. Hypsometrický integrál (konstruovaný v plovoucím 
čtverci 2x2 km)  
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vyjádřená např. výškovou členitostí nebo hypsometrickým integrálem (obr. 5). Zde je tento 
proces ovšem zpomalován konfigurací pohoří -  relativně ploché oblasti Šumavských plání 
poněkud chrání nejvyšší hraniční hřbety, alespoň ze severu a severovýchodu (Chábera et al. 
1985). Bylo by například možné využít zároveň trendů změn údolní sítě podle měnících se 
rozvodnic, vymezených na základě klasické izobazitické mapy pouze z údolnic. Tyto nové 
hřbetnice by mohly nést sice minimálně reálnou nadmořskou výšku (tj. odvozenou ze 
současného reliéfu), ale jejich poloha by byla určena podle dřívějšího stavu. Také by bylo 
možné si představit, že odebírání řádů hřbetnic (které se výše ukázalo nepříliš vhodné) 
takovým způsobem, že by se hřbetnice daného řádu odebíraly až při konstrukci reliéfu 
vyššího řádu. Tím by se do značné míry odstranil problém zvyšování reliéfu na okrajích plání 
a zároveň by byl reliéf postupně zjednodušován, takže by se relativně věrohodně odstraňovalo 
rozčlenění erozí toků. 
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Shrnutí 
Morfometrické parametry reliéfu, generované v prostředí GIS, se stávají 

nedílnou součástí geomorfologické morfostrukturní analýzy. Tento příspěvek se zabývá 
konstrukcí izobazitických linií v prostředí GIS a možnostmi, které tato technika nabízí, 
na příkladu území střední Šumavy. Mezi hlavní diskutované problémy konstrukce 
izobazitických a odvozených map patří zejména využití také linií hřbetnic a také 
techniky přiblížení povrchů vyšších řádu skutečnému vzhledu předchozího reliéfu 
pomocí zvyšování reliéfu údolních den a jeho odvozování. V závěru je zmíněno několik 
potenciálních  technik a směrů, kterými by se mohlo využití izobazit dále ubírat. 

 
Summary  

 Morphometrical properties of the relief, calculated in GIS environment, are becoming 
an integral part of the morphostructural analysis. This article deals with construction of the 
subenvelope lines in the GIS and discusses the possibilities of the technique, using the digital 
data on central Šumava Mts. in Southern Bohemia. Among the chief discussed problems of 
the subenvelope lines construction in the article is the use of the crest lines as well as the 
techniques allowing the convergence of the reconstructed subenvelope surfaces towards the 
real past surface. Finally, several possibilities for further development of the methods using 
the subenvelope lines.  
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3.3 Laboratorní metody 

3.3.1 Analýza sedimentů 

Metodika je popsána v článku Hartvich and Vilímek (2008).  

 

3.3.2 Rentgenová difrakční analýza 

 Metodika je popsána v článku Hartvich et al. (2007).  
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4 Geomorfologické analýzy 

4.1 Analýza vybraných tvarů reliéfu 

 

(3) Hartvich, F. and Vilímek, V. (2008): Selected landforms and their significance for analysis of the 

developement of the Losenice R. valley. Acta geodynamica et geomaterialia 5/151, p. 275-296. 
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Abstract 

A detailed geomorphological mapping was performed in the valley of the Losenice R., 
which is situated on the NE slopes of the Šumava Mts. nearby the Kašperské Hory town. The 
dominant characteristics of the studied area are steep slopes of the deeply incised, narrow 
valleys, strong fragmentation of the bedrock composed of various types of gneisses and 
obvious structural influence on the valley network plan. Based on the analysis of the 
occurrence, parameters and relative position of selected landforms, which have significance 
for documenting certain processes, as well as other inputs, the relief of the studied area was 
divided into eight genetic types of relief segments: structural, erosional, erosional-structural, 
structural-denudational and erosional-denudational slopes, flat denudational ridges and 
planation surface remnants and finally the valley floors with the floodplain. 

 
Keywords 
geomorphological mapping, fluvial landforms, rockslides, slope development, Losenice R., 
Šumava Mts. 
 
 
Introduction 
 

This article summarizes the results of several years of geomorphological mapping in 
the catchment of the Losenice stream and seeks to analyse the pattern of the landform 
occurrence in order to understand the development of the studied area. The mapped landforms 
were analysed in order to understand the development of the valley, situated on the outer 
slopes of the Šumava Mts. (Fig. 1). 

The key-stone of the analysis of the landforms is the geomorphological map, where 
the mapped elements are classified according to a geomorphological legend. The final legend, 
which forms the outline axis of this article as well as the graphic legend of the comprehensive 
geomorphological map (Fig. 2) is a result of a compilation of several geomorphological maps, 
adjusted to the properties of the relief in the area of interest. 

There are several elementary possibilities of classification of the landforms (Vitásek 
1966, Demek 1987, Buzek 1986, Strahler and Strahler 2000): 
 

- by the geomorphological agent, which transports the material with the result of a 
landform creation, i.e. fluvial activity, wind activity, etc. 

- by the mechanical process, which prevails in the shaping of a landform, i.e. material 
removal (erosion), storage (accumulation), etc. 

- by the source, which supplies energy and predisposes the relief shaping, i.e. 
endogenous, exogenous forces  

- by the scale (makro-, meso- and microforms) 
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- by the material, climatic or other conditions, in which they have developed (for 
example carst landforms, desert landforms, periglacial landforms) 

- various combinations of the attitudes 
 

For the purposes of this work, the combination of the process and force was used, first 
classification level was based on the process, and second on the agent, to which correspond 
the structure of the chapters: 
 

- Structurally controlled landforms 
- Erosional and denudational landforms 
   Fluvial  

  Slope  
Cryogenic  

- Accumulation landforms 
 Fluvial 
 Slope 
 Cryogenic  

- Polygenetic landforms  
- Other important relief elements  
 

A bit aside the others stands the category of structural landforms, which can be 
considered as “azonal” – the structure-dominated landforms do not fit into a genetically 
continuous system connected by the energy and material flows (Twidale 1971). For example, 
a landslide must have detachment, transport and deposition part (Ondrášik and Rybář 1991), 
while a structurally determined kuesta has no or little genetic connection with its 
surroundings.  

Among the most important sources for the construction of the classification legend 
were works from similar mid-mountain relief of central Europe, including Štěpančíková 
(2007), Vilímek (1998), Balatka et al. (1963), or universal ones such as Bashenina et al. 
(1968), Demek (ed. 1972) and finally GIS-based (Létal 2005, MacMillan et al. 2000). 

It is necessary to remark that this article comprises only a selection of landforms, 
which represent the most important keys to understanding the shaping and development of 
this part of the relief. During the six years of mapping, several thousands of landforms of 
various origins were recorded and embedded into the detailed geomorphological map.  

A large group of landforms, which was omitted in this article even though it was 
mapped, is the class of the anthropogenic landforms. It is particularly intriguing and 
problematic part of geomorphological mapping in the Šumava Mts. The human activity in the 
area was the strongest, due to historical-political reasons, in the 19th and beginning of 20th 
century, diminishing significantly after 1940ies. As a result, once strongly human-influenced 
and changed landscape was in many parts practically left to its natural development for the 
last 50 - 150 years. It is clear, that the marks of the human activity are after such period of 
natural development blurred by the geomorphological and biological processes and nowadays 
it is very difficult to differentiate between the natural and anthropogenic influences. 

 
Area of interest 

 
The area of interest (further AOI) is situated in the mid-mountainous relief of the NE 

slopes of the Šumava (Bohemian Forest) Mts. in the catchment of the Losenice River. It is 
one of the rivers draining the flat relief of the planation surfaces of Šumavské Pláně and on its 
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16 km long course towards N and NW steeply descends into deeply incised valley of the main 
stream, Otava River (Fig. 1).  

This area forms one of the most significant outer slopes of the Šumava Mts., where the 
relief steeply descends from the uplifted plateaus of planation surface of Ranklovské Pláně 
(1100-1200 m a.s.l.) towards milder relief of the Šumava foothills and Otava valley. At the 
confluence of Losenice with Otava R. in Rejštejn, the altitude descends to 550 m a.s.l., only 6 
km from the highest point.  

The most intriguing part of the AOI is a long, approximately northward outspur of the 
Valy hill, surrounded from east and north by a sharply bent and deeply incised valley of the 
Losenice R. On the northern end of the ridge are situated remnants of a Celtic fortification of 
yet unknown purpose (Zvelebil and Slabina 2002). The otherwise almost continuous, double 
belt of walls remnants is curiously missing on the eastern slopes. 
 
 
Mapping methodics 
 

The vast majority of the work performed in order to achieve the results presented in 
this article has been performed during the fieldwork. Among the basic sources of information 
for the mapping were the maps - both in paper and digital form, in particular: the 1: 10 000 
topographical map (ZABAGED) and the 1:25 000 and 1: 50 000 geological and special maps 
(Babůrek et al. 2001, Žáček et al. 2007, Müller et al. 1999). 

The field maps were embedded into the GIS environment and supplemented by the 
input data, such as DEM, contours, slope maps, geological maps, etc. and further processed. I 
the GIS were performed both key tasks, i.e. spatial analyses and correlations as well as 
preparation of the cartographical outputs.  

The balance between including maximum information while keeping the readability of 
the map is always a difficult work. For example, Gustavsson et al. (2006) have used a new 
attitude to involve as much information as possible into a general geomorphological map, 
including – aside from usual geomorphological objectives – age, lithology and activity of the 
landforms. The resulting map, however, is not very comprehensible and its reading is very 
difficult. Therefore, it is necessary to follow the objective of the particular map and carefully 
select the means of visualisation, particularly with the possibilities of the GIS (Létal 2005).   

 
 

Results - Selected landforms: properties, distribution and description 
 
Structurally controlled landforms 
 
  By the structurally controlled landforms are meant those that owe their existence to the 
influence of rock composition or structure, or tectonic activity, which has significantly 
contributed to their shape (Twidale 1971). The only landforms classified as structural in the 
AOI were structural slopes and structural ridges. Arguably, the inner structure influences 
many other forms, particularly various rock outcrops, and partly even the block fields and 
fluvial sediments (Hartvich et al. 2007), but in the shaping of these landforms is dominated by 
other processes (Vitásek 1966). 

The structural slopes in the AOI occupy very limited area. There are no fault slopes, 
even though the plan of the valley system is clearly predisposed by the structural conditions 
including faults. The structural slopes are restricted to steep NE slopes where the foliation 
planes run approximately parallel with the surface. This configuration causes that the slopes 
are prone to sliding along these planes (Hartvich 2006). By far the largest and most significant 
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area of the structural slope is situated under the remnants of ancient Celtic fortification Obří 
Hrad on the NE slopes of the outspur of Valy Hill. Here, the most active slope movements 
occur, and the slopes reach in accordance with the foliation around 30°-40°. 

The category of structural ridges was identified only on the long, sharp ridge of 
Výrovec (Fig. 3), a belt of hard quartzite (Babůrek 2000, Žáček 2006), which, being less 
prone to weathering, determines the position of the ridge. The quartzite belt crosses the 
Pěnivý brook, where it has caused the development of narrowest rocky gorge (valley floor is 
only 10 m wide here) and continues in another ridge on the other side of the brook.  

 
Erosional and denudational landforms 
 
Fluvial  
 Fluvial erosion is currently very active in reshaping the relief, particularly through 
dynamic flow concentrated in the vicinity of the streams and during higher discharge periods. 
Very significant consequences occurred during the severe 2002 flood, when the water has in 
many places filled whole width of the valley floor (Hartvich et al. 2007).  
 Bank scouring occurs usually on the outer side of curves or meanders, or as a 
consequence of various obstacles, re-directing the erosive power of the stream into the banks 
(Hartvich 2007). The distribution of the bank scours in the AOI is unequal, as is illustrated on 
Fig. 4 – by far densest concentration of bank scours was documented in the narrow valley of 
Losenice R. under Obří Hrad, where the slope processes interact with the material transported 
from the slopes, which limits the space in the channel and directs the stream towards the 
opposite bank (Fig. 5). 
 The development of multiple and braided channels is connected with the changes in 
the balance of sediment load and transport power of the stream (Sklar and Dietrich 2006). 
This misbalance is most often caused by several factors (after Montgomery 1997): 

- obstacle in channel – tree, rock block or anthropogenic object/structure 
- tributary – change in transport power    
- sediment input from the slope – alluvial fan, landslide, rockfall 

 In the AOI, the presence of braided or multiple channel can is most common, as in the 
case of the bank scours, under the outspur of Obří Hrad (Fig. 6). Another occurrence 
coincides with the tributary input, almost under all confluences with major creeks. During the 
2002 flood, the secondary channels were reactivated, cleared of sediment and in some cases 
remained active again for few following years. 
 The presence of a rocky bottom or steps in the channel indicates an outcropping 
bedrock, i.e. no sedimentary cover on the valley floor. While normally the valley is partly 
filled with sediment, outcrops in channel signify on-going incision of the river due to 
backwards erosion wave or due to harder bedrock in which it takes longer period to incise 
(Kale 2005).  
 Generally, there are two areas of occurrence of the rock steps in the studied area: 
along the lower course of the Losenice R. and the Pěnivý brook, where the most likely cause 
is the difference in incision speed between the main course and the weaker tributaries 
(Hartvich 2005). The other area is connected with a steeper segment of the upper Losenice R. 
under Churáňov Hill (fig. 7). According to geological map, this segment coincides with a 
amphibole dyke, limited by a fault (Žáček 2006), which can explain this anomaly. 
 Finally, around 40 erosion furrows were identified in the AOI. The erosion furrows, 
elongated valley-like forms, develop in unconsolidated material (Rubín, Balatka et al. 1986), 
in the case of the studied area it was in the slope diluvium, which covers most of the slopes. 
The furrows typically develop on rather gentle slopes, averaging 12°. It is, however, 
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sometimes difficult to distinguish the natural furrows from other linear depressions of 
anthropogenic origin, such as old forest road cuts or traces of prospecting for the metals. 
   
   
Slope  

The slope erosional forms are not as typical for the mid-mountainous relief of the 
Šumava Mts. (Záruba and Mencl 1987) and are restricted to structurally predisposed, steeper 
slopes. The most prominent among the slope erosional landforms in th AOI are the landslide 
or rockslide scarps. There are two types of the slope deformations: shallow, small-sized slope 
deposit sliding and larger, deep-seated rockslides. 
 The shallow diluvium landslides occur in steep slopes, nearly always in direct 
connection with lateral erosion of the streams, being thus closely related to the bank scouring. 
The stream undercuts the steep banks until the stability decreases and shallow (usually 0,5-2 
m in depth) layer of the slope deposits slides, often into the river. The distribution of these 
slope deformations depends mostly on the steepness of the slopes (Fig. 8), reached by the 
undercutting. 

The other type of the slope deformation, larger, more deep-seated, structure-
conditioned rockslides, occur only on the eastern slopes of the Valy hill outspur. The 
rockslides developed in several generations, the largest and oldest rockslide with the area 
reaching almost 200 x 200 m and, according to geophysical research, up to 20-25 m deep 
(Beneš et al. 2002). The detailed description of these – in the studied area and its 
neighbourhood rather unique – phenomena was given in Hartvich et al. (2007).  

Two sites of rockfalls were found during the mapping. One is situated in the upper 
valley of the Losenice R. and it was also caused by the river undercutting. Much more 
interesting is the other site, situated approximately 200 m above the confluence of Losenice 
and Zlatý brook. This rockfall (Fig. 9) occurred after a long rainy period in the spring of  
2006. The weathered, tectonically strongly fractured gneiss rock outcrop collapsed due to 
decrease of stability caused by the increase in ground water level. The total volume has been 
estimated to approximately 40-50 m3, the largest block’s dimensions being 3 x 4 x 2 m. The 
rockfall illustrates well on-going activity in the steep, fractured and weathered rocky slopes.    
 
Cryogenic  

Cryogenic forms in the central Europe have been developing mainly during the 
prevailing periglacial conditions of the Pleistocene (Svobodová et al. 2002, Mentlík 2006), 
however, in favourable conditions of higher altitudes the frost action can still take place, 
albeit in a limited extent (Demek 1987). In the relatively lower altitude of the AOI, the frost 
action is even more limited, and the cryogenic landforms can be considered fossil. Votýpka et 
al. (1999) describe in the Losenice valley numerous frost cliffs, which are in this work, 
however, classified as polygenetic landforms, because: 

- the shape of the cliffs is strongly influenced by the rock structure  
- cryoplanation terraces are not or little developed 
- the formation of the outcrops is currently influenced by other processes apart from 

cryogenic  
Some of these points were already discussed by Creemens et al. (2005). 
There are, however, several outcrops, where the frost formation including the lateral 

development of the cryoplanation terrace can be traced, for example in the case of a step-like 
outcrop on a steep SE slope above the narrow gorge of Pěnivý brook (Fig. 10). The 
photograph clearly shows cutting of the cliff obliquely to the foliation and the small 
cryoplanation surface. 
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Accumulation landforms 
  

Fluvial  
Fluvial accumulations develop wherever the transportation power of the stream 

decreases, which can be caused by various reasons (Montgomery 1997). Several types of 
fluvial accumulations were observed, such as point bars, in-channel bars, floodplain 
sediments and alluvial cones. The fluvial sedimentation is currently by far the most dynamic 
and active process and quickly changes the valley floor, particularly during the floods. In the 
AOI, the traces of the severe 2002 flood can still be seen on many places (Hartvich et al. 
2007). The vas majority of the mapped sedimentary bodies (and all over 100 m long) is 
situated in the floodplain of the main stream, the Losenice R. 

Generally, the material of fluvial accumulations in the Losenice valley varies from 
coarse gravel to fine sand, very small part of the sediment falls into the silt and clay category 
(Fig. 11). The analysis was performed by dry sieving using the standard sediment classes 
(Casagli et al. 2003, Bunte and Abt 2001) on 9 samples from various floodplain sediment 
accumulations. Clearly, for most of the samples the most typical material is the coarse to 
medium coarse sand. 

During the floods, even much larger clasts / blocks are transported, as was observed 
during the mapping of the 2002 flood consequences (Hartvich et al 2007) and during the 
analysis of the probes in the floodplain. It was found that particularly the lower parts of the 
floodplain sediment profile contain large, angular to semi-angular boulders up to 50 cm, even 
though the probe was located approximately 20 m from the channel. 

The grain size and clast shape of the fluvial sediments depends on several factors, 
including source material, length of transportation or stream size and steepness (Sklar and 
Dietrich 2006). Abrupt changes in the observed clast parameters, i.e. roundness, clast size and 
clast shape, along the stream course may indicate an input of fresh, angular slope material 
(Hradecký and Přibyla 2007). This could be seen in the preliminary analysis of the sediments 
in several profiles along the Losenice R. Using a technique described by Bunte and Abt 
(2006), applied on five sites, 50 gravel / boulder clasts were measured on each site. The result 
(Fig. 12) indicates possible source area of the angular, slope origin material in the vicinity of 
Obří Hrad slope deformation. 

As concerns the morphological and spatial properties of the sediment accumulations, 
most of the bars were of rather small size (Fig. 13), there are, however, few exceptions: large 
and wide (approx. 300 x 20 m, the depth according to probing up to 1,5 m) sandy-gravely 
accumulation in the segment of Losenice R. with wide floodplain above the narrow part, 
blocked by slope activity. Another large sedimentary bar has – at least partly – accumulated 
during the 2002 flood above the confluence of Losenice and Zlatý brook in the length of 
almost 200. It is necessary to mention a large gravely/sandy accumulation, which is above 
Rejštejn village, i.e. outside the AOI. It is, nevertheless, by far the largest and thickest fluvial 
accumulation in the whole catchment, very likely a product of repeated sedimentation during 
multiple flood events. 

  The alluvial fans are a special class of fluvial sediments. Mechanically, their 
evolution is bound, as in the case of other fluvial accumulation types, to the decrease of the 
transportation power of the running water; their position is, however, specific as the fans 
develop in the mountain fronts or at major valley junctions (Gomez-Villar and Garcia-Ruiz 
2000). In the AOI, the fans develop typically on the floodplain / valley floor of the main 
course at the entrance of a side valley (Fig. 14) and do not reach large sizes: the largest do not 
exceed 70 x 70m. Their composition corresponds to the transportation power of the small 
tributaries, which can even in the high discharge periods carry only finer, usually sand-size 
clasts.  
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Slope 

Landslide accumulations are usually the most important source of information on the 
mechanics, phases and particularly chronology of a slope deformation (Ondrášik and Rybář 
1991), as the accumulation may block the valley or a bar a sedimentation basin and thus 
provide datable material (Baroň et al. 2004).  

The remnants of slope deposit accumulations are very limited in the valley of Losenice 
and their occurrence is restricted to the narrow, gorge-like segment under the Obří Hrad 
outspur. Due to morphology of the narrow valley floor, which is during flood events 
completely flooded, and due to high erosive and transportation power of the steep flooding 
stream, the accumulations of the slope deformation on the valley floor are soon removed by 
the fluvial erosion. There are several small block/ debris accumulations of slope origin in the 
westward oriented segment of Losenice, probably remnants of episodic activisations of the 
block streams higher on the slope during the wetter periods. The age of these forms is difficult 
to assess, they cannot be, however, too old as the intensive fluvial erosion has not removed 
them completely yet. 

The larger, multigenerational rockslides, described above, are, unfortunately too old to 
have the accumulations preserved. The only exception might be the accumulation of the 
youngest (and smallest) generation, which affected only lower part of the slope (Hartvich et 
al. 2008), and which has probably crossed the stream. The remnant of this accumulation, 
though partly removed and re-shaped, is still perceivable (Fig. 15). The slope processes, forms 
and history in this area are described in detail in Hartvich et al. (2007) and yet another paper 
is in preparation.   

 
Cryogenic  

Various block accumulations are very common in the studied area, in particular 
blockfields, block streams, and scattered block debris. Rubín, Balatka et al. (1986) further 
differentiate the blockfields depending on their position on the slope profile and whether they 
are autochthonous or alochthonous.  

These accumulations are explained as a result of frost shattering of massive well-
jointed bedrock during the periglacial conditions of Pleistocene (Goehring et al. 2008, Rubín, 
Balatka et al. 1986). There have been many debates on the actual age of these landforms 
(Goehring et al. 2008), for example Rea et al. (1996) argue on the example of blockfields on 
the uplands in Norway, which were found to contain clay minerals, that they must have 
experienced intensive chemical weathering and therefore must be of rather old age, possibly 
even pre-Pleistocene. Even if this may be considered extreme, however, the parallels from the 
flat relief of high latitudes may not apply to the steep slopes of central European mid-
mountains. In fact, the blockfields in the AOI seem to be highly active, instable and delicate, 
to the extent that it is difficult to imagine that they would be in current state for a long period. 
To resolve this contradiction, a system of extensometric monitoring was established on two 
opposite blockfields in the Losenice valley in 2006. 

The blockfields and block streams are the most remarkable cryogenic accumulations 
in the Losenice catchment. They are generally situated on rather steep valley slopes, mostly in 
the narrowest part of the valley around Obří Hrad site (Figs. 2 and 16). The majority of the 
blockfields is not very large, there are, however, few exceptions. As concerns the distribution 
of orientation, there are two not too strong clusters around ENE-E and SW-NW (Fig. 17). The 
inclination distribution has its peak value around 23°, and the largest blockfields are usually 
on slopes between 25°-30°, significantly more than is given by Rubín, Balatka et al. 1986. 

The largest blockfield (2.3 ha) is situated on the border of the AOI on the Popelná hill, 
the biggest cluster of large blockfields is, however, on the SW slopes of Šafářův hill and the 
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opposite NE slopes of Valy hill. These blockfields are currently being studied in detail; the 
research includes also monitoring of the current dynamics of the block movement using an 
extensometric measurement network (Fig. 18). 

  
Polygenetic landforms 

 
There are landforms left to be described as polygenetic, as more than one 

geomorphological process has taken significant part in their formation. From these, various 
types of rock outcrops were selected as significant markers for the relief development. 

The rock outcrops in the mountainous areas are often classified as frost cliffs, 
however, for the reasons given above (in the chapter “erosional cryogenic forms”), vast 
majority of the rock forms were classified as outcrops, on formation of which several 
processes including frost action, thermal volume changes, mechanical and chemical 
weathering, slope creep, activity plants and rock falling. 

In the studied area, 188 rock outcrops of all types were identified. Wherever it was 
possible, the joint system, foliation parameters and traces of tectonic dislocations (shearing) 
were investigated. Altogether, more than 2500 structural measurements were performed and 
analysed within the scope of the morphostructural analysis in order to assess the tectonic 
influence on the current relief formation (see Hartvich 2005). 

The size of the outcrops is highly variable – from few meters to almost 2 kilometres 
long rock defile above the left bank of lower Losenice or almost 1 km long lithologically 
predisposed ridge of Výrovec hill. The highest rock walls in the lower Losenice valley reach 
almost 50 m (Fig. 19), whereas most of the outcrops do not exceed 5-7 m. The shape 
properties are equally variable. In few cases, it is possible to recognize traces of sideward 
development of the cliffs by cryoplanation (see above), the shape of most of the outcrops, 
however, is strongly influenced by the structure of the rock, particularly the joint systems. 

Distribution of the rock outcrops is shown on Fig. 20. There are three main areas of 
dense outcrop occurrence: structurally and lithologically controlled area around confluence of 
Losenice and Pěnivý p. with quartzite dyke, deeply incised lower Losenice valley, and 
structurally strongly influenced area of Obří Hrad. 
 
Other important relief elements  

 
Into this class were gathered the most important elements, which were found during 

the mapping and cannot be classified exactly as landforms, and which, however, represent an 
important source of information on the relief-shaping processes or development. 

Firstly, the water bodies and courses, in particular springs and wetlands / peat bogs 
were observed. The springs are not only important as the source of water and beginnings of 
the streams, but their position and character may well inform about the inner structures of the 
bedrock. For example, a linear pattern of the springs may indicate a fault (Demek 1987).  

In the case of the Losenice catchment, the position of the springs well correlates with 
the relation between the foliation structure and the relief. As can be seen from the Fig. 21, the 
density of springs is much higher on the structurally conditioned slopes. In particular, the best 
example of this influence can be seen in middle valleys of Pstružný and Jedlový creeks (Fig. 
21), where all the springs are concentrated in the cataclinal slopes (see Meentenmeyer and 
Moody 2000, Hartvich 2006), while on anaclinal not a single one was found.  

The wetlands and peat bogs are not as common feature on the steep slopes of Šumava 
rim as up on the plains. There are two types of wetlands: large, roundish swamps with peat, 
which are only found in the upper, flat part of the AOI, particularly on the brink of the 
Šumava plains near the spring of Losenice and Pstružný creek. Much more common are the 
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small-sized wetlands in the vicinity of the springs, in dells and in the floodplain along bigger 
streams. These have similar significance as the springs, as they occur much more often on the 
slopes in accordance with the inner structure. Also, larger wetland areas in the floodplain 
indicate an obstacle in the stream, either above a fluvial accumulation, or a narrower channel 
segment due to, for example, a slope deposit slide.  

Finally, it is necessary to mention the relief breaklines, which were observed and 
recorded during the mapping. Being among the most common mapped elements (almost 450), 
the breaklines are important for distinguishing the slope segments, which correspond to a 
change in the prevailing process and thus can be used in the landform delineation (Mentlík 
2006, Minár and Evans 2008). 

 
Discussion: The significance of the distribution and character of the landforms 
 

The balance between including maximum information while keeping the readability of 
the map is always a difficult work. For example, Gustavsson et al. (2006) have used a new 
attitude to involve as much information as possible into a general geomorphological map, 
including – aside from usual geomorphological objectives – age, lithology and activity of the 
landforms. The resulting map, however, is not very comprehensible and its reading is very 
difficult. Therefore, it is necessary to follow the objective of the particular map and carefully 
select the means of visualisation, particularly with the possibilities of the GIS (Létal 2005).   
  
Genetic types of relief segments 

 
 A synthetic map of the slope segments was created as a synthesis of the detailed 
mapping. The significance of the particular landforms was analysed and, together with other 
data sources, used as an input into genetic classification of the slopes or, to be accurate, the 
relief segments.  

Each segment was defined on the basis following inputs: 
- morphology – slope, aspect and curvature 
- dynamics – evidence of changing of the relief, monitoring 
- structural properties of the bedrock – joint systems, foliation structure 
- lithology – fluvial sediments, outcrops 
- occurrence of specific landforms – scours, landslides, shear planes, etc. 

The morphological properties of the relief are tied with their development. This 
observation was used in definition of “elementary forms of relief”, which have always certain 
describable geometrical properties (Minár and Evans 2008). By aggregation of these elements 
into more complex units are defined the landforms, which are already genetically 
homogenous. Even without such subtle and complicated techniques, the morphology of the 
relief has always been essential for geomorphological synthesis as each type of relief-shaping 
process creates a characteristic landscape (Vitásek 1966).  

The last point, analysis of selected landforms and their significance for the relief 
development, is the main objective of this article. The selected significant landforms can 
either: 

- occur only in one particular relief segment type 
- be more numerous/typical in particular relief segment type 
- have different form/size/other characteristics in each relief segment type 

 
For relative similarity of the studied areas, similar technique of mapping and character 

and types of observed landforms, the genetic slope types used by Vilímek (1998) and 
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Štěpančíková (2007) were taken as a basis for the classification and adjusted for the purposes 
of this work. Altogether, eight relief segment types were distinguished in the AOI: 
 

- structural slopes 
- erosional slopes 
- erosional-structural slopes 
- structural-denudational slopes 
- erosional-denudational slopes 
- flat denudational ridges and planation surface remnants 
- valley floor with the floodplain 

 
Structural slopes 

Structural slopes are relief segments where the inner bedrock structure, such as fault 
plane, bedding or foliation plane is directly projected into the relief surface (Montgomery 
1997) or where the morphology is perceivable as a direct consequence of some rock 
properties (Twidale 1971), for instance significantly high resistance to weathering. Such parts 
of the relief can be regarded as somewhat azonal, because their location is not controlled by a 
continuous system as in the case of the other factors (Selby 1993). 

In the AOI, the true structural slopes are represented by a few small enclaves with 
approximately dip-parallel cataclinal slopes (sensu Meentenmeyer and Moody 2000). As this 
slope structure implies (Selby 1993), these are – together with steep erosional slopes – among 
the most active parts of the relief. These include the observed slope under the Obří Hrad (Fig 
22), a part of the slope in the area of Bílý potok, which is also observed by the dilatometric 
network, and few smaller patches along Losenice and Pěnivý creek.  
 
Erosional slopes 

The erosional slopes can be in the AOI considered currently most active slope segment 
(Hartvich and Mentlík, in prep.). These slopes are within the reach of current erosional phase 
of the streams, which means that they are either being currently undercut by the streams, or 
were only recently. The freshness of the erosional slope can be observed particularly well on 
the morphology of the transversal profiles – these slopes usually form a lower part of the 
slope, and have either no significant vertical curvature or are convex (see Fig. 23). Generally, 
the erosional slopes in the conditions of the AOI are among the steepest, usually exceeding 
25°, and in some places up to 50°. These slopes are, with the exception of the valley floor, 
genetically the youngest segment of the relief in the area. 

Among the most typical landforms on erosional slopes are the rock outcrops, exposed 
by the lateral erosion, and various types of the block debris and blockfields, eventually 
transported downslope. Also, bank scouring and minor sliding of the slope sediments and the 
debris occurs frequently (Fig. 24), in one case even rockfall. 

The distribution of the erosional slopes is restricted to the lower parts of the valleys 
along the main courses. Shallower valley of Jedlový creek is not incised enough yet to 
develop an erosional cut similar to gorge-like valley of the Losenice R. a and Pěnivý creek. 
 
Structural-erosional slopes 

Structural-erosional slopes are still among the very active parts of the relief, due to the 
combination of reach of the erosion fluvial and structural predisposition, favourable for slope 
movements. Also these slopes are cataclinal (Meentenmeyer and Moody 2000), usually steep 
to medium steep (Fig. 25d) and slightly convex or straight. 

Among the markers of the structural-erosional slopes are the rocky steps in the 
channels, which occur in the favourable structural conditions or in the harder outcrops. In the 
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slope debris covered parts of the slopes, erosional furrows often develop, particularly in the 
consequent direction (NE) as can be observed near the confluence of Losenice and Pěnivý 
brook or on left valley side of Losenice above Popelná. 
 
Structural-denudational and erosional-denudational slopes 

Milder slopes, usually situated in higher parts on the valley cross-sections, are already 
above the influence of the current stream erosion and are loosing their original shape by 
gradual denudation (Vilímek 1998). These slopes were divided into two subtypes: structural-
denudational and erosional-denudational. 

The structural-denudational slopes pass directly into structural-erosional slopes below 
and into flat ridges and plateaus above. They would originally correspond to the structural 
slopes, but the denudation and surrounding relief development has changed their face. This 
class would approximately correspond to the underdip cataclinal slopes as defined by 
Meentenmeyer and Moody (2000). Morphologically, the structural-denudational slopes tend 
to be straight or slightly convex and their slope does not exceed 20°, averaging 10°-12° (Fig. 
25c). These slopes are typical source areas of the streams: due to favourable structural 
conditions, even though structural-denudational slopes represent only 10% of the AOI area, 
more than 30% of springs is situated here.  

The other subtype, erosional-denudational slopes, fall into similar range of 
morphological properties (Fig. 25b), their relation to the underlying rock structure, is, 
however, different. According to this relation, they would belong to anaclinal slopes in 
Meentenmeyer and Moody (2000) classification. The difference can be clearly seen on the 
spring occurrence, as mentioned above, or on the drainage pattern (Strahler and Strahler 2000) 
For example, Pěnivý brook has no right-side tributaries (from erosional-denudational slopes), 
but it has 4 water-rich tributaries from the left-side structural-denudational slopes. 

 
Denudational ridges and planation surface remnants 

Denudational ridges and planation surface remnants are flat areas, situated above the 
incised valleys, and presenting remnants of old surfaces, levelling the original rock structure 
(Demek 1987). These plateaus were later uplifted into current position and following 
development has dissected the once monotonous plain and isolated its remnants in the 
position of residual hills (butte, Twidale 1971). In the AOI, the flat ridges and remnants of 
planation surfaces are situated around the perimeter of the Losenice catchment, in particular 
in the southern part, where the backwards erosion of Losenice and its tributaries has reached 
almost to the planation surface of Ranklovské Pláně. The slope in this category is very low, 
averaging under 4° (Fig. 25a). 

As the relief energy in these flat areas is low, there are very few perceivable micro- 
and mesoforms (sensu Rubín, Balatka et al. 1986), which were objective of the mapping. 
From the mapped landforms, the most common were the wetlands and particularly peat bogs, 
all of which are situated on the flat plateaus. 
 
Valley floor 

As a slightly special category among the genetic relief types can be viewed the valley 
floor. Compared to the delimitation of the other relief units, there is practically no ambiguity 
with its definition, either in the morphology or by the significant landforms, particularly in 
this mountainous relief. The valley floor, as a morphological unit, coincides frequently in the 
conditions of narrow mountainous valley with the floodplain as genetic unit (Křížek et al. 
2006). 

As the fluvial activity, concentrated on the valley floors, is currently the most active 
process in the study area (Hartvich 2007a), and the slope deformations (as well as the 
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tributaries) from the valley sides move material into the valley floor, it is clear that it is the 
most dynamic, fast-changing part of the relief.  

Therefore, there are many erosional and accumulation landforms, particularly fluvial, 
to be found on the valley floor, such as bank scours, braided channels or remnants of slope 
accumulations, proving the lasting - and often violent - re-shaping of the valley floor. For 
example, the youngest slope movement accumulation is still partly blocking the valley. Here, 
a hypothesis on the presence of a temporal lake has been tested by a probing the floodplain for 
remnants of lacustrine sediments. Even though none were found – either because the lake 
lasted too short or because they were removed after dam breach – the coarse, semi-angular 
floodplain material illustrates the transportation power of the stream.   

The presence of the alluvial fans illustrates the current fluvial sedimentation, as the 
weaker, but steep tributaries follow the incision of the main stream and carve their valleys. 
Also these landforms are probably rather recent; for their sandy material is easily carried by 
the main streams during sever floods, as can be seen on partly eroded fan of the third left 
tributary of Pěnivý brook. 

 
Conclusion 
 

The detailed systematic mapping of the catchment of the Losenice River, performed in 
the AOI during last several years, yielded plenty of new information on the development of 
the area. The occurrence, position and properties of selected landforms, tell-tale milestones of 
the relief development, were analysed and the gathered information was used together with 
other data sources in reconstruction of the genetic types of the relief segments. 

The selected significant landforms can either: 
- occur only in one particular relief segment type 
- be more numerous/typical in particular relief segment type 
- have different form/size/other characteristics in each relief segment type 

 
The relief segments represent genetically related parts of the AOI, which together 

form a jigsaw, documenting the development of the area. As was partly argued earlier based 
the morphological and structural data (Hartvich 2005, 2006), the new information on the 
landform and slope genesis confirm that the development is dominated by the structurally 
controlled backwards erosion and incision of the Losenice R. (and Otava R. in wider 
neighbourhood), which cuts into rims of flat planation surfaces and steepens the outer slopes 
of central Šumava.  

The overall conclusion from the observed landforms is a rather surprising activity 
some of recent and current geomorphological processes, albeit limited to the “hot spots”, i.e. 
particularly active parts of the relief. These highly active areas are predisposed by following 
factors: 

- favourable structural conditions, i.e. direction of foliation dip-parallel or over-dip of 
the slopes   

- deep and dense fragmentation of the bedrock by old tectonics  
- lasting fluvial incision and lateral erosion, undercutting the slopes 
- steep slopes, securing enough potential energy for the slope processes 

 
Acknowledgements: 
The work on this article was supported by the the projects KJB300460803, VOZ30460519 
and MSM 0021620831, which authors gratefully acknowledge. 
 
 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 62 - 

References: 
 
Babůrek, J. (2001): Geological map 1: 25 000, sheet 22-332 Kašperské Hory. Ms,  Czech Geological Survey, 

2001 
 
Baroň, I., Cílek V., Krejčí O., Melichar R., Hubatka F. (2004): Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope 

Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic), Natural Hazards and 
Earth System Sciences, EGU, p. 549-562. 

 
Balatka, B., Loučková, J. a Sládek, J. (1963): A proposal of a concept and legend of a detailed geomorphological 

map. Sborník ČSZ 3/68, p. 234 – 238. (in Czech) 
 
Bashenina, N. V. et al. (1968): Project of the unified key to the detailed geomorphological map of the world. 

Folia geographica, series Geographica-physica, vol. II,  Krakow, p. 1 – 24 
 
Beneš, V. (2002): Locality Obří Hrad: survey of rock massif disturbance. Final report of geophysical survey. 

MS, G-Impuls, Prague (in Czech). 
 
Bunte, K. and Abt, S. R.  (2001): Sampling Surface and Subsurface Particle-Size Distributions in Wadable ravel- 

and Cobble-Bed Streams for Analyses in Sediment Transport, Hydraulics, and Streambed Monitoring. 
United States Department of Agriculture Forest Service, Rocky Mountain Research Station, USA, 390 p. 

 
Buzek, L. (1986): Geomorfologie. In: Horník, S. et al. (1986): Physical geography II. SPN, Prague, 319 p (in 

Czech). 
  
Casagli, N., Ermini, L. and Rosati, G. (2003): Determining grain size distribution of the material composing 

landslide dams in the Northern Apennines: sampling and processing methods. Engineering Geology, 
Volume 69, Issues 1-2, p. 83-97 

 
Chábera, S. et al. (1985): Geography of Southern Bohemia. Published by Jihočeské nakladatelství, Č. 

Budějovice, 270 p. (in Czech). 
 
Cremeens, D. L., Darmodyb, R. G. and George, S. E. (2005): Upper slope landforms and age of bedrock 

exposures in the St. Francois Mountains, Missouri: A comparison to relict periglacial features in the 
Appalachian Plateau of West Virginia. Geomorphology, vol.  70, p. 71–84 

 
Demek, J. ed. (1972): Manual of detailed geomorphological mapping. Academia, Praha, 344 str. 
 
Demek, J. (1987): General geomorphology. Academia, Prague, 476 p. (in Czech) 
 
Goehring B. M., Brook, E. J., Linge, H., Raisbeck, G. M. and Yiou, F. (2008): Beryllium-10 exposure ages of 

erratic boulders in southern Norway and implications for the history of the Fennoscandian Ice Sheet. 
Quaternary Science Reviews, Volume 27, Issues 3-4, February 2008, p. 320-336 

 
Gomez-Villar, A. and Garcia-Ruiz, J. M. (2000): Surface sediment characteristics and present dynamics in 

alluvial fans of the central Spanish Pyrenees. Geomorphology, vol. 34, p. 127–144 
 
Gustavsson, M., Kolstrup, E. and Seijmonsbergen, A. C. (2006): A new symbol-and-GIS based detailed 

geomorphological mapping system: Renewal of a scientific discipline for understanding landscape 
development. Geomorphology, Volume 77, Issues 1-2, p. 90-111 

 
Hartvich, F. (2002): Geomorphological research and the use of tdigital geomorphological data on the model 

locality of Městiště. Master ´s thesis, Fac. of Science, Charles University in Prague, 120 p. (in Czech) 
 
Hartvich, F. (2005): Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Acta 

Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, No. 2(137), IRSM AS CR, Prague, p. 29-35. 
 
Hartvich, F. (2006): Morphometrical techniques using the subenvelope lines on the example of the central 

Šumava Mts. In.: Smolová, I. (ed.): Geomorphological research in 2006. Palacký Univesity in Olomouc, 
2006, p. 43 – 48. (in Czech) 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 63 - 

 
Hartvich, F. (2007a): Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts. Silva 

Gabreta 13/3, NP Šumava, Vimperk, p. 237-249  
 
Hartvich, F. (2007b): Selected methods of the research of the current geomorphological processes. Miscellanea 

Geographica 15, ZČU Plzeň, p. 9-15 (in Czech) 
 
Hartvich, F., Zvelebil, J., Slabina, M. and Havlíček, D. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure at the 

Obří Hrad site in the Šumava Mts. Geomorphologica Slovaca 2007, p. 47-57  
 
Hradecký, J. and Přibyla, Z (2007): Sources and parameters of the channel bottom sediments of the torrential 

streams of Moravskoslezské Beskydy Mts. (example of the Tyra stream). Proceedings of the conference 
“State of the geomorphological research in 2007”, Malenovice, 2. -4. 4. 2007, p. 18-19 (in Czech)    

 
Kale, V. S. (2005): The sinuous bedrock channel of the Tapi River, Central India: Its form and processes. 

Geomorphology, Volume 70, Issues 3-4, Pp. 296-310 
 
Křížek, M., Hartvich, F., Chuman, T., Šefrna, L., Šobr, M., and Zádorová, T. (2006): Floodplain and its 

delimitation. Geografie - Sborník české geografické společnosti , 2006, 111, 3, p. 260-273 
 
Létal, A. (2005): Application of the GIS in geomorphological cartography. MS, PhD thesis, Fac. of Science, 

Charles University in Prague, 137 p. (in Czech) 
 
MacMillan, R. A.,  McNabb, D. H. and Jones, R. K. (2000): Automated landform classification using DEMs:a 

conceptual framework for a multi-level, hierarchy of hydrologically and geomorphologicaly oriented 
physiographic mapping units. Proceedings of the 4th International Conference on Integrating GIS and 
Environmental, Modeling: Problems, Prospects and Research Needs. Banff, Alberta, Canada, September 2 
- 8, 2000.  

 
Meentenmeyer, R. K. and Moody, A. (2000): Automated mapping of conformity between topographic and 

geological surfaces. Computers and Geosciences, No. 26(2000), p. 815 - 829 
 
Mentlík, P. (2006): Geomorphology of the surroundings of the Prášilské and Laka lakes in the Šumava Mts. MS, 

PhD thesis, Fac. of Science, Comenius University in Bratislava, 252  p. (in Czech) 
 
Minár, J. and Evans, I. S. (2008): Elementary forms for land surface segmentation: The theoretical basis of 

terrain analysis and geomorphological mapping. Geomorphology, Volume 95, Issues 3-4, 15 March 2008, 
p. 236-259 

 
Montgomery, C. W. (1997): Fundamentals of geology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, 412 p. 
 
Müller, V. (ed.) (1999): Legend to a set of geological and special maps 1: 50 000, sheet 22-33 Kašperské Hory a 

32-11 Kvilda. ČGÚ, Praha, 62 p. (in Czech). 
 
Ondrášik R. and Rybář J. (1991): Dynamic engineering geology. Bratislava, SPN, 267 p (in Slovak). 
 
Rea, B. R., Whalley, W. B.,  Rainey, M. M. and Gordon, J. E. (1996): Blockfields, old or new? Evidence and 

implications from some plateaus in northern Norway. Geomorphology, vol. 15 (1996), p. 109-121 
 
Rubín, J., Balatka, B. et al. (1986). Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha, 385 p. 
 
Selby, M. J. (1993): Hillslope materials and processes. Oxford University Press, Oxford, U.K., 451 p. 
 
Sklar, L. S. and Dietrich, W. E. (2006): The role of sediment in controlling steady-state bedrock channel slope: 

Implications of the saltation–abrasion incision model. Geomorphology,  Volume 82, Issues 1-2, 6 
December 2006, p. 58-83 

 
Štěpančíková, P. (2007): Morphostructural development of the NE part of the Rychlebské Mts. MS, PhD thesis, 

Fac. of Science, Charles University in Prague, 192 p. (in Czech) 
 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 64 - 

Svobodová, H., Soukupová L. and Reille, M. (2002) Diversifed development of mountain mires, Bohemian 
Forest, Central Europe, in the last 13 000 years. Quaternary International 91 (2002), p. 123–135. 

 
Strahler, A. and Strahler A. N. (2000): Introducing Physical Geography. John Wiley and Sons, Inc., New York, 

575 p. 
 
Twidale, C. R. (1971): Structural landforms. MIT Press, Cambridge, U.K. 247 p. 
 
Vilímek, V. (1998): Morphostructural development of the Kateřinohorská vault in Krušné Hory Mts. Acta 

Montana, Ser. AB, 5/108, p.  63 -127 (in Czech) 
 
Vitásek, F. (1966): Fundamentals of the physical geography. Academia, Prague, 532 p. (in Czech) 
 
Votýpka J., Losenická M., Musiol F. (1999): Geomorphological conditions in the catchment of Losenice River. 

AUC Geographica, No. 2., Charles University publishing, Prague.  
 
Záruba, Q., Mencl, V. (1987): Landslides and slope securing. Prague, Academia 338 p. (in Czech). 
 
Zvelebil, J. and Hartvich, F. (2006): Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain Citadel of 

Obří Hrad, S. Bohemia. Proceedings of the ICL Symposium 22. - 24. 11. 2006, Paris 
 
Zvelebil, J. and Slabina, M. (2002): Interdisciplinary research on archaeologically and geodynamically 

interesting localities. Partial report of the grant of  Grant Agency of CR, 2002, not published. (in Czech). 
 
Žáček, J. (2006): Geological map 1: 25 000, sheet 22-334 Kvilda. Ms, Czech Geological Survey, 2001 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 65 - 

Figures 
 

 
Fig. 1: Overview map of the studied area, showing the topography and reference localities. 
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Fig. 2: Comprehensive geomorphological map of the studied area. Legend: 1 – structural 
ridge, 2 – bank scour, 3  - multiple channel, 4 – erosion furrow, 5 – rock step, 6 – 
rock/landslide scarp, 7 – rockfall, 8 – floodplain, 9 – alluvial fan,  10 – fluvial point bar, 11 – 
rockslide (areal), 12 - land/rockslide accumulation remnant, 13 – dense blockfield, 14 – 
scattered blocks, 15 – rock outcrop, 16 – dellen, 17 – rock outcrop (area), 18 – spring, 19 – 
wetland, 20 - peat bog, 21 – relief breakline 
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Fig. 3: Crop from a geological map (Babůrek 2001) showing the position of the Výrovec 
structural ridge. Legend: 1 - rock outcrop, 2  - rock outcrop (area), 3 - structural ridges 

 

 
Fig. 4: Map of distribution of the bank scours. The raster hue indicates number of scours in 
the 500 m  neighbourhood. 
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Fig. 5: Scheme showing the interaction between slope and fluvial processes in the narrow 
valley. 

 

 
Fig. 6: Scheme of the Losenice R. channel type. 
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Fig. 7: Longitudinal profile of the Losenice R. The grey bars indicate steeper segments. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8: Distribution of land/rockslide scarps by the slope inclination classes. 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 70 - 

 
Fig. 9: Top: Chart of cumulative precipitation (PPI 30, previous precipitation index), 
indicating wet period of the spring 2006. Bottom: Photo of the fresh rockfall in the valley of 
the Losenice R. Photo by F. Hartvich (June 2006) 

 

 
Fig. 10: Photo of a most likely genuine frost cliff with a cryoplanation terrace near the Pěnivý 
brook. Photo by F. Hartvich (spring 2005) 
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Fig. 11: Distribution of the fluvial sedimentary material from the probes in the floodplain of 
the Losenice R. The inset legend indicates each sampling site (probes s1 - s9). 

 

 
Fig. 12: Top: Position of the sampling sites for the coarse gravel/boulders. Bottom: 
Roundness (hashed columns) and weight distribution (full grey columns) of the coarse 
gravel/boulders on each sampled site. 
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Fig. 13: Distribution of the length of the point bar accumulations. 
 
 

 
 

 
 

Fig. 14: Map of the position and size of the largest alluvial fans in the lower Losenice R. 
valley. Light grey indicates the floodplain. 
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Fig. 15: Situation of the youngest rockslide/debris slide SE from Obří Hrad. Legend: 1 – 
floodplain, 2 – remnant of the slide accumulation, 3 – wetland, 4 – debris creep, 5 - 
landslide/rockslide (area), 6 - multichannel, 7  - relief breakline, 8 – scarp, 9 – Losenice R., 10 
- bank scour 

 

 
Fig. 16: Map of the distribution of the block accumulations. Legend: 1 – covered blockfield, 2  
- open, dense blockfield, 3 – scattered blocks, 4 - floodplain 
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Fig. 17: Distribution of the blockfields by: slope azimuth (top), slope inclination (middle) and 
area (bottom) 

 

 
Fig. 18: Photo of the blockfield at the Šafářův hill, showing the extensometric measurement. 
Photo by F. Hartvich (summer 2007) 
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Fig. 19: Photo of a 40 m high rock face with a fresh rockfall. Photo by F. Hartvich (summer 
2006) 

 

 
Fig. 20: Map of the distribution of the rock outcrops. Legend: raster density indicates number 
of the outcrops in the 500 m neighbourhood (1 – 30 and more, 2 – 15-30, 3 – 5-15, 4 – 1-5, 5 
– none), 6 – streams, 7 – rock outcrops 
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Fig. 21: Map of the distribution of the springs by the genetic slope types. Legend: 1 erosional 
slopes, 2 – erosional-structural slopes, 3 – structural-denudational slopes, 4 – erosional-
denudational slopes, 5 – streams, 6 – contours (25 m interval), 7 – springs 
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Fi
g. 22: Genetic types of the slopes in the catchment of the Losenice R. Legend: 0 – structural 
slopes, 1 - erosional slopes, 2 - erosional-structural slopes, 3 - structural-denudational slopes, 
4 - erosional-denudational slopes, 5 - flat denudational ridges, 6 - planation surface remnants, 
7 – floodplain 
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Fig. 23: Profile across the active slope under the Obří Hrad site indicating the curvature of 
each slope segment. 

 

 
Fig 24: Photo of a small, shallow slope debris landslide, triggered during the 2002 floods by 
the scouring in the middle part of the Losenice R. valley. Photo by F. Hartvich (spring 2003) 
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Fig. 25: a) Distribution of the genetic slope types by the slope inclination. a) denudational 
ridges and planation surface remnants, b) erosional-denudational, c) structural-denudational, 
d) structural-erosional 
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4.2 Morfostrukturní analýza 

 

Morfostrukturou rozumíme určitou jednotku zemského povrchu, která má jednotné 

morfologické i strukturně tektonické parametry (Demek 1987) a o které můžeme tedy 

předpokládat, že prošla určitým jednotným vývojem, odlišným od svého okolí.  

Morfostrukturní analýza, tedy podrobný rozbor vztahů mezi stavbou a strukturou 

horninového podloží na jedné straně a reliéfem na straně druhé, je jedním z hlavních nástrojů 

pro rekonstrukci vývoje území. Sestává z několika dílčích kroků, které se mohou lišit podle 

účelu nebo zaměření práce a podle konkrétního zájmového území (Fiala 2005). Každá 

z těchto dílčích analýz přispívá k vytvoření obrazu vývoje krajiny, jeho zákonitostí a vlivů, 

které se na něm podílely. V této práci se morfostrukturní analýza skládá z analýzy údolní sítě 

a morfolineamentů, analýzy zlomů a puklin, analýzy podélných a příčných profilů. 

 

4.2.1 Analýza údolní sítě a morfolineamentů  

 

Prostorové parametry říční sítě i morfolineamentů byly studovány jak pro širší území 

sz. Šumavy, tak poté i detailněji v mapovaném území v povodí Losenice.  

 

4.2.1.1 Analýza úseků údolní sítě 

 

Značný vliv na výsledek analýzy orientace údolních úseků v GISu má charakter a 

původ vstupních dat. V tomto případě byly využity dva vstupní soubory, a sice vektorová 

vrstva vodních toků ze ZABAGEDu a z DMR generované linie údolnic. Výstupy orientace 

údolních úseků obou souborů se značně liší, podle indexů podobnosti Omelky a Štěpančíkové 

(in Štěpančíková 2007) jsou oba soubory zcela odlišné (I3 = 0,22), viz Příloha 10.  

Výsledek zastoupení směrů údolních úseků v rámci sz. Šumavy neukazuje příliš 

významné preferenční směry, a to ani při rozdělení na stejné úseky, ani při dělení podle uzlů a 

následném vážení délkou segmentu – rozdíl není výrazný (Příloha 10 Obr. 24). Příčinou je 

zřejmě značný rozsah a heterogenita území, které obsahuje více morfostruktur s různými 

parametry, kromě toho ale zřejmě princip využívání vodních toků jako údolnic (Příloha10 

Obr. 23) Pokud jsou ovšem orientace údolních úseků posuzovány po menších jednotkách, 

například podle povodí (49 povodí po cca ~50 km2), jsou převládající směry údolí zřetelnější 

a ukazují určité pravidelnosti (Příloha 10 Obr. 21): 

- hlavní směry odtoku podél Otavy k přibližně severu, 
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- pod šumavským okrajem v Pošumaví převládají orientace podél tohoto okraje, 

- sz. směry na horní Úhlavě, 

- sv. odtok v povodí Blanice. 

 

Jiná je situace v případě zájmového údolí Losenice (Příloha 8). Zde jsou preferenční 

směry výraznější, zejména dva: poněkud roztříštěný směr jjv-ssz (~140° - 170°) a zsz-vjv 

(~110° - 120°). První je zastoupen zejména na horním toku Losenice, ale i u obou jejích 

hlavních levostranných přítoků, Jedlového a Pěnivého potoka. Druhý směr je potom jednak 

směrem dolního toku Losenice a Zlatého potoka, jednak paralelních levostranných přítoků 

Pěnivého potoka. Zde je velmi patrná asymetrie povodí, Pstružný potok nemá prakticky žádné 

pravostranné přítoky. 

I v případě orientace údolních úseků v povodí Losenice se ukazuje význam vstupních 

dat. Manuálně zakreslené údolnice poskytují poměrně přesvědčivá data, ovšem vrstva 

vodních toků (bez ohledu na způsob zpracování, tj. zda jsou linie dělené v uzlech nebo po 

stejných úsecích) sice preferenční směry do určité míry zachycuje, ale dochází zde k jejich 

zastírání, zřejmě vlivem příliš podrobné říční sítě, která při větším detailu již neodpovídá 

údolnici a při aplikaci na velkém území může náhodná chyba zcela zastírat skutečné rozložení 

orientace říční sítě, což zřejmě přispělo i k nevýraznému výsledku pro celou sz Šumavu (viz 

Přílohy 8 a 10) 

Na poměrně malém vzorku (~ 250 segmentů) je navíc zřetelný vliv velikosti intervalu, 

což ilustruje porovnání růžicových rozdělení po 1°, klasické po 10°, po 15° a po 20° (viz 

Příloha 8 Obr. 19). 

 

4.2.1.2 Analýza morfolineamentů  

 

Orientace morfolineamentů sz. Šumavy ukazuje poměrně výraznou preferenci 

některých směrů (Příloha 10 Obr. 1 a 2). Mezi nejčastější orientace patří strukturně 

podmíněné směry přibližně SZ-JV (zejména horní Úhlava, Pstružný a Kepelský potok, 

Ostružná, Křemelná, dolní Losenice nebo Teplá Vltava), S-J (zejména Vydra a horní Otava, 

Úhlava) a konečně SV-JZ, směr toků odvodňujících Pošumaví (Blanice, Volyňky a střední 

Otavy). 

Variace orientace morfolineamentů v rámci sz. Šumavy vykazuje několik 

signifikantních vlastností (Příloha 10 Obr. 1 a 20): 
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- nejvyšší variabilita je v okolí Rejštejna na horní Otavě, a v okolí dolní Losenice a 

Křemelné. Jak je patrné z mapky, kříží se zde dva výrazné směry: S-J Vydry/Otavy a 

SZ-JV až ZSZ-VJV šumavského směru v prodloužení Pošumavského zlomu. 

- dvě méně výrazné oblasti zvýšené variability jsou okolo ohybu Blanice pod Boubínem 

a u Nýrska na Jelence a Úhlavě – také zde se jedná o kontakt na jihu převažujících 

směrů S-J se šumavským směrem (zde na opačném konci Pošumavského zlomu). 

 

V povodí Losenice jsou zejména podrobněji zpracované morfolineamenty velmi 

zřetelně uspořádané do preferenčních směrů, které jsou kombinací několika strukturních i 

morfologických vlivů. Není zde charakteristická vysoká shoda mezi sítí zlomů (a puklin) a 

morfolineamenty, typická pro nesměrné horniny typu subhorizontálně uložených pískovců 

nebo granitů (Zemanová 2006). Navíc je třeba uvažovat vliv foliačního usměrnění, které zde 

probíhá ve směru cca SZ-JV (směr sklonu k SV).  

To spolu se směrem odtoku k SSZ do údolí Otavy - podél šumavského okraje – stáčí 

převládající směry morfolineamentů k SZ až SSZ. Poměrně logicky tak liniové prvky reliéfu a 

zejména údolí vykazují smíšené směrové charakteristiky obou vlivů.  

Konečně poslední vliv je čistě statistický – poměrně malé území obsahuje jen velmi 

omezený počet vzorků (lineamentů), takže platnost zastoupení je třeba uvažovat s určitou 

rezervou. 

 

4.2.2 Analýza profilů 

4.2.2.1 Podélné profily  

 

Analýza podélných profilů je hlavním tématem následující publikace. 
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(4) Hartvich, F. (2005): Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., 
Southwest Bohemia. Sborník ze semináře "Stav geologických a geomorfologických výzkumů Šumavy a 
přilehlých pohoří v roce 2005, Miscellanea Geographica 11, ZČU, Plzeň, 2005, p. 13-30.   
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Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in 
the Šumava Mts., Southwest Bohemia 
 

Filip Hartvich 
Institute of Rock Structure and Mechanics, AS ČR, V Holešovičkách 41, Prague 8, Czech 

Republic 

Dept. of Physical geography and geoecology, Faculty of Science, The Charles university in 

Prague, Albertov 6, Prague 2, Czech Republic 

 

Introduction 

 
This article develops ideas and results of the author’s bachelor’s work (Hartvich 

1999) and similar work of Steinbergrová (1996). The main goal of these two works was to 
create and analyse longitudinal profiles of major rivers in the Šumava Mts. (table 1, fig. 1). 
The flows analysed by the author were mostly shorter and smaller, but they were selected 
so as to complete the network. The study of the shapes and anomalies in the longitudinal 
profiles allows to trace the presence of younger tectonic activity and thus contribute to the 
knowledge of the neotectonic development of the area. 
 

Table 1 

River 
River 
length 

(m) 

Vertical 
differenc

e (m) 

Average 
inclination (°) 

Catchment 
area (km3) 

Average 
discharge 

(m3/s) 
Bezdrevský p.  36900 240 0.37 335.6 1.28 
Častá  8600 170 1.13 - - 
Čertice 7400 160 1.24 - - 
Drnový p. 19900 240 0.69 94.5 0.65 
Hamerský p. 8400 240 1.64 - - 
Chodská 
Úhlava 16300 580 2.04 85.1 0.74 
Chvalšinský p. 14900 180 0.69 97.6 0.80 
Jelenka 15900 680 2.45 62.9 0.64 
Kepelský p.  8400 400 2.73 25.3 0.32 
Křemelná 29000 500 0.99 171.6 4.43 
Losenice 14900 540 2.08 54.4 0.65 
Menší Vltavice  8200 430 3.00 - - 
Nezdický p. 15600 340 1.25 75.3 0.37 
Novosedelský 
p. 21200 250 0.68 101.3 0.43 
Ostružná 38600 540 0.80 169.1 1.23 
Peklov  16400 300 1.05 80.5 0.36 
Polečnice  27300 370 0.78 198.1 1.64 
Prášilský p. 11600 340 1.68 45.1 1.43 
Řasnice  16300 190 0.67 89.4 1.62 
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Strážný p.  12300 270 1.26 41.5 0.35 
Úhlava 38600 690 1.02 919.4 9.69 
Větší Vltavice  14200 310 1.25 107.5 1.15 
Volšovka 16500 490 1.70 74.8 0.86 
Všímarský p. 9100 280 1.76 - - 
Živný p. 12100 270 1.28 44.9 0.29 

 

 

Fig. 1: Sketch showing analysed rivers throughout the Šumava Mts. 

 

Methods and techniques 

 
The essential premise of the analyses is the fact that a vertical tectonic movement on 

a fault crossing the river would result in creating a step-like shape (or knickzone) on the 
longitudinal profile. There are, however, many other processes, which may lead to a similar 
profile shape and thus must be considered during the analysis. These shall be described 
further. 
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There are many factors, which step in the process of longitudinal valley profile 
formation. A scheme of processes and factors influencing the formation of the longitudinal 
profile by Demoulin (1998) was adapted by the author (fig. 2). 
Event though it may be surprising, the ideal shape of the longitudinal curve is not 
mathematically defined. This is particularly due to many possible influences, which may 
change its shape, such as geological and structural conditions, bed load or the size of the river 
(Kunský 1935). This ideal shape is, however, generally accepted for comparisons. It is a 
smooth, descending curve asymptotically verging towards X – axis, approximately 
comparable to negative logarithmic curve. 
 

 
 

Fig. 2: Processes (downwards tectonic, morpho-logical, geological and climatic) influencing 
through measurable parameters the longitudinal profile. Adapted after Demoulin (1998). 

 
The map stepping technique, used for construction of the longitudinal profiles was 

described by Kunský, Louček and Sládek (1963). It was based on the topographic maps  in 
the scale of 1: 50 000, where the contour line interval is 10 meters. First, it was necessary to 
choose suitable step length. The shorter the step, the more accurate is the profile (of course, 
depending on the accuracy of map used), but more difficult to perform the map readings. The 
step length was finally set to 2 mm in the map, i.e. 100 m in the reality. Every step was 
numbered along the river course from headwater to the confluence. From these data, 
longitudinal profiles of 25 rivers were constructed in MS Excel, each with a vertical 
exaggeration of 1:25. 

 

Possible causes of the profile downgrade anomalies 

 
The most popular and well-known cause of longitudinal profile anomalies is a 

presence of a tectonic fault with a vertical movement  (Bíl 2002). The tracing of the active or 
at least recently active faults was also a chief motivation of the work, for were there active 
reverse faults, it would have been a sign of lasting neotectonic uplift of the Šumava Mts. 
From present, such tectonic origin knickpoints are described for example by Leland et al. 
(1998) from the Himalayas. 

The presence of either strike slip or inactive faults is another possible cause of profile 
anomaly, although the mechanism of influence is different. Here, the fault changes the 
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physical and mechanical parameters of the rock by increasing of the fissure or joints density, 
disturbance of the rock mass, often in a wide belt along the fault. On the other hand, the 
healing of the fault by quartz can in some cases even increase the rock strength. A special 
case describes Vilímek (1998) in the Krušné Hory Mts., where the fault is located in the main 
valley and thus the main stream incises even faster, causing the development of the steep end 
of the profile.  

The geomorphological value of the rocks, particularly its varying resistance against 
fluvial erosion, is another cause. It depends on various inner characteristics of the rocks, such 
as orientation of discontinuities and crystals, mineral and chemical composition, 
metamorphosis degree and presence of cracks (Selby, 1993). In general, the anomalies should 
develop on the contacts of bedrock with various qualities. Relatively more resistant rocks tend 
to create segments with steeper slope (sometimes even with rapids or waterfalls), for 
following softer rocks are easier to erode and thus the incision of the channel proceeds faster 
(Kunský 1935). The situation may be complicated in the case of metamorphic rocks, where 
the border can be unsure - the step-by-step transition of one rock type into other (and thus also 
their physical qualities) is not uncommon.   

The descent of the erosion base may be caused by changes in the drainage system, by 
tectonic uplifts or subsidence, or, finally, by the eustatic changes of the sea/lake. When the 
erosion base sinks, a wave of backwards erosion climbs up the river until it reaches the 
headwater. Schlunegger and Schneider (2005) describe such advancing of a wave of 
backwards erosion caused by glacier retreat in Switzerland. The time scale of this climbing 
may vary, but during this period we can observe the backwards erosion wave on the profile as 
an anomaly (Vitásek 1966).  

Faster incision of the bigger river. This cause of anomalies is very typical - the 
profile curve descents slowly towards a breakpoint, where it suddenly starts to bend steeply 
towards the confluence with the major river. The breakpoint is the limit of backwards erosion. 
The principle of this fact is that in the same conditions the bigger (with higher discharge) river 
shall incise into its bedrock faster, for it has bigger erosion power and it can carry more 
sediments, which contribute to the incision (Kunský 1935, Sklar 2000).  

Closely related is another cause. It was observed that when a relatively strong 
tributary joins the main stream, the main stream starts to incise faster and thus creating a 
steeper segment on the profile curve.  

Another possible cause is the accumulation of the sediments in the channel or in the 
floodplain. Such accumulation may develop due to several reasons: lower throughput of the 
channel caused by natural or artificial barriers (trees, etc.), filling of the channel by dejection 
material or landslide accumulation, glacial sediments such as moraines, etc. 

 The cause of the profile anomalies may be, however, caused also by human activity, 
as can be observed even in relatively uninhabited Šumava Mts. Building of artificial steps and 
weirs has been continuing since the middle ages. They are mostly, admittedly, too small to be 
spotted in the profiles constructed from 1: 50 000 maps, but bigger dams, such as Nýrsko lake 
(36 m) are clearly visible. 

There are possibly other causes that may result in deformations of the longitudinal 
profiles. Even if we take into account only the ones described above, it is clear that it will be 
very difficult to identify explicitly the true cause for each anomaly. Besides, more of the 
causes may occur at a time, combining their influences. Therefore it is necessary to be careful 
about the definite conclusions as to the cause of each anomaly. 

If we summarize possible mechanism of development of profile slope anomalies 
regardless to their origin, we shall find out that there are three: mechanical qualities of the 
rocks, direct engineering of the man and the balance of sediment distribution and potential 
energy. Several works document this last cause. Bíl (2002) states that under the dams or 
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natural barriers, where sediments are deposited, the sediment-free water collects more 
particles, thus exposing the bottom to the incision. Sklar (2000) considers the content, 
character and properties of transported material to be chief factor, influencing the erosional 
abilities of flowing water.  

 

Identification of the anomalies 

 
The graphs, whose construction is described above, were the input into identification 

process. The identification was performed subjectively, based on the judgment of the author, 
in this stage no exact or objective procedure was used, only the data from the table 2 can offer 
a partial guidance. As state Hayakawa and Oguchi (2005), this subjective identification of 
profile anomalies is suprisingly the most used. The techniques, which would use 
mathematical and statistical properties of the data files, are until present day rather rare. One 
of the exceptions is referred article of Hayakawa and Oguchi (2005). 

There are, however, some very simple techniques, which can be used as a rough 
indicator. First step is to calculate local gradient for each sampling point. This technique 
describes for instance Demoulin (1998). It is possible to compare the curve of local slope with 
the standard deviation or the average of the data for relevant river. If the curve rises above 
average or deviation, it can be considered an anomaly. This method works well in the case of 
profiles with altogether rather low inclination and where the anomaly is significant enough. 
Typical example is the profile curve of Častá. On the other hand, when there is an anomaly in 
the steeper, upper part of the profile (Jelenka, for example), it is not possible to distinguish the 
anomaly this way (fig. 3).  

 
Fig. 3: Four examples of charts comparing the longitudinal profile (thick line) and local 
gradient profile (thin line) with standard deviation (lower dotted line) and average (upper 
dotted line) of the local gradient 
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Fig. 4. Five basic types of  analysed profiles 

Longitudinal profiles and their geometrical properties 
 

Generally, it was possible to distinguish several typical curves of the longitudinal 
profiles based on their overall shape (fig. 4): 

Normal profile 

The first type corresponds to the common idealized shape of the normal, regular 
longitudinal profile shape - steep beginning and slow decrease of the steepness towards 
confluence. The curve asymptotically converges to the X-axis. Following rivers fall in this 
cathegory: Drnový p., Chodská Úhlava, Jelenka, Nezdický p., Ostružná, Prášilský p. and 
Úhlava. 

 
Steep-end-profile 

This type of curve has similar shape until it reaches a breakpoint and further on it 
rather steeply falls towards confluence. Such curve of the profile have these streams: 
Hamerský p., Křemelná and Menší Vltavice. 

 
Linear profile 

Other curves have either slightly steeper upper part of the profile curve or they can 
even be almost straight, without typical concave flexure. This type can be found in the profile 
of Čertice, Chvalšinský potok, Losenice, Novosedelský p., Peklov, Polečnice, Volšovka, 
Všímarský p. and Živný p. 

 

Pointed curve 

Pointed curve looks similarly to linear, but it has more or less significant breakpoint, 
where it bends and continues straight as well, but with minimum inclination This type of 
longitudinal profile have Bezdrevský p., Kepelský p. and Větší Vltavice. 
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Staircase profile 

The rest of the profiles, which do not fall into any of above said categories, have 
irregular profile curves, showing steps or other anomalies in the profile in such scale, that it 
deforms the overall shape. This type was identified on curves of Častá, Řasnice and Strážný p.  
  

Identified anomalies and their characteristics 
 
Finally 30 segments with a slope anomaly were identified within 25 longitudinal 

profiles (table 2). Not all of them are really significant, on the other hand, some too unclear 
anomalies were not included, for their size falls within the map error or impreciseness of the 
readings.  

On some profiles there were no anomalies identified at all. These were mostly 
smaller streams, for example - Drnový creek, Chvalšinský creek, Nezdický creek, 
Novosedelský creek or Živný creek. These profiles are rather smooth without any 
irregularities. On the other hand, there are even two or three anomalies on some stream's 
profile curves. Out of the 30 anomalies, several profiles were chosen for the following 
detailed analysis.    

 
Table  2 

anomaly 
Length of 
segment 

(m) 

Vertical 
difference of 
segment (m) 

Inclination 
of segment 

( ° ) 

Increase of 
the inclination 

(%) 
significance 

Bezdrevský p. 1 1310 20 0.87 235 x 

Bezdrevský p. 2 1500 30 1.15 307 xx 

Bezdrevský p. 3 650 10 0.88 237 xxx 

Častá 1 710 40 3.22 285 xxxx 

Častá 2 1250 70 3.21 283 xxxx 

Čertice 870 30 1.97 159 xx 

Hamerský p. 2760 130 2.70 165 xxx 

Chodská Úhlava 310 20 3.69 181 xx 

Jelenka 2080 360 9.82 401 x 

Kepelský p. 1 440 80 10.30 378 xxx 

Kepelský p. 2 460 50 6.20 228 xx 

Křemelná 9090 150 0.95 96 xxx 

Losenice 2300 140 3.48 168 xxx 

Menší Vltavice 1 590 70 6.77 225 xx 

Menší Vltavice 2 350 40 6.52 217 xx 

Menší Vltavice 3 3540 210 3.39 113 x 

Ostružná 2590 70 1.55 193 xx 

Peklov 1 910 20 1.26 120 x 
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Peklov 2 450 10 1.27 121 xx 

Polečnice 1 620 10 0.92 119 xxx 

Polečnice 2 1950 30 0.88 114 xx 

Polečnice 3 450 10 1.27 164 x 

Řasnice 1 1490 20 0.77 115 xx 

Řasnice 2 220 10 2.60 390 xxxx 

Strážný p. 1 1570 70 2.55 203 xx 

Strážný p. 2 3040 70 1.32 105 x 

Úhlava 3300 120 2.08 203 x 

Větší Vltavice 1 420 30 4.09 327 xxx 

Větší Vltavice 2 190 10 3.01 241 xx 

Volšovka 450 20 2.54 150 xx 
 

Comparison of anomalies with geological and tectonical properties of the bedrock 

 
In this chapter we try to analyse particular anomalies and to suggest possible 

explanation of their origin. It is necessary to remark that nor always it was possible to identify 
the one cause for certain, this would require much more detailed study.  

The position of the anomalies was compared with the geological and tectonical maps. 
Particularly it was the basic geological map of the Czech republic 1: 200 000, sheets České 
Budějovice (Čech et al. 1962) and Strakonice (Kodym jr. et al. 1961), for the detail studies it 
was the basic geological map 1:50 000 sheets Kašperské Hory and Kvilda (Müller et al. 1999) 
and 1:25 000 sheet Kašperské Hory (Babůrek et al. 2001). A special geological cross-section, 
generated from the geological map, was added to the longitudinal profile (fig. 5), which 
allowed easy and lucid comparison.  

 
Fig. 5: Example of chart profile with geological cross-section (various patterns), indications 
of anomalies (semi-transparent rectangles) and fault location (dotted line). 

 
Aside from that, a comparison with tectonical maps was performed to estimate the 

influence of brittle tectonic structures on the profile curves. Two maps were used: The map of 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 92 - 

younger tectonic structures of the Czech Massif 1: 500 000 (Kopecký 1989) and The tectonic 
map of ČSSR 1: 500 000 (Maheľ, Kodym and Malkovský 1984). The faults from the above 
mentioned maps were redrawn into the same map scale as the map of anomalies, which 
allowed easy comparison of the location of the faults and anomalies. (fig. 6) 

 

 
Fig. 6: Location of  identified anomalies on the sketch of the Sumava rivers (thick lines). Grey 
dotted line shows the position of the Pošumavský fault 

 
 

Selected anomalies and their possible causes 

Longitudinal profile of the Častá River contains two steeper segments; both of them 
are very significant and create step-like general shape of the longitudinal profile. From the 
geological cross-section does not yield any obvious reason for the presence of the anomalies, 
there are neither rock type changes nor faults. It is possible, however, that a two-phase 
subsidence of the erosion base would cause such retreating wave of backwards erosion. If this  
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Fig. 7: Five examples of longitudinal profiles- x-axis - distance from headwater (m), y-axis - 
altitude (m.a.s.l.). All profiles are vertically exaggerated. 
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is correct, we would see similar in corresponding position on parallel creek of Řasnice. 
Indeed, it is possible to trace the anomalies here, though not such significant ones (fig. 6). 

Hamerský creek has rather normal shape of the curve, until it reaches a breakpoint 
5,44 km from the headwater, where the curve starts steep fall towards confluence with Vydra 
R., almost as steep as right under the spring (fig. 7). The explanation is rather clear in this 
case - smaller Hamerský creek could not follow the intensive incision of the main and much 
bigger stream, the Vydra R., and thus a "hanging" valley of the Hamerský creek has 
developed.  

Kepelský creek has two segments of steeper inclination on its profile curve (km 0,74 
- 1,18 and 1,62 - 2,08), which form two significant steps. The first of them is the steepest 
segment of all observed longitudinal profiles – 10°18´ (fig. 7). Also here, none of the 
anomalies can be explained by the border of the bedrock type, even if we admit the presence 
of the transition zone between various gneisses, possibly with slightly different physical 
qualities. There is, however, a coincidence of the first (and more prominent) anomaly with a 
crossing of the Pošumavský fault, the very same tectonic line, which very likely causes the 
anomalies on the profiles of Jelenka R. and Ostružná R. The fact that the presence of one fault 
can be observed in several profiles is highly significant. 

In the longitudinal profile of the Menší Vltavice creek, three anomalies can be found, 
even though whole profile is somewhat unbalanced (fig. 7). Two of them are steeper steps in 
the profile and the third is again the steep lower channel above the confluence. The second 
anomaly, which is even expressed by the presence of small waterfalls, coincides with a belt of 
muscovitic granodiorites. In accordance with the Bowen sequence (Kachlík, Chlupáč 1996), 
the content of the light mica should cause better resistance of the granodiorites against 
erosion, compared to surrounding biotitic gneisses. Steep end of the profile, as is the case of 
Hamerský creek, result of faster deepening of the main valley, here due to incision of the 
Vltava River.  

The longitudinal profile of the Větší Vltavice (fig. 7) contains two steeper segments, 
between km 1,75 and 2,17 and between km 3,10 and 3,29. Rather curious is the general shape 
of the curve: steep fall from the source to breakpoint at km 6,44 (average inclination 2°24´), 
where the curve adopts very low inclination (in average 0°17´). There are no rock transitions 
present; the cause of the anomaly shape is probably connected with entering of the river into 
the Rhodel-Kaplice fault system, a prominent, deep tectonic line of ssw-nne direction, which 
is accompanied by tectonic breccias and mylonites (Čech et al. 1962).  

 
 

Detailed longitudinal profile and its analysis 
 

As a training dataset for the analysis of detailed longitudinal profile we chose the 
Losenice River, where the accessible data were extensive and in sufficient quality. Also the 
general profile shape of the Losenice River is rather unusual (fig. 8). Four longitudinal 
profiles of the same river were constructed, employing various techniques:   

 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 95 - 

 
Fig. 8: Longitudinal profile of the Losenice R. Continuous line is profile extracted from the 
map, dotted line from the DEM. Semi-transparent rectangles indicate the anomalies.  

 
- Using the same cartometrical technique as in the case of other rivers, from the map 

1:50 000 
- From the DEM based on 1:10 000 digital maps ZABAGED 
- Using the GPS 
- Using laser range finder MDL BurdenFinder  
After comparison with other results, the GPS profile was abandoned, for its accuracy 

in the vertical component is due to narrow valley and thick forest cover the reception of the 
satellite very poor (fig. 9).  

  The construction of the profile from the map is described above, the profile from the 
DEM was extracted using ArcView extension 3D Profiler. The laser range finder profile was 
created only for the steeper segment, identified on both the DEM and cartometrical profiles. 
Process of the construction of the profile with the laser range finder is showed on fig. 10.  

 

 
Fig. 9: Comparison of a segment of profile made by GPS (oscillating line) and range finder 

 
In the profile curve of the Losenice River, there are two medium prominent anomalies. 

The upper one is, however, traceable only on the more detailed profile from 1: 10 000 DEM 
digital map (fig. 8).  
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Fig. 10: Construction of a longitudinal profile using laser range finder  
 
On the general geological map, there are no rock transitions, which could account for 

the presence of the anomalies. Also the detailed geological map 1:25 000 map by Babůrek et 
al. (2001), does not suggest geological or petrological explanation of the anomalies. We are 
left with two possible explantions: a transformed wave of backwards erosion, which, unlike in 
the case of smaller Hamerský creek, already levelled the lower half of the course and 
currently reached the area under Valy hill (second, more prominent anomaly). The other 
possibility is the influence of Jedlový creek fault, joining the Losenice valley under steeper 
segment.  

If we take closer look on the minute profile from the laser range finder, we can 
observe several smaller anomalies within the steep segment of the Losenice R. The detailed 
field research suggests that at least some of these small steps can owe their origin to the 
accumulations of small landslides, taking advantage of favourable foliation structure 
inclination (Fig 11a, b). 
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Fig. 11 a) (left): Minute longitudinal profile using laser range finder. b) (right): Range finder 
longitudinal profile and local gradient plus local gradient smoothed by moving avergage by 3, 
5 and 11) 

 
In this case (Losenice R.) were used not only the subjective methods described above, 

but also some attempts were made to obtain quantitative base for the knickpoint analysis. 
Such procedure can be, however, rather complicated, for one must be aware of many sources 
of errors, which may influence the quality of outputs. 

The original idea is based on principles, described by Hayakawa and Oguchi (2005). 
Using DEM, two sequences of longitudinal profiles are constructed - local trend and global 
trend, and within each group the sampling step grows by certain amount. In particular, the 
local trend is 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 28 and 40 times the size of the cell in raster used. The 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 97 - 

global trend uses 52, 64, 76, 88, 100, 112 and 124 stepping. Hayakawa and Oguchi used 50 m 
raster, in the case of the Losenice River the cell size was 5 m, the sampling step thus varied 
from 5 to 620 m. 

If we plot in one chart Gd values (profile gradient on each sampling spot on the 
profile) for various steppings we can clearly observe the location of the anomalies 
corresponding to the peaks of higher steppings Gd (negative peaks, for the river flows 
downwards, i.e. the derivative is negative) and rather chaotic spreading of the lower steppings 
(fig. 12).  
 

 
The Fig. 12: Longitudinal profile and values of local gradient Gd for various sampling steps 
(left y-axis: Gd, right y-axis: altitude (m), x-axis: distance from headwater in meters) 

 
A simplified principle of the technique is plotting of a curve of values of Gd against 

the step size for each point. Into this curve is fitted linear regression line (fig. 13) and its 
derivative (Rd) is taken as a measure of the significance of the anomaly - the bigger the 
difference, the more significant is the knickzone. The value is then compared with the 
standard deviation of the file of all derivatives for each river. When a value for a point 
exceeds the deviation value, it is considered to be an anomaly or knickzone (Hayakawa and 
Oguchi 2005). 

 

 
Fig. 13: Curve of  Gd for various steppings for each point and its linear regression line and 
formula. The derivative value is Rd.  y-axis: Gd, x-axis: stepping in meters). 
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The results can be seen on the fig. 14. As we can see, the values of Rd are too scattered 

for analysis. This is due to the step-like character of the profile based on TIN, which tends to 
return inaccurate and unreliable shape of DEM in detailed scale, as is illustrated in the corner 
picture. To get usable results, the DEM must be smooth and continuous. 

One more experiment was performed - plotting of the standard deviation and the 
average of Gd (point gradient) along the course. Again, we can see the confusing influence of 
the inadequate data from triangular irregular network model, particularly in the lower part of 
the profile. The average of Gd, if smoothened by a moving average, indicates, however, the 
steeper segments sufficiently (fig. 15). 

 
 
 
 

 
Fig. 14: Longitudinal profile and values of local gradient derivative Rd and Rd smoothed by 
moving average by 100 (left y-axis: Rd, right y-axis: altitude (m), x-axis: distance from 
headwater in meters) 

 

 
Fig. 15: Longitudinal profile and values of local gradient average and standard deviation (left 
y-axis: value of std. deviation / average of Gd, right y-axis: altitude (m), x-axis: distance from 
headwater in meters) 
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Discussion of the results and conclusion 
 

The chief result of this work is the detection and identification of numerous 
longitudinal profile anomalies, in some cases their presence was explained with the extensive 
usage of the field work, geological and tectonic data. In particular, among the most striking 
findings was the significant manifestation of the Pošumavský fault in the profiles of all rivers 
or creeks, which it crosses. This fact settled the location of the area of interest of author's 
masters´ thesis (Hartvich 2002), which developed the research of the surroundings of the 
Pošumavský fault, particularly the field research and the detailed mapping.  

Aside from that, a vast database of longitudinal profiles was created and is ready for 
further, more detailed analyses, such as is the one of the Losenice R., described above. Even 
though not all found anomalies were explained, the knowledge of their presence and character 
may be useful in further research. The profiles were also categorized and five general shapes 
of the profiles were identified, described and hypothesis of their origin was proposed.  

Several techniques and data sources were used and compared in the regard to the 
construction of longitudinal profiles. It was found out that, at least in the conditions of area of 
interest, the GPS provides unsatisfactorily reliable data. The cartometrical profiles, let aside 
whether obtained from paper or digital maps, are accurate within the range of the accuracy of 
the source maps. The DEM based profile is suitable for very fast and comfortable construction 
of the profile. The best and most accurate technique is direct geodetic measurement in the 
field, in this case using the laser range finder. Using this tool, it is possible to include into 
analyses even small anomalies in the decimetre scale.  

 Finally, an attempt at an objective analysis of longitudinal profile, as an addition and 
complement to the common subjective descriptions, was performed on the data from Losenice 
R. Several techniques were tested; it was found out, however, that the sensitive statistic 
methods require coherent and continuous source data. 
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4.2.2.2 Příčné profily  

 

Analýza příčných profilů je obsažena v publikacích Hartvich and Mentlík (2008) a 

Hartvich (2005a). Viz též Přílohu3. 

 

4.2.3 Analýza zlomové tektoniky 

 

Zákres systému zlomů pro sv. Šumavu je odvozen ze základních geologických map 

1:200 000 listu Strakonice (Kodym ml. et al. 1961), doplněných o další, vesměs novější 

zdroje (Babůrek et al. 2001, Ivan 1980, Fiala 1988, aj.). Celkem se jednalo o 66  zlomových 

linií v celkové délce 325 km na Šumavě a v Pošumaví. 

Průběh zlomových linií na Šumavě byl již detailně diskutován v autorově magisterské 

práci (Hartvich 2002). Přehledný růžicový graf (Příloha 10 Obr. 2) ukazuje poměrně 

jednoznačně dva hlavní směry SSV-JJZ a VJV-ZSZ až JV-SZ. Druhý směr má dvě výrazná 

maxima, okolo 110° a cca 135°. Zatímco druhý směr je typický šumavský směr, druhé 

maximum se nápadně shoduje s maximy četnosti zastoupení puklin i zlomů v povodí 

Losenice (Příloha 8 Obr. 13) 

Průběh systému zlomů v povodí Losenice byl převzat z geologických map 1:25 000 

listů Kvilda (Žáček et al. 2006) a Kašperské Hory (Babůrek et al. 2001). Celkem je v těchto 

mapách zachyceno na zájmovém území a v jeho těsném okolí 50 zlomových linií v celkové 

délce 81 km.  

Výrazně dominantním směrem je přibližně 100°-110° , tedy ZSZ-VJV, mírně k severu  

natočený šumavský směr. Nejvýraznější ze zakreslených zlomů prochází dolní částí údolí 

Losenice a dále podél Zlatého potoka. Jedná se o výraznou zónu, kterou sleduje 

kašperskohorské zrudnění a která zde přibližně odpovídá směru foliačního usměrnění (Fiala 

1988). Tento směr je také nejvíce zastoupený u puklinových měření. 

Další směry zlomových linií - rovněž poměrně početně zastoupené - jsou linie 

šumavského směru  (130°-140°) a směru SSZ-JJV (160°-170°). Tento druhý směr je velice 

typický pro jižní část zájmového území, zejména přibližně paralelně probíhající údolí 

Losenice, Jedlového a Pěnivého potoka (Příloha 8 Obr. 8).  
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4.2.4 Analýza puklinové tektoniky 

 

V průběhu terénního mapování bylo odečteno celkem 3132 měření orientace puklin na 

98 výchozech 40 skupin po celém povodí Losenice. U některých puklin, které nejsou 

subvertikální, byl rovněž měřen sklon a jeho orientace (Příloha 8 Obr. 5 a 9). 

Velmi výraznou převahu (více než 1/3) mají v zájmovém území povodí Losenice 

pukliny ve směru ZSZ-VJV (~ 100°-110°), a to zejména v centrální části území. Pukliny 

tohoto směru také velmi často tvoří omezení výchozů a jejich významné struktury – na tomto 

směru jsou například vyvinuty obě brány na Obřím Hradě (Příloha 4 Obr. 6).  

Výrazně méně zastoupen je druhý nejčetnější směr okolo 20° (cca 11%). Tento 

komplementární směr se nejčetněji vyskytuje v severní části zájmového území, zatímco 

v jižní jsou časté spíše pukliny dalšího systému: okolo 160°-170° a  cca 80°. 

 Tyto směry korespondují s výsledky Zemanové (2005) a Votýpky a Maška (1999), 

kteří v okolí Hamerského potoka a dolní Vydry (území ležící několik km západně od povodí 

Losenice) uvádí v tamních rulách i granitech rovněž dva systémy puklin, přičemž i zde 

převládá systém ZSZ-VJV a SSV-JJZ. Rovněž v diplomových pracích Losenické (1997) a 

Musiola (1997), jejichž zájmové území se částečně překrývá se zde mapovaným povodím 

Losenice, převládají pukliny zmíněných směrů.  

 

4.2.5 Analýza vztahu struktury a morfologie svahů 

Vztah struktur podloží a morfologie reliéfu je hlavním tématem následujícího 

článku.  
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(5) Hartvich, F. (2005a): Stavba svahů ve středním povodí Losenice. In: Rypl, J. (ed.): 

Geomorfologický sborník 4. Sborník z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005", Nové Hrady, 

25.-27. 4. 2005, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, str. 119 - 123. 
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Stavba svahů ve středním povodí Losenice  
 
Filip Hartvich  
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, Praha 8, 128 41 
hartvich@irsm.cas.cz 
 

Poznání stavby svahů je velmi důležitým předpokladem pro pochopení 
geomorfologických procesů, které v dané lokalitě probíhají, a  to jak v současnosti, tak i v 
minulosti. Vnitřní geologické struktury, jako například vrstevnatost sedimentů, tokové 
struktury magmatitů nebo foliační zvrstvení metamorfitů, jsou významným faktorem při 
utváření zemského povrchu, jehož většinu pokrývají svahy (Montgomery 1997). Stejně tak 
mají význam pro vývoj svahů i další strukturní vlivy jsou např. přítomnost nespojitostí, tj. 
zejména puklin a zlomů  (Selby 1993, Ondrášik, Rybář 1991).  Tyto vnitřní struktury 
horninového masívu potom vstupují do interakce s exogenními geomorfologickými procesy, 
jako je činnost tekoucích vod, gravitační pohyby, činnost biosféry, apod.  (Sparks 1971). 
Kinakin a Stead (2005) upravili stupnici GSI (geological strength index, Hoek and Brown 
1997) tak, že za nejnepříznivější faktor z hlediska pevnosti horniny považují břidličnatost, 
která oslabuje horninu v určitém směru. 

 
Obr. 1: Přehledová mapka území s vyznačenými příčnými profily 

 
 
Zájmovým územím tohoto příspěvku je střední povodí říčky Losenice (obr. 1). Území 

se nachází jižně od Kašperských Hor v pohoří Šumava v jihozápadních Čechách. Jádrem 
zájmového území je lokalita Obří Hrad na nápadné ostrožně nad řekou Losenicí, kde se 
nacházejí  pozůstatky keltského opevnění z 1. tis. př. n. l. 
 Horninový podklad sestává převážně z rul různého typu, od sillimanit-biotitické 
pararuly přes biotitické ortoruly až po migmatity s relativně vzácnými vložkami kvarcitů a 
žulovými porfyry (Pelc et. al 1994). Většina rul se vyznačuje výrazným foliačním 
usměrněním, které se zřetelně projevuje na formování tvaru skalních výchozů (Hartvich 
2005). 

 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 106 - 

 
 

Obr. 2: Zájmové území s vrstevnicemi, vodními toky a schematickým znázorněním směru sklonu foliace a 
hlavních puklin na jednotlivých výchozech  

 
Strukturní parametry zájmového území. Podrobná měření směrů puklin a údolních 

úseků jsou popsána v publikaci Hartvich (2005). Jako podklad pro účely této práce je použita 
zjednodušená verze s pouze 2 převládajícími směry orientace puklin, která zahrnuje celkem 
33 výchozů z celé plochy zájmového území (obr. 2). Jednoznačně dominujícími směry jsou 
poměrně ostře ohraničené clustery orientace puklin okolo 85°, 105°- 110°, v menší míře okolo 
0° a 25°. Kromě toho byla pro každý z těchto výchozů v terénu zjištěna hodnota sklonu (dip) 
a orientace sklonu (strike) foliace horniny. Sklon foliace zdejších rul se pohybuje mezi 15° - 
60°, orientace sklonu foliace je poměrně pravidelná, s malými odchylkami se pohybuje mezi 
30° - 70°, tj. přibližně směrem k severovýchodu. Podle Demka (1988) se ve vrstevnatých 
horninách s úklonem struktury mezi 7° a 40° vyvíjí asymetrické homoklinální hřbety, které 
mají ovšem na rozdíl od kuest menší rozdíl mezi čelním a týlovým svahem.  

  
Obr. 3: Výsledky modelu vztahu mezi sklonem směru foliace a orientací a sklonem reliéfu. 1-hřbet, 2-vodní tok, 

3-"overdip", 4-"dip", 5-"underdip"(3-5 kataklinální svahy), 6-anaklinální svahy, 7-ortoklinální svahy 
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Nejprve byl zhodnocen geometrický vztah mezi foliačním zvrstvením a orientací 

reliéfu. Metodika částečně vychází z postupů, popsaných v práci Meentemeyera a Moodyho 
(2000). V této publikaci autoři navrhují postup pro automatizované mapování vztahu mezi 
geologickou strukturou (konkrétně vrstevnatostí horniny) a povrchem reliéfu, vyjádřeném 
pomocí indexu TOBIA (úhel mezi orientací sklonu vrstevnatosti a orientací svahu v daném 
bodu). Svahy jsou rozděleny do tří kategorií: kataklinální (přibližně shodná orientace svahu a 
směru sklonu vrstevnatosti +/- 45°), ortoklinální (přibližně kolmý směr orientace svahu na 
směr sklonu vrstevnatosti +/- 45) a anaklinální (přibližně opačná orientace svahu a směru 
sklonu vrstevnatosti +/- 45).  

Nejprve je třeba provést interpolaci bodových údajů pro jednotlivé výchozy do podoby 
rastru pro celou plochu zájmového území. Podle práce (Meentemeyer a Moody, 2000) se 
výpočet TOBIA indexu provádí pomocí určení délky tětivy jednotkové kružnice, vymezené 
vektory orientace svahu a směru sklonu vrstevnatosti. Délka tětivy se pohybuje v intervalu 
{0-2}. Byla použita metoda sférického krigingu a výsledný raster byl klasifikován podle 
vztahu mezi oběma vektory. 

Pro kategorii kataklinálních svahů byly dále podle rozdílu mezi sklonem foliace a 
reliéfu rozlišeny svahy s vykliňujícími strukturními plochami (overdip), paralelními 
strukturními plochami (dip) a strmějšími strukturními plochami (underdip). V této souvislosti 
je třeba zmínit klasifikaci Selbyho (1993), kde uvádí svahy s vykliňujícími foliačními 
vrstvami (kataklinální se strmějším svahem než je úklon foliace) jako nepříznivé pro stabilitu 
svahu. Výsledky tohoto modelu jsou na obr. 3. Naprostá většina kataklinálních svahů má 
foliační plochy strmější než reliéf (underdip), pouze na několika omezených místech je reliéf 
stmější. Jde například o hlavní východní  svah pod Obřím Hradem, východní svah soutěsky 
Pěnivého potoka pod Výrovcem a v menší míře i levý břeh Pěnivého potoka asi 1,5 km před 
ústím. V souladu se zmíněnými názory Selbyho (2003) a Kinakina a Steada (2005) jsou tyto 
oblasti geomorfologicky nejaktivnějšími částmi zájmového území. 

Na výpočet indexu TOBIA navazuje studium příčných profilů údolími toků. Příčných 
profilů jako vstupu do typizace nebo klasifikace makroforem se běžně využívá, např. Kinakin 
and Stead (2005) využívají profilů hřbety v kombinaci s vnitřním pnutím v horninách pro 
identifikaci příčin a mechanismu vzniku hlubokých svahových deformací. Schrott et al. 
(2003) zase využívá profilů údolím a seismické refrakce k výpočtu mocnosti sedimentární 
vrstvy. Mentlík (2002) s pomocí analýzy příčných profilů vymezil typy reliéfu v glaciálně-
fluviálním údolí.   

Pro poznání stavby svahů bylo zde použito 28 typických příčných profilů (obr. 1) 
údolím Losenice, Jedlového a Pěnivého potoka (zkonstruovaných na základě podrobného 
DMR), dále geologické mapy a legendy (Müller, ed. 1999, Pelc et al. 1994), výsledky 
terénního měření sklonu a směru foliace a puklin na jednotlivých výchozech, výsledky 
komplexního geofyzikálního profilování na lokalitě Obří Hrad (Beneš et. al 2002) a rovněž 
morfometrických parametrů reliéfu z DMR. 
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Obr. 4: Vybrané analyzované profily (nepřevýšené) se znázorněním sklonu foliačních ploch 

 
Na obr. 4 je 5 typických příčných profilů údolími v zájmové oblasti. Všechny profily 

jsou nepřevýšené a také sklon foliace odpovídá skutečnosti v místě profilu. Profil L6 je 
typický, přibližně symetrický profil mírným svahem na Popelné, kde výrazný "underdip" na 
levé (kataklinální) straně zabraňuje významné aktivitě svahu. Příkladem ortoklinálních svahů 
jsou obě strany profilu L11, který je veden mezi Obřím Hradem a Šafářovým vrchem. Profil 
je sice strmý, Losenice je tu hluboce zahloubená (přes 150 m), nicméně symetrický, protože 
struktura foliace zde do jeho utváření nevstupuje. Směr tohoto údolí bude zřejmě kontrolován 
spíše tektonickými poruchami (viz obr. ). Na profilu P6 je zajímavá přítomnost všech tří typů 
kataklinálních svahů. V horní části sleduje povrch přibližně sklon foliací (dip), následně se 
zmírňuje (underdip) a konečně v bezprostřední blízkostí Pěnivého potoka zvýšila eroze toku 
sklon svahu, takže přesahuje sklon foliace (overdip). Profil P8 je typickým mírně 
asymetrickým údolím v oblasti se sklonem strukturních ploch mezi 7° - 40°, jak je popisuje 
Demek (1988). Anaklinální svahy jsou mírně strmější, kataklinální mají výrazný "underdip". 

Zvláštní pozornost byla věnována profilu L9, kde byly zjištěny známky opakovaných 
svahových pohybů a který je velmi dobře dokumentován pomocí geofyzikálních měření 
(Beneš et al. 2002). Navíc se jedná o jednu z rozsáhlých lokalit tzv. overdipu (Meentemeyer a 
Moody 2000,  viz výše), který předurčuje zvýšenou aktivitu geodynamických procesů (Selby 
1993). Strmost svahu je zde zvyšována intenzivní erozní činností říčky Losenice, která 
podřezává tento svah. Na tomto místě byl proto s využitím geofyzikálních profilů, 
podrobného geomorfologického mapování a DMR zkonstruován profil svahem pod lokalitou 
Obří Hrad (obr. 5).  

Profil není převýšený, takže bylo možno zachovat věrně i úhly sklonu foliačních 
vrstev. Profil je zároveň demonstrací představ o mechanice svahových pohybů pod Obřím 
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Hradem. Značné porušení skalního masívu několika puklinovými systémy, které je v terénu 
velmi nápadné (Zvelebil 1999) a které bylo prokázáno i geofyzikálními metodami, způsobilo 
rozčlenění skalního masívu přibližně vertikálními diskontinuitami. Toto rozčlenění spolu s 
vykliňováním foliace ven ze svahu (overdip) umožňuje sjíždění bloků po foliačních plochách. 
Existenci výrazných zón nespojitosti potvrzuje opět profilování seismickou tomografií (Beneš 
et al. 2002). 

 Závěrem shrňme zjištěné poznatky. Svahy v zájmovém území jsou podle dosavadního 
stavu poznání ovlivněny  spolupůsobením několika faktorů. V první řadě, plán údolní sítě je 
predisponován soustavou tektonických diskontinuit, (zlomů, puklin) a strukturními 
vlastnostmi (zejména foliace rul). Konkrétní charakter svahů je potom určován interakcí 
těchto strukturních parametrů s vnějšími geomorfologickými činiteli, v současnosti zejména 
erozní činností tekoucí vody, gravitačními procesy. V minulosti, zejména během kvartéru, k 
těmto hlavním činitelům patřily ve významnější míře než dnes ještě kryogenní, nivační a v 
určité míře i eolické geomorfologické procesy. Aktivita reliéfotvorných procesů, jak bylo 
zjištěno také pomocí dilatometrického monitoringu skalních bloků, analýzy DMR a terénního 
výzkumu, souvisí s mírou vzájemného vztahu mezi erozní činností tekoucí vody a 
geometrickými parametry struktury hornin. 

 

 
 
Obr. 5: Na základě geofyzikálních měření a terénního výzkumu podrobně zpracovaný profil L9 (nepřevýšený).  
Pohled směrem k jihu, vlevo dole říčka Losenice, nahoře vpravo známá skalní brána. 
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Structure of the slopes in the central Losenice River catchment. 
 The target area of this contribution is the central part of the Losenice River catchment, situated in the Šumava 
Mts. in southern Bohemia. The article is aimed at structure and composition of slopes in the area of interest. 
Extending the knowledge on this subject is an important condition for understanding of both present and past 
geomorphological processes, shaping the area. According to results of the state-of-the-art research, the present 
shape of the slopes is a result of collaboration of several influences, particularly the structural and tectonical pre-
disposition, which interacts with the surfacial geomorphological processes. Using the direct dilatometric 
monitoring of the rock movements, field investigation and DMR analyses, we concluded that the recent activity 
of slope development is mainly due to mutual influence of structural parameters, particularly foliation and 
fissures, and erosional activity of incising water courses. 
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4.3 Analýza hlavních recentních procesů a jejich dynamiky 

4.3.1 Podmínky působení recentních geomorfologických procesů 

   

V současnosti probíhající geomorfologické procesy aktuálně přetvářejí reliéf a 

vytvářejí nové geomorfologické tvary. Charakter, intenzita a plošná distribuce probíhajících 

geomorfologických procesů závisí na několika faktorech. Při určitém zjednodušení lze říci, že 

se jedná zejména o morfologii terénu a klimatické poměry, dále záleží na geologických a 

strukturních podmínkách, vegetačním krytu a rovněž stále více i na antropogenní činnosti 

(Montgomery 1997). Velkou výhodou při výzkumu těchto současných procesů oproti 

paleoprocesům (tj. takovým, které sice přispěly k vývoji současného reliéfu, ale nyní 

neprobíhají vůbec nebo jen minimálně) je možnost sledovat jejich činnost a v některých 

případech i tuto činnost objektivně měřit, protože je možné porovnávat podobu reliéfu 

v různých časových horizontech. 

Vliv morfologie terénu je zřejmý, jiné procesy (nebo s jinou intenzitou) probíhají 

v nížinách nebo plošinách než ve velehorách nebo středohorách. Při hodnocení současných 

procesů je tedy třeba brát vždy v úvahu typologii reliéfu, v případě ČR například podle 

morfografického členění (Balatka 2003). Konkrétně záleží zejména na členitosti reliéfu (tedy 

strmosti a délce svahů), expozici (např. orografický efekt) a uspořádání údolní sítě (napříkad 

pro intenzitu povodní). 

Klimatické poměry vycházejí jednak z morfologie terénu, konkrétně vlivem 

nadmořské výšky (vertikální pásmovitost), jednak z globálního rozložení vzduchových hmot 

a jeho změn. Zejména tyto změny jsou v poslední době velmi diskutovány, ale je třeba si 

uvědomit, že klima není a nikdy nebylo stálé, jedná se mimořádně dynamický, nestabilní a 

proměnlivý systém (Duplessy et al. 2005, Evans and Clague 2003).  

Geologické poměry jsou významné pro lokalizaci aktivity geomorfologických 

procesů, neboť predisponují odolnost podloží vůči působení těchto procesů a také často 

ovlivňují morfologii: tvar údolní sítě, tvar a strmost svahů (Selby 1993, Montgomery 1997). 

Vegetační kryt je významným stabilizačním faktorem, jehož účinnost záleží na typu 

vegetace, její hustotě a dokonce i kondici. Vegetace většinou brání erozi, zejména plošné a 

stružkové, někdy ji však může i vyvolávat (vývraty, překážky v korytě). 

Konečně činnost člověka může ovlivňovat probíhající geomorfologické procesy 

nejrůznějšími způsoby nebo dokonce může člověk působit přímo jako geomorfologický 

činitel. Největšími zásahy, které ovlivňují krajinu a v ní probíhající procesy ve velkém 

měřítku, jsou vodohospodářské stavby (protipovodňová ochrana, přehrady, jezy), komunikace 
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(silniční a železniční zářezy, mosty), městská zástavba a také zemědělská činnost 

(Langammer 2007, Hais et al. 2003, viz též Příloha 2 Obr. 7 a 8). 

 

 4.3.2 Recentní geomorfologické procesy 

 

Závěry z podrobného geomorfologického mapování stejně jako publikované poznatky 

z této i podobných oblastí (Hartvich et al. 2007, Hartvich 2007, Mentlík 2006b, Housarová 

2007, Zvelebil and Hartvich 2006, Mentlík 2002,Vandenberghe and Maddy 2001, Mol et al. 

2000,) vedly k identifikaci v současnosti nejaktivnějších procesů v oblasti pohoří Šumava. 

Jako nejvýznamnější proces můžeme označit činnost tekoucí vody, a to jak z hlediska 

přepravovaného materiálu, tak i podle plochy, kterou zasahuje. Pouze fluviální procesy a 

tvary (s výjimkou relativně vzácných rychlých svahových procesů, jako je skalní řícení nebo 

debris flow), které aktuálně působí, jsou v současnosti snadno pozorovatelné v terénu. Dále 

zde působí svahové procesy, zejména pomalé pohyby typu creepu, ale na některých 

exponovaných lokalitách lze doložit i ryché procesy typu debris flow nebo skalního řícení 

(Mentlík 2005, Příloha 2 Obr. 6 a 7). Kromě těchto hlavních procesů ve vyšších nadmořských 

výškách, zejména na hlavním hřebeni a v karech probíhají stále kryogenní procesy, jako 

mrazové rozvolňování skalních výchozů, nivace, kongelifrakce nebo mrazové slézání sutí 

(Mentlík 2006a). Rovněž aktivita organismů působí na reliéf, a to jak přímo (rašeliniště, 

vývraty, apod.) tak i nepřímo vlivem vegetačního krytu na odolnost vůči erozi (Strahler and 

Strahler 1999).  

Speciální kategorií je činnost člověka, která ovlivňuje reliéf velmi komplexně. 

Působení člověka na Šumavě je velmi specifickou záležitostí, protože tato oblast byla 

v historii mnohem více osídlena než v současné době. Největší rozsah a tedy i nejsilnější 

působení antropogenních procesů spadá do 19. století (Řezníčková 2003). V průběhu 20. 

století, ale nejvíce po druhé světové válce, se postupně snižuje počet obyvatel na polovinu, 

velká část Šumavy je uzavřena jako pohraniční pásmo nebo extenzivně využívána jako 

vojenské újezdy (Řezníčková 2003). V důsledku těchto změn poklesl značně antropogenní 

tlak na reliéf a již vytvořené antropogenní tvary začaly postupně vlivem přírodních procesů 

degradovat, takže jsou v současnosti často již sotva patrné. Ačkoli v průběhu mapování byly 

sledovány i antropogenní tvary, nejsou v této práci zařazeny, jednak vzhledem k rozsahu 

tohoto tématu, jednak aby bylo udrženo kompaktní zaměření této práce na přirozenou 

geodynamiku území.   
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4.3.2.1 Fluviální procesy  

 

Tato kapitola je podrobněji rozpracována v článcích Hartvich, F. (2007) a Hartvich and 

Vilímek (2008). Viz též Příloha 6. 

 

4.3.2.2 Svahové procesy a jejich monitoring 

 

Svahovými pohyby rozumíme přemísťování horninové nebo zvětralinové hmoty po 

svahu účinkem gravitační síly (Ondrášik a Rybář 1991). K pohybu této hmoty dochází, 

kdykoli je odpor k pohybu po svahu (tření, pevnost v tahu)  překonán tahem gravitace. 

Překročení této rovnováhy může nastat mnoha způsoby, například zvýšením sklonu svahu, 

snížením tření v hornině, nebo odstraněním vegetačního krytu, který zpevňuje svahový 

pokryv (Montgomery 1991). Morfologickým projevem svahového pohybu je svahová 

deformace (Ondrášik a Rybář 1991).  

Svahové pohyby vznikají v místě, kde jsou k tomu příznivé podmínky a v čase, kdy 

jsou tyto podmínky posíleny proměnlivými faktory, z nichž ten, který bezprostředně vyvolá 

vznik pohybu, označujeme jako trigger nebo impuls (Ondrášik a Rybář 1991, Schuster and 

Wieczorek 2002). Základní podmínky, které ovlivňují vznik svahového pohybu, jsou 

geologické, geomorfologické, hydrogeologické a klimatické poměry území. 

Podrobný popis instalovaného dilatometrického monitoringu a jeho výsledků je 

obsažen v následující publikaci. 
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(6) Zvelebil, J. and Hartvich, F. (2006): Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain 
Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia. Proceedings of the ICL Symposium 22. - 24. 11. 2006, Paris, p. 7-14 
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Jiří Zvelebil*, Filip Hartvich 
 
SITE-FRIENDLY DILATOMETRIC SLOPE MONITORING AT 
CELTIC MOUNTAIN CITADEL OF OBŘÍ HRAD, S. 
BOHEMIA  
 

 
Abstract:  In this article, we summarize and evaluate the data gathered during more than 3 years of uninterrupted 
dilatometric measurement, taking into account the clues detected during several years of intensive field, laboratory and 
cameral research. The contribution deals with the monitoring of the block slope movements on the archaeological site of Obří 
Hrad in the Šumava Mts. Geomorphological, engineering geological as well as geophysical evidence, gathered during 
detailed investigation on the site, pointed towards recent and even current activity of geodynamical processes, particularly 
slope movements, enhanced by suitable structural and relief characteristics. Therefore, in order to understand present-day 
behaviour of the rock outcrops, we established a system of dilatometric monitoring As there was possibility of further 
endangering of the remnants of an ancient cultural heritage Celtic site, the main aim of the monitoring is to assess the real 
hazard by on-site monitoring of the current activity of slope movements.  
 
Keywords: Šumava Mts., dilatometric monitoring, slope movements, cultural heritage 
 
 
INTRODUCTION  
Although Šumava Mts. is generally considered to be geomorphologically rather stable region with a low activity of relief 
shaping processes, there are localities bearing proofs of surprisingly high recent and even present day intensity of 
geomorphological processes (Záruba, Mencl 1987). Generally, the largest of these high-activity areas are located on the 
crossings where the deeply incised rivers penetrate through the main outer slopes of Šumava Mountains, as was found during 
the detailed research of the Šumava Mts. morphology (Hartvich 2006).  

One of these "hot spots" is situated in the vicinity of the site Obří Hrad. Obří Hrad site (in English "Giants´ Castle") 
is a well-known for the Celtic fortifications at a mountain top. During the archaeological research, it was found that the 
remnants of the ramparts are incomplete - almost half of the inner fortification ring is missing. As one of the working 
hypotheses, a big rockslide was considered to cause that damage (Zvelebil, Slabina 2002, Fig. 1).  

Rather fresh-looking rockslide forms were documented by morphological mapping (Zvelebil 1999, Hartvich 
2005b). Geophysical profiling enabled us to trace slide zones deep inside slope rock mass; moreover, it provided also clues of 
present-day activity along some of them. Age of that rockslide is not known, but if it had damaged the Celtic site, it would 
have to be within last 2500 years. Nevertheless our findings suggest its placing closer to the present day.  

In order to assess degree of current activity of the slope movements, which might continue in endangering of the cultural 
heritage protected site, we installed a network of accurate dilatometric measurements on the rock outcrop near the remnants 
of the supposed rockslide scarps  

 
 

SITE DESCRIPTION 
The site of Obří Hrad is situated in the Šumava Mts. in Southern Bohemia. Its position near the rim of the uplifted planation 
surfaces of the Šumavské Pláně, where the steep outer slopes fall into the lower relief of Šumava foothills (Chábera et al. 
1985). The site itself is located on a northwards outstretched spur of the ridge of Valy in the altitude about 950 m a. s. l., with 
steep slopes falling into the narrow, almost 200 m deep incised valley of the Losenice River. 
 The celtic site of Obří Hrad has been subject to the archaelogic research since 1920ies. The site consists of the 
forecastle approximately 370 m x 80 m in size, and of the inner citadel (Fig. 1). Due to the lack of material evidence other 
than the remnants of the fortifications and a few coins, the function and exact time of building is still unclear (Slabina, 
Waldhauser, Konečný 1990). There are two possible uses of the site: a refugium (a refuge in the case of danger) or a religious 
/ ritual centre. Best time estimate pinpoints the building of the citadel to the Halstatt period, i.e. 8th - 5th century BC (Slabina 
2005). The ramparts have mostly lost their original shape, but there are, however, some segments in better condition. Some 
places of these segments bear traces of repairs, which might indicate possible instability already in celtic times. 

Geologically, the bedrock is formed by metamorphic paragneisses (Babůrek 2001, Müller 1999) with strongly 
expressed foliation planes, which predispose tilted (on the site 20° - 35°) discontinuity planes. The foliation planes are 
sloping roughly towards northeast. Vertical or near-vertical segmentation of the rock is due to several joint systems, of which 
the most prominent have strike direction about 110°, 85° and 25° (Hartvich 2005a) A reconstruction of the general structure 
of the slope under the celtic site, based on the results of geophysical profiling and geomorphological and engineering 
geological mapping is shown on fig. 2. 
 The rock outcrop "Brána" ("The Gate"), which is incorporated into the remnants of the celtic fortifications, was 
found to be the most suitable place for installation of the dilatometric measurements. It was believed to be a real gate into the 
citadel. The outcrop is aproximately 30 m long, of asymmetrical shape (on the western side only about 1 m high, on the 
eastern side reaches the height 6 m), and divided by open cracks into several separated blocks (Fig. 3). The higher eastern 
side of the outcrop forms an overhang of approximately 15°. For the purpose of the monitoring we took into account 10 main 
blocks, among which the monitoring network was installed. 
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Fig. 1: Situation and position of the area of interest. Main image – 3D aerial photo. Red lines indicate scarps of rocksliding, yellow line 
shows geophysical profile. Down left: situation of  Celtic fortifications. 
 
METHODS 
The scope of the research methods and techniques, employed in the complex geodynamic research of the Obří Hrad vicinity, 
was much wider, including geomorphological mapping, geophysical and engineering geological research (Beneš 2002) and 
many supporting methods such as investigation of the geomechanical rock properties, floodplain sediment analysis, powder 
X-ray analysis, and recently also automatic estensometric network (Hartvich 2005b). We also cooperate with archaeologists. 
This article, however, focuses on the results of the dilatometric monitoring and its significance.  

 
Network description 
The dilatometric monitoring on the outcrop “The Gate” was installed in August 2003. We decided to use portable rod 
dilatometer of Hölle type. This dilatometer type measures with the precision of 0,0001 m +/- 0,00005 m, which we consider 
satisfactory for the measured block movements of mm scale. 
This device has several advantages for the intended use:  

• the measurement is simple to take 
• fast installation  
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• site friendly technique - site is located in 1st, most strictly protected zone of the Šumava National Park. We 
have good experience with this measuring system for instance from Machu Picchu in Peru, where also one of 
the conditions was to use system as site friendly as possible 

• except for tiny brass knobs there is nothing left permanently on the site - the rod dilatometer is portable 
• as there is practically no equipment left, the monitoring is not endangered by climatic or human interference    

 

 
Fig. 3: Plan of the Gate outcrop, showing the position of the measurements and block indication. 

 
We have created a network of 10 measurements in 6 groups, designed so that we are able to calculate the movements of all 
the blocks. The configuration of the measurements is depicted on Fig. 3.  

First group (measurements 1A, 1B and 1C) controls the minor blocks (2-9 m3) on the southern end of the outcrop, 
where the measurements should show the speed of rock outcrop disintegration than general trends. We expected these small 
blocks to either fall, or follow closely the temperature trends. The 2A measurement oversees the relation between two largest 
blocks, No. 3 (ca. 90 m3) and No. 7 (ca. 80 m3).  

Fig. 2: Reconstructed profile under the Obří Hrad site. Upper left: seismic refraction profile, one of sources for reconstruction 
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Measurements 3A and 3B span over a narrrow (ca. 0,5 m) gap between blocks 7 and 9. This opening looks very 
fresh and also the archealogists claim they did not notice it when their research started here on 1980ies (Slabina 2003). The 
main opening between blocks 9 and 10 (called "The Gate") is controlled on each end by measurements 4A and 5B (Fig. 4). 
Measurements 5A and 6A are controlling the lintel of both openings, block 8 with volume approximately 20 m3. 

 
 

 
Fig. 4: Two main openings between blocks 7/9 and 9/10  

 
DATA PROCESSING 
Taking the measurements was but a first stage of the research. The initial part of data processing was to prepare the data for 
further analyses. Each measurement was taken 4 times: twice with measuring head on one side, twice on the other to avoid 
errors from incorrect device applying as well as from wrong recording. An arithmetic average of the four values is calculated. 
The values are converted into relative movement (first measurement in August 2003 = 0). 

As the iron rod of the dilatometer reacts on the temperature, it is necessary to normalize the values by the measured 
temperature. As the thermal dilatation of iron is approximately 1,02 x 10-2 m/°C we can obtain the normalized value from a 
formula: 
 
Vn = Va + (700* T *1,02 * 10-5) 
  
where Vn is temperature-normalized values, Va is the average of measured values and T is measured air temperature 

 
Thus we obtained a record of distances relative to the first measurement for each time horizon. Further step in the use of 

the processed data was naturally their plotting on xy chart, where the x-axis shows time and y-axis relative values of 
displacement. 
 
RESULTS 
Phenomenological analysis of individual monitoring time series together with 2D vertical plane comparative analysis of all 
the results of the former reveal that there are three main zones of irreversible displacements on the sub-vertical fissures 
between blocks of the Gate outcrop.  

Proceeding along the outcrop from South to North, an irreversible movement of 0.2 mm/3 years has been recorded 
on the site No 1B – i.e. between blocks 4 and 5. The similar displacement magnitude of 0.15 mm/3 years takes place at 
measurement No. 2 (Fig. 5.1)– i.e. on the crack between blocks 3 and 7.  

The main displacements take place on the fissures enclosing the block 9. On the southern boundary fissure – i.e. on 
the measuring site No. 3A (fig. 5.2), the displacement magnitude reaches 3.20 mm/3 years. On the southern boundary crack – 
i.e. on the site No. 4 (Fig. 5.3), relative displacement magnitude reaches 0.2 mm/3years. The displacements are well (No 3) 
and fair enough (No 4) pronounced against the screening noise by seasonal quasi-cycle of voluminal changes of rock blocks 
in sides of both cracks. Those cycles are driven by the seasonal cycle of air temperature changes.  

Regarding the relative nature of dilatometric measurements, one should assume vectorial compounding of 
measuring results from all the sites listed above. Considering the results, one can present the following picture. Whilst 
relative displacements in the upper part of the outcrop, i.e. between the blocks 3 and 4 (demarcated by measurements site 1B) 
and between blocks 3 and 7 (meas. 2A) are rather slow, the main displacements are realised in the lower part, by blocks 9 and 
10 – i.e. demarcated partially by fissures with sites 3A and 4A.  

Taking into account the nature of deformation process and its main driving forces, correlogram plots were 
constructed for displacements vs. temperature, as well as for displacements measured in the same time at different places.  

An example of quite good correlation of displacements measured on the site No 5 (Fig. 5.4), which represents only 
reversible movements – i.e. relatively calm, and temperature changes is given on Fig. 5.5. On the other hand, there is nearly 
no movement/temperature correlation presents in fig. 5.6, and nearly no correlation in the plot of fig. 5.7. These plots 
represent two types of correlation patterns characterising all plots of irreversible displacement displaying sites. Events of 
temperature changes without corresponding movement events are manifested by sub-vertical lines, whilst movement events 
with no relevant temperature changes are marked by sub-horizontal lines in the plots in question. It means that the 
irreversible deformation mechanism is not temperature driven, and one should look for another influencing factor, such as 
precipitations.  
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Patterns of slight to medium time correlations of occurrence of movement episodes between different sites of 
irreversible displacement are presented on figs. 5.8 to 5.11. Particularly important are the correlation patterns between 
displacements taking place on the both marginal joints of the outcrop studied plotted on Fig. 5.11.  In general, all the 
correlograms for irreversible displacement sites could be interpreted in two ways. There is another, universally operating 
environmental factor which takes effect on movement dynamics, or there is an inner, to the rock mass failure inherited 
dynamics which demonstrates itself without any outer perturbation throughout all irreversible displacements disregard of to 
the site of their measurement. 
 

Plan model 

To enrich our knowledge of deformation kinematics, the data from dilatometric monitoring were used in 
reconstruction of relative block movements in 2D plan model. There were some more data processing steps necessary before 
the plan model could be drawn. 

 
 

 
5.1 

 

 
 
5.2 
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5.3 

 
5.4 
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5.9 

 
5.10 

 
5.11 

 
Fig. 5:  
5.1 – 5.4 plots of individual movements on the measurements 2A, 3A, 4A and 5A  5.5 – 5.11 correlograms showing the relations between 
indicated values (see text) 
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Firstly, as the measurements were performed in 3D space, it was necessary to calculate the horizontal component of 
the measurement. In second step, we calculated the two horizontal vector Cartesian components x and y. Finally, the 
measurement points as well as the main vertices of the blocks sketch obtained a pair of X, Y coordinates in S-JTSK 
coordinate system in the GIS environment. For each point it was also recorded to which block it belongs.   

Now it was possible, employing the vector algebra and goniometric operations, to calculate the exact position of 
each point at any time horizon. As the measurements are relative between two blocks, in calculation of new JTSK 
coordinates it was necessary to include each "previous" block (i.e. the one between stable part of the outcrop and the block in 
account). The movement of the last block No. 10 was calculated as a sum of movements between blocks 3 / 7, 7 / 9 and 9 / 
10.  
The resulting movements were, naturally, too small for plotting into a map, reaching in maximum into the range of few 
milimetres. To show the trends in block movement and rotation, we decided, however, to draw a plan with 100x exaggerated 
movements (Fig. 6)        
 
 
DISCUSSION 
We have already presented the advantages of the Hölle dilatometric monitoring network. There are, however, some 
drawbacks. Among them is the necessity to visit personally the measurement site once a month, including winter months, 
when the site becomes often almost inaccessible or the access is extremely difficult, as the snow cover reaches more than 1 
m.  

Another problem of this technique presents the low amount of data. During 3 years we collected values in 33 time 
horizons, which is far from sufficient for detailed analyses of influences on the movements. Regarding the low sampling 
frequency it is difficult for instance to decide between the hypotheses of environment driven, or inner dynamics of the rock 
slope failure driven movements.  
The possible development of the monitoring in the future should be aimed at removing or minimalising the above mentioned 
disadvantages. In order to obtain denser and more accurate data, we started to equip the site with automatic extensometric 
monitoring network, which is now running in trial mode. All 5 induction extensometers are installed across the two most 
active openings (between blocks 7/9 and 9/10). The sampling interval is 3 hours, so we will have almost 3000 time horizons 
per year, i.e. more than 260 x denser than dilatometers. The system also measures temperature and we are considering 
installing of pluviometers as well. All the data are immediately transmitted wirelessly to the server databank, thus we have 
immediate control of the measurements without necessity to visit the site. Another advantages of the automatic extensometers 
is the possibility to compare the results with the current dilatometric monitoring and also a possibility of raising the alarm in 
case of significant or accelerating movement practically without delay. It is also possible to create a plan model, similar to the 
one created for the dilatometers, which shall operate automatically on the basis of the data incoming on the server. 

 
Fig. 6: Plan of the Gate outcrop showing in exaggeration the movements and directions of rotation of individual blocks 
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CONCLUSION 

The three years of dilatometric monitoring on an outcrop incorporated into the remnants of Celtic fortifications on Obří Hrad, 
a part of complex research of this highly interesting site, has yielded several significant facts. 

Firstly, it is clear that the slope movements on the site are still active. We assume that generally the chief drive of 
this movement is the continuing incision of the Losenice River in this area (Hartvich 2005a, Hartvich 2005c) combined with 
specific structural conditions. It is significant that on some openings an irreversible movement was found, confirming the 
hypothesis of downhill rock disintegration on the chief joint systems.   

It was originally believed that so-called "Gate" in the rock outcrop was a Celtic entrance into the citadel. This can 
be ruled out as extremely unlikely for several reasons, including the fact, obtained by the dilatometric measurement, that the 
velocity of the block movement is such that the opening in question ("gate") is much younger than the Celtic times. If we 
consider linear extrapolation of present day movement velocity, the total movement since the citadel building would be in the 
range of meters (2,5 m if the movement were only 1 mm/year).  

The plan model, which was created, reveals also the rotation of the blocks, particularly the most active block No. 9. 
This is an extremely curious fact, if we take into account that the lower block 10 is rotated similarly and that the blocks move 
downwards in the range of meters per 1000 years. Therefore, we can imagine that the presently fastest opening fissure 
between blocks 7 / 9 nowadays occupies the same position as some time ago the most opened "Gate" - hence we could derive 
the hypothesis that the movement may not be limited to the surfacial block movements, but it might reach much deeper, 
particularly in the light of the fact that approximately somewhere in this area the missing part of the fortification should be 
situated.  
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5 Geodynamický vývoj povodí Losenice s důrazem na recent 

5.1 Dynamika údolní nivy Losenice 

 

Dynamické chování a změny v údolí Losenice jsou podrobně popsány v následující publikaci. 
Viz též Příloha 3 a 6. 
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(7) Hartvich, F. (2007): Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts. Silva 
Gabreta 13/3, NP Šumava, Vimperk, pp. 237-249 
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Abstract 

In this article, indicators revealing rather high current activity of the floodplain dynamics are 

presented. The evidence for the hypothesis comes from various sources – sediments study, 

morphology of the floodplain, channel shape, flood wave reconstruction, joint activity of 

slope and fluvial processes and other direct or indirect signs of persisting valley floor 

dynamics. Combined outputs of these methods reveal a picture of a highly dynamic, rapidly 

changing part of the relief. These findings are particularly important in the light of recent 

catastrophic events, namely the 2002 flood, which brought significant morphological 

consequences and changes into the floodplain, and, simultaneously, caused severe, often 

unexpected or underestimated damages on human activities near the river channels. 

 

Keywords 

Floodplain, GIS delineation, flood consequences, valley floor dynamics, Losenice. 

 

Introduction  

The floodplain is currently one of the most dynamically changing parts of the relief. It 

is, however, also a place where the activities of the society often clash with the natural 

processes, particularly during the extreme natural events (KŘÍŽEK ET AL. 2006). 

To understand the development, changes and behaviour of the water courses in the 

valley floor it is necessary to employ a wide range of study methods and techniques, allowing 

to collect enough data, accurately describing this dynamic system. 

 

Area of interest 

 Losenice stream catchment is situated in the Bohemian Forest (Šumava) Mts. in 

southern Bohemia. It is one of the rivers draining the flat relief of the planation surfaces of 
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Šumavské Pláně plateau and on its 16 km long course towards N and NW steeply descends 

into deeply incised valley of the main stream, Otava River (Fig. 1). 

  

For this detailed study was chosen the most active segment of the valley under the 

Celtic site of Obří Hrad, where many traces of recent stream as well as slope dynamics were 

found. The valley is deeply incised (up to 150 m) with steep slopes and it has rather narrow 

valley floor (Fig. 2).   

 

Automated floodplain delineation  

 Delineation of the floodplain using the GIS software becomes recently a widespread 

technique (see TOWNSEND & WALSH 1998, ANDRYSIAK & MAIDMENT 2000, GALLUP 2005, 

etc.), which has, admittedly, its limits and dangers (HORRITT & BATES 2001, NOMAN ET AL. 

2003). For the purpose of the delineation of the morphometrically defined floodplain a DEM 

was constructed based on the contour line layer from the ZABAGED 1:10 000 (contour line 

interval 5 m), and a layer of streams also from ZABAGED. The DEM was treated in 

ArcHydro Tools and turned into AgreeDEM, a smoothened raster with the continuous flow 

path solution. From the AgreeDEM a raster of slope inclination was derived. Finally, we 

Fig.1: Localization of the area of interest in the middle valley of the Losenice stream. Inset map shows its 
position in the Central Europe. 
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constructed a DEM from interpolation of the 3D river channels. This DEM raster was 

substracted from the relief DEM, thus giving a raster of relative heights above the channel 

network. Based on the distribution of the relative altitude with a significant peak on 0.8 m 

above the channel, as a threshold for floodplain limit was taken the value of 1.6 m. For the 

reverse control with the field-mapped floodplain, the raster of floodplain was divided into 

four classes: 

 

Table 1 

 mapping 1 mapping 0 

model 1 correct - 1 (floodplain) overestimated in model 

model 0 underestimated in model correct - 0 (no floodplain) 

The raster is divided into 4 categories, where 1 is always the floodplain and 0 no floodplain, in rows according to 

the model, in columns according to the mapping. 

 

 

The resulting grid map is depicted on Fig. 3. However, if we compare real values of 

reliability for two different streams, we can observe the influence of the scale on the accuracy. 

Here the comparison table (Table 2) shows the automated floodplain delineation results for 

two streams - rather large Sázava (213 km, data taken from 60 km long segment) and our 

target area, Losenice (16 km, a segment under the Obří Hrad in the length of 1 km).  

 

 

Fig. 2: Series of transversal profiles across the AOI, the narrowest part of the Losenice valley under the Obří 
Hrad site. 
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Table 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  S L   S L S L 
  % %   % % % % 

correct / no 53 76 
correct / yes 28 9 

correct 81 85 59 36 

wrong / overestimated 18 2 
wrong / underestimated 2 13 

wrong 19 15 41 63 

sum 100 100   100 100 100 100 
 

Legend: S = Sázava R. (474954 pixels), L = Losenice stream (8448 pixels). The columns 5 and 6 show 

the percentage of total success rate, the columns 7 and 8 show the success rate if we do not take into 

account the records in the row correct/no (because this value depends on the crop area size, thus 

biasing the results).  

 

 

 

Fig. 3: Top: Cropped raster showing the results of the automated floodplain delineation. Legend: 1 - 
no floodplain in both model and mapping, 2  - floodplain in both model and mapping, 3 - 
overestimated by the model, 4 - underestimated by the model, 5 - mapped extent of the floodplain, 6 - 
Losenice R. channel. Bottom: Position of the AOI in the catchment of Losenice stream. 
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With the decreasing size of the stream in question and growing detailness of the study, 

the same data source becomes practically useless. In other words, we move into the scale 

where "meters matter". Therefore, for the delimitation of the floodplain accurate enough for 

studying the valley bottom dynamics the DEM based on this data is far from sufficient - and 

as we could have seen from the horizontal profiling, it is not only the DEM that is not 

accurate enough: also the lines of the streams layer are in some places almost 25 m displaced 

compared to detailed measurement results (fig. 4). The message is therefore clear - it was 

necessary to find another, more accurate means for floodplain delineation.  

 

 
Fig. 4: The difference between the accurately mapped course of the stream (grey line with black rim) and the 

ZABAGED layer of streams (full black). 

 

The floodplain profiling  

 Among the indicators, showing the degree of the channel activity, longitudinal as well 

as transversal profiles of the valley play an important role. Quite often these simple 

morphological displays are the first beacons drawing attention to the interesting localities 

(HAYAKAWA & OGUCHI 2005). This is due to the simplicity of profile construction (which has 

become more important with the spread of digital data and GIS software) together with their 

explicitness for certain morphological indicators, such as knickpoints in the longitudinal 

profile or the scarps of the landslides.  
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This is also the situation of the Losenice valley under the Obří Hrad. It was detected in a 

general work concerning the longitudinal profiles of selected rivers in the Bohemian Forest 

(HARTVICH 1999) that in this area, significantly steeper segment is situated. The first 

observation was further developed in more detailed scale (HARTVICH 2005b), when the 

original cartometrical profiling was complemented with a detailed geodetical profiling 

(Fig. 5). 

Further stage of the research of this valley segment is closely related to the above said 

detailed longitudinal profiling. It consisted of detailed horizontal profiling, complemented 

with valley floor transversal profiling. There were several objectives followed: 

- to map exact position and shape of the river channel (including the braiding, 

abandoned channels, etc.) within the valley floor 

- to map exact position and shape of the floodplain 

- to map exactly the fluvial as well as deluvial or fluviodeluvial accumulations 

within the valley floor 

Fig. 5: Bottom: DEM generated longitudinal profile of the Losenice R., showing the position of the cropped 
detail. Top: Accurate longitudinal profile of the segment under the Obří Hrad site, created with the laser 
range finder. 
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- to assess the relation between channel and slope dynamics 

Aside from these chief aim, it showed that from the techniques it was possible to draw also 

by-product information, such as the assessment of the reliability of the most detailed 

existing topographical map 1:10 000, possibility to calculate discharge volumes in accurate 

profiles during the flood (in combination with flood consequences mapping performed in 

2003), or the construction of rough consumption curves and thus assess the approximate 

reach of a flood for given discharge. 

The technique of profiling was simple enough, yet considerably accurate. Using a laser 

range finder (MDL LaserAce) for distance and an accurate compass for bearing, a polyline 

was constructed. All the track points were placed exactly on the right side of the channel. 

At each of the track points, a transversal profile across the valley floor was measured, 

recording all the morphologically significant knickpoints, and particularly both channel 

and floodplain limits (Fig. 6).  

The beginning of the measured track was placed on a footbridge, thus it can be easily 

embedded into the map. Also parallel series of the GPS points was collected; it is however, 

dubious whether their accuracy is not too low, particularly in the narrow incised valley, 

covered with dense forest.  

  

 

 

Fig. 6: Example of the detailed profiling of the valley floor showing the limits of the channel and floodplain 
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Floodplain in flood 

  In August 2002 almost whole southern part of the Czech Republic was hit by one of 

the largest floods ever recorded. It was caused by two strong frontal systems passing over the 

region, and therefore resulting runoff response was extreme because of the saturation of the 

river basins after the first flood wave. On the Losenice stream, the flood wave was rather 

strong and violent, changing its path in the valley floor and on the lower course, where some 

artificial structures were built, causing strong damage, including 800 m long segment of 

completely destroyed road (HARTVICH ET AL. 2006).   

 

 The construction of the series of detailed transversal profiles allowed reconstruction of 

the approximate flood discharge. Simplified channel profiles were used for the construction of 

consumption curves. The approximate watercourse velocities were taken over from a study by 

BLAŽEK (2006), where the author gives values for the upper Otava catchment as follows: 

- channel velocity 1.5 - 3 m.s–1 

- floodplain velocity 1 - 1.5 m.s–1 

Fig. 7: Correlation between the discharge volume accommodable in each profile (black line) and floodplain 
width (grey line). The grey area indicates overspill in 2002. 
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Using the field-collected data on the flood reach (height above the normal water level), 

it was possible to calculate approximately the discharge at each profile Unfortunately, there is 

so far no measuring gauge at the Losenice stream, and therefore there are only estimates. 

From the consumption curves it seems that possible discharge at the culmination might have 

been between 60 - 75 m3.s–1 in this middle segment of the catchment, which might correspond 

well to the estimates of 120 -150 m3.s–1 as contribution of the Losenice stream to the total of 

350 m3.s–1 (est. 100 recurrence period) on measured profile in Sušice (KUDRNOVÁ ET AL. 

2004). 

 

 

As was already mentioned, the floodwater height was recorded along the stream 

during the mapping of flood consequences in 2003. Its height above normal water level varied 

along the course, generally the depth of floodwater increases along the stream, together with 

growing discharge. Nonetheless, a dependence on the character of the channel and width of 

the floodplain exists as well. In the scope area of this article - the valley segment under the 

Fig. 8: Example of the detailed profiling of the valley floor showing the braided "multichannel" under the 
block field at Šafářův vrch, which was activated during the 2002 flood. (Legend: 1 - block field, 2 - 
landslide accumulations, 3 - "regular" floodplain, 4 - Losenice channel, 5 - potential flood channels, 6 - 
potential floodplain limits, 7 - bank scours, 8 - touristic path) 
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Obří Hrad site - the changes in the volume of the floodplain were observed on the measured 

profiles. The results are on Fig. 7. It is clear that there are at some places along the segment, 

where the channel cannot accommodate the discharge, estimated for the 2002 event and the 

water spills across the valley floor. A typical example may be found under the well-know 

block field on Šafářův Hill, between approximately 300 - 500 m of the mapped segment. It is 

clear from the detailed plan (Fig. 8) that the multichannel riverbed may be activated in the 

event of bigger floods. This presumption was confirmed by the presence of fresh flood 

sediments as well as of other flood traces, found during the 2003 mapping. 

 

River channel dynamics and slope activity 

 The detailed geomorphological mapping together with accurate profiling allowed 

formulating an interesting hypothesis on the joint activity of the slope and fluvial processes on 

the shaping of the narrow valley floor. The idea came originally from the correlation of the 

position of the landslide accumulations and the horizontal curving of the channel.  

 

 

The model (Fig. 10) shows in several steps the forced meandering of the channel 

caused by the pressure of the developing slope movement accumulation. Similar situation was 

Fig. 9: Schematic illustration of the joint action of the fluvial and slope processes in the valley floor. (1, 2 - 
left bank landslide accumulation pushes the channel towards the right bank, 3 - undercutting and bank 
scouring contributes to the activation of a landslide on the right bank, 4 - the process continues downstream, 
creating forced curves) 
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in the reality found on two places in the valley of the Losenice stream under the Obří Hrad 

site (Fig. 10). 

 

 

 

Floodplain sediments 

 Floodplain sediments study was also one of the parts of the complex geodynamic 

research in the catchment of the Losenice stream. Up to date, soil probing (1 m) and two dug 

probes were performed in the floodplain, particularly above the possibly most recent slope 

movement accumulation, which might have blocked the narrow valley floor.  

Anticipated lake sediments were not yet found, there are however, other interesting findings. 

In the dug probe No. 2, almost 110 cm deep hole of the size of 150 x 120 cm, under various 

flood events sandy sediments and some fluviodeluvial gravels (only slightly rounded blocks 

up to 40 cm in the longest axis) in the depth of almost 80 cm, several well-rounded, water 

transported pieces of brick (Fig. 11).  

Fig. 10: Real situation of the joint action of the fluvial and slope processes in the valley of the Losenice R. 
(Legend: 1 - block field, 2 - landslide accumulations, 3 - "regular" floodplain, 4 - Losenice R. channel, 5 - 
direction of the slide movement, 6 - potential floodplain limits, 7 - bank scours, 8 - contour lines) 
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There is only one possible source of 

the brick - a village of Popelná, nowadays 

only consisting of two hotels and few 

cottages, but in the beginning of the 20th. 

century a blooming village with over 30 

houses, a church, and a school (VINICKÁ, 

pers. comm.). The eldest constructions in 

the village originated approximately 300 

years ago, thus pinpointing the oldest 

possible period of the said sedimentation. 

Hence the 80 cm of sediments in the probe, 

which is located some 25 m from the 

channel, i.e. rather far in the floodplain. 

During the flood consequences 

mapping in June 2003, the occurrence of flood sediments as well as channel changes were 

recorded. To assess the rapidity of the changes, the mapping was repeated in August 2004. 

Among the most surprising results was the intensity of channel reshaping in the artificially 

deepened segments of the channel. While in 2003 after the deepening the channel had a 

regular V-shaped profile, one year later the channel returns to its natural irregular shape (Fig. 

12). Also the biotic succession processes are very fast, covering and reshaping the flood 

sediments as well as abandoned channels.    

 

Conclusion  

Let us summarize the most important observations supporting the hypothesis of the 

current, highly intensive dynamics of the Losenice valley: 

- rough, not well worked boulders, buried deep in the floodplain sediments. 

- high intensity of transportation during singular events is also illustrated by the finding 

of the fluvially worked bricks under 80 cm of flood sediments far from the channel, 

younger than 300 years 

- coincidence of occurrence of steeper and forced meandering channel segments 

- rather young slope movements with apparent accumulation bodies  

- on-going influence of these slope movements on the forced meandering of the river 

channel 

Fig. 11: A photo of the biggest piece of brick, found in 
a dug probe 80 cm deep. Notice the almost perfect 
roundness after mere 600 m long transport. 
 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 139 - 

- the calculated channel and floodplain volume corresponds roughly to the estimates of 

the 2002 flood volume as well as to the mapped traces of the floodwater height – 2002 

flood was an eminent, though not unique event. 

 

 

Fig. 12: Top: A photo of a freshly mechanically deepened segment of the Losenice stream from the summer 
2003 (9 months after the flood). Notice sharp shapes of the profile. Bottom: A photo of the same river 
segment from the summer 2004. The channel profile is becoming once again shallower and the removed 
material is creeping back into the channel. 
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Throughout the article, many indicators pointing towards high current activity of the 

floodplain dynamics were presented. What is important, the evidence comes from various 

sources – sediments study, morphology of the floodplain, channel shape, flood wave 

reconstruction, collaboration of slope and fluvial processes, etc. 

This article deals with the dynamics of the valley floor, there are, however, other 

direct or indirect signs of persisting dynamics higher on the valley slopes. A three-year-long 

record of dilatometric measurements indicates continuing movements in the range of mm per 

year (HARTVICH 2005A, ZVELEBIL & HARTVICH 2006). There are also remnants of scarps of 

landslides, possibly damaging the Celtic fortifications on the NE slopes. If it is the case, the 

age of the slide should be less than Halstatt, i.e. 2500 BP (SLABINA 2005) – but there are, 

though, only very small remnants of the slide accumulation. It is therefore likely, that the 

accumulation was already removed by the erosive activity of the Losenice River. 

From the above mentioned it is clear that the shaping and development of the Losenice 

stream valley is still active and of rather high intensity. This is, however, but a qualitative 

statement. The next logical step should therefore be an attempt for quantification of the valley 

floor dynamics. The plan includes installation of measured profile with automatic discharge 

data logging at the confluence of Losenice stream with Otava R., series of hydrometric bars at 

the tributaries and in the future also a sediment trap for the assessment of the sediment load, 

removed from the catchment.    
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5.2 Vývoj svahů v okolí Obřího Hradu 

 

Zejména recentním a současným chováním aktivího svahu pod Obřím Hradem se 

zabývají následující publikace. Viz též Příloha 4, 5, 9 a 11. 

 

(8) Hartvich, F., Zvelebil, J., Havlíček, D. a Slabina, M. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure. 
Geomorphologica Slovaca et Bohemica, 2/7, str. 47 - 57  
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Abstract 

In this contribution we describe various scientific techniques, which were used during 
the research of a multigeneration slope deformation on the archaeological Celtic site of Obří 
Hrad near Kašperské Hory. Due to a specific local condition, practically no accumulations 
were left, thus we had to work with other, mostly indirect signs and traces of the older 
generations of the slope. We have used methods of geomorphology, such as detailed mapping, 
morphological profiling, rock-strength measurements, etc, of engineering geology and 
geophysics (geophysical profiling, dilatometric monitoring), of archaeology and inorganic 
chemistry, in particular the X-ray diffraction analysis, which has helped to determine the 
origin of morphologically unclear accumulation remnants.   
 
Keywords: slope failure, rockslide, multidisciplinary, X-ray diffraction, slope profile, 
Šumava Mts 
 
Introduction 
 In this article, we deal with a multi generation slope deformations on the slopes of the 
Valy Hill (1012 m.a.s.l.), crowned with a well-known Celtic site of Obří Hrad (Fig. 1). The 
locality is situated in south-western Bohemia, near an old mining town of Kašperské Hory.
 As the slopes of the spur of the Valy hill are very steep and the dynamics of their 
reshaping high, as well as the rate of valley floor changing, except for a few remnants there 
are practically no accumulations of the slope deformations. Thus the direct evidence was for 
the most part already removed by the activity of the Losenice stream on the narrow valley 
floor and it was necessary to use less frequent or indirect methods for the slope deformations 
research. 
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 Fig. 1: Aerial view of the site of Obří Hrad. View to the north. Dotted white line indicates the slope with 
the deformations. Inset: Position of the site within the Czech Republic 
 
The very presence of such a large slope deformation is very unusual in rather stable and 
consolidated crystalline Moldanubicum unit (Záruba, Mencl 1987). There are several possible 
conditions, contributing to such a phenomenon: 

- strong structural fragmentation, possibly related to a nearby fault zone in the valley 
- coincidence of slope and foliation planes orientation (see Hartvich 2005) 
- position of the site on the outer slopes of the Šumava Mts., a significant morphological 

step securing high energy inputs into the geomorphological processes (Hartvich 2006) 
- overall disposition of the valley plan, resulting into the unique, weakened shape of the 

spur 
- deep incision of the rivers along the dissected Šumava Mts outer rim due to backwards 

erosion connected with the Neogene/Quaternary uplift of the mountains 
- high transportation power of these rivers, allowing a fast removal of the collapsed 

material, thus enabling further sliding 
- finally, possible human influence in the acceleration of already unstable locality 

We think that it was a spatial and temporal coincidence of the above influences that resulted 
into the extensive slope deformation activity. Throughout the article, we show how various 
methods contributed to the general hypothesis on the site development.  
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Archaeological research  
There are altogether 16 sites with Celtic material findings in Šumava podhůří (Šumava 

Piedmont), particularly from the Halstatt period there is one settlement and one burial place. 
As an exception can be mentioned the fortification of Obří Hrad near Nicov village, which is 
the only Celtic site within the Šumava Mts and it is also the highest Celtic heritage site in the 
Bohemia (Čtverák 2003). This site was first time mentioned by Sedláček in the beginning of 
the 20. century, detailed site description was done by Streit (1936). Afterwards, the site has 
been in focus of research of 6 more archaeologists, and finally, in the years 2002-2003 a 
combined archaeological and geological research was performed by the authors. 

The fortification of Obří Hrad is situated on the northernmost part of the spur of the 
Valy Hill, its dimensions being approximately 370 m in length and 60-90 m in width, closing 
the area of about 2,5 ha. The rock outcrops were embedded into the fortifications. The 
fortification disposition is doubled: there is inner castle (often incorrectly referred to as an 
acropolis) and outer castle. The fortification of the inner castle is twofold, both belts 
incorporating the outcrops into the walls. A very unusual and extraordinary is the missing 
fortification on north-eastern third of the site.   
 

The research  2002 - 2003  

According the archaeological research, aimed at gathering of the datable material and 
on the fortification construction techniques, both inner and outer walls are built similarly: 
dryly laid stone blocks, always with two walls, the space between them was filled with a rock 
debris. The walls were approximately 3-4 m wide and in the inner castle they still reach over 
2 meters in height. The crown of the walls is in some places still over 1 m wide, the width of 
the foot of the collapsed walls reaches in average 6-7 m.  

An important element of each fortification is a gate. Unluckily, no gates were 
discovered, as the places described by Šimek (1949) have changed and thus cannot be 
identified. Rather surprising is that Šimek did not describe the „Gate“ outcrop. Generally, it is 
extremely difficult to identify the entrances in the cases of old, strongly changed 
fortifications.  

The work power, necessary for building of the fortification, was estimated too 
approximately 150 men, working for 5 months (2 m3 per person and day), depending also on 
the level of organization and skill of the workers. Considering this, it is very extraordinary 
that there were no traces after these builders in the form of the material findings, such as 
broken tools, lost items, garbage, etc. Despite numerous archaeological researches (including 
over 100 probes) not a single object or any other material trace was found. However, only 
recently 18 coins dated approximately to 2. – 1. B.C. were found with the use of the metal 
detectors. The whole area of the inner castle was searched during our research, however, no 
other objects were found. Currently, there is a heated discussion between the numismatics on 
the authenticity of this discovery (doubting not as much the authenticity of the coins, but the 
locality of their occurrence).    

 
The purpose of the Celtic fortification 

The purpose and function of the building of the Obří Hrad fortification, situated into 
extremely unsuitable environment, far from any other settlements, is still unresolved. The 
most likely discussed possibilities were the sacral site, a fortress protecting a gold-washing 
site, refugium fortress, etc. Also the exact period of the building of the site is not yet 
completely clear, but according to the construction style and fortification design we can 
pinpoint the building to the late Halstatt / Bronze Age period. 
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There is also a possibility that the location of the site was determined by the very 
geodynamic activity of the slope. We can assume that the people of that age knew very well 
the landscape and its behaviour, and thus they would probably notice and were attracted by an 
active slope site, which could be considered a manifestation of the presence of subterranean 
gods. In fact, there exists a legend concerning the site, which is connected to the name of the 
site: Obří Hrad means the „Giant´s Castle“. The story contains a tale that the giants, living on 
the site, used to throw stones downhill on people. In other words - omitting the culprit - a 
perfect description of a landslide within the historical age. 

There is archaeological evidence that the process of the locality disintegration has 
began a long time ago:  

- some parts of the walls are spread down slope and got mixed with the blockfields 
- at the connection of the outer fortification to the inner citadel there is apparent 

supportive lock-in, which may have been built to strengthen the toppling wall 
- the rock outcrops, which were incorporated into the fortifications, are currently 

strongly disintegrated – were they in such state at the time of the building, the 
builders would try to support them.  

- we shall never know for sure whether the north-eastern walls were ever built, but it 
would be very uncommon if one of the sides would not be protected  

 
Geophysical profiling  
 In summer 2001, a complex and detailed geophysical profiling on the site of Obří 
Hrad took place (Beneš et al. 2002). The chief purpose of the geophysical profiling was the 
assessment of the depth, character and distribution of the rock massif disturbation. Several 
techniques were employed, including gravimetry, geolectric methods, seismic tomography 
and refraction. There were in total 5 profiles performed, covering mostly the top of the spur, 
one of them reaching the bottom of the valley. The conlusion from the geophysical research 
was that the northern spur of the Valy hill, location of the archaeological site, is disturbed into 
great depth (up to 25 meters), locally covered with thick layer of rock debris and with distinct 
opening crevasses and pull-zones, which rend the slope prone the mass movement 
deformations. 

 
Fig. 2: Interpolated raster showing the depth of the rock disintegration, based on geophysical profiling (see the 
scale, in meters). Black dotted line – profile paths. White dotted line – zone of deep disintegration. Black solid 
line – two relatively stable, solid rock blocks in two corners of the inner castle. 
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Particularly on the tomography and geoelectric resistance measurement is based the 

interpretation of the massif state. Using the measured profiles, every 5 meters along the 
profile line the approximate depth of the „sound“ rock was read. Resulting point data were 
interpolated using kriging algorithm into a raster (Fig. 2). 

The validity of the result, i.e. the raster showing the depth of the „undisturbed“ rock, 
is, of course, influenced by the distribution of the source data and the interpolation formula. 
The deficit and particularly equal distribution of the data could not be avoided in this case (as 
we had only profile data), therefore the resulting raster should be used with care, as it cannot 
be exact due to the data distribution. The kriging then was found the best interpolation method 
considering the amount and distribution of the profile data (Podobnikar 2007). 

 As can be seen on the figure, the deepest disintegration of the rock can be found on 
the NE slope of the spur, just beneath the scarps, where the remnants of the Celtic fortification 
are missing. On the other hand, the most „solid“ parts of the hill are the south-eastern and 
north-western edges of the inner citadel. In fact, these are partly covered with outcropping 
rock and can be considered the most stable parts of the spur. On the margins of these outcrops 
abruptly end the fortification remnants.  
 
  
Geomorphological research  
 The geomorphological research in the vicinity of the Obří Hrad site has been carried 
for over 4 years and included a vast number of various methods and techniques. Aside from 
the detailed geomorphological mapping (1:5000), covering whole area of the Losenice stream 
catchment, and special geomorphological mapping (1:500), focused on the most interesting 
localities, many other methods were employed. From these, we shall discuss following in 
theis article: detailed morphometrical profiling, measurements of the rock strength and site-
focused morphological mapping.  
 
 
Detailed mapping of the site 
 The slopes surrounding the northern spur of the Valy hill is regarded as a core area if 
the geomorphological works in the catchment of the Losenice valley. During several 
campaigns the site was mapped in the scale 1:500, so that all the relief forms and phenomena 
were recorded and analysed (Fig. 3). Also, several monitoring posts using various techniques 
were installed on these slopes.  
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Fig. 3: Map of selected geodynamically significant elements on the eastern slope. 1 – possible remnant of a 
rockslide on the left bank, 2 – relief breakline, 3 – extension zones, 4 – scattered blockfields, 5 – contour lines, 6 
– scarps, 7 – extension depressions, 8 – line of geophysical profiles, 9 – floodplain, 10 – rock outcrops, 11 – 
river, 12 – bank lateral erosion, 13 remnants of the Celtic walls, 14 – dense blockfield. 
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Fig. 4: Seven profiles across the eastern slopes under Obří Hrad site. No vertical exaggeration. Thin grey 
hachure indicates approximate inclination of the foliation planes. 
 
 

Among the most significant, even determining phenomena for the development and 
current shape of the slopes are the structurally influenced slope deformations. What is most 
striking fact, found during the mapping, is that there is very unequal evidence of the slope 
movements: there are prominent, steep, fresh-looking, step-like scarps just beneath the flat 
relief of the spur, followed by the slopes, covered with rock blocks and debris. Under the 
slopes, however, there are practically no accumulations, that would correspond to the scarps 
above. Further investigation within the river valley floor (including the mapping of the 
consequences of 2002 flood, see Hartvich 2007, Hartvich, Langhammer and Vilímek 2006) 
revealed very high activity of the fluvial transport.  

It was calculated that the discharge under the Obří Hrad site may have reached 60-75 
m3/s (Hartvich 2007), which results into extreme load power within the narrow valley. Thus it 
is possible to explain the missing accumulations, material from which is currently deposited  
along the river course. This was confirmed by a dug probe in the Losenice floodplain, which 
revealed a surprising amount of roughly reworked boulders (up to 50 cm), bearing traces of 
only short river transport, so that it can be classified as fluvio-deluvial debris.  

The majority of the slopes is covered with rock debris, and in several places passing 
into open block fields. These block fields tend to be rather unstable, with block size up to 3 
meters in the longest axis. During the mapping, the chief slope breaklines were also recorded. 
These served as yet another  input into the slope analysis. 
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Fig. 5: Fine-tuning of the profile information gathering. Profile (white line) can be made clearer by a smoothened 
line of local inclination (black line). The segments below show the local trends on the inclination line, which 
also tells about local curvature: black – very concave, 50% grey - straight slope, white – very concave. The inset 
shows a position of a possible scarp. 
 
 
Morphometrical profiling 
 One of the best ways to gather accurate information on the slope or valley morphology 
is a construction of transversal profiles. There are several possibilities of their construction, 
both field techniques and digital data extractions using the DEMs. In this work, we used a 
laser range finder LaserAce, an optical device allowing measuring both horizontal and vertical 
distances, with a high accuracy (~  first cm), and at the same time considerably fast and user-
friendly. Using this device, we have measured 7 profiles on the northern and eastern slopes of 
the Obří Hrad spur (fig. 4). The profile paths were situated so that the most significant relief 
features were covered, particularly such phenomena as the slope breaklines, outcrops, 
blockfields or scarps.  

As was previously described (Hartvich 2005a), one of the factors, causing the high 
activity of the slope movements on the eastern slopes of the Valy hill, is the configuration of 
the slope in respect to the rock structures, particularly the orientation and dip of the foliation 
planes. Unlike in the case of the most slopes in the vicinity, the Obří Hrad eastern slopes are 
steeper than the foliation planes, having at the same time similar orientation of the dip  
(kataclinal overdipped slopes, see Meentenmayer and Moody 2002), as can be seen on the 
Fig. 4. This results into enhanced sliding of the slope material along the tilted planes.  

We are not going to discuss each profile separately, there are, however, some common 
features observable. The profiles tend to have either steeper upper sections, or showing 
significant steps or cliffs, generally later identified as corresponding to position of the slope 
deformation scarps. The central portions of the slope are usually almost straight, in average 
inclined about 25°. The lowermost part of the slopes is generally slightly convex, showing a 
significant increase in steepness, which is due to direct connection to the activity of the river 
incision as well as sideward erosion.   
 In order to trace more subtle morphological properties of the slopes and also to support 
the suggestions with solid data, a local slope inclination was calculated for each profile. After 
smoothing of the curve using a moving average function, the local trends were observed on 
each profile. The local trends were classified into five categories, representing convex to 
concave slope shape (Fig 5.). The segments of the profiles were drawn into the profile map 
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The significance of the sequence of the segment type is obvious – a transfer from the 
convex to concave part of the slope indicates a step in the relief. As can be seen from the 
figure 4 these steps occur either directly under the flat top of the spur, or in the lower part of 
the slopes, closely to the river.... 

 
Fig. 6: Elementary statistic table of the rock strength measurement data. It is clear that the dataset fell into two 
clusters (harder and softer) by both variance and R average. 
 
Rock strength measuring 
  The rock strength measurement was carried out in order to confirm a hypothesis that 
the prominent rock steps beneath the Obří Hrad site. The rebound value (R) depends on the 
physical properties of the rock surface, which are changing in dependence of the time, elapsed 
since the rock face exposure, due to the weathering of the minerals on the surface. Therefore, 
we inferred that the potential rockslide scarps would appear harder (being exposed for a 
shorter time) than the other rock faces. It was necessary to take into account specific structural 
properties of the gneisses – the foliation planes, predisposing the presence of weaker surfaces 
within the rock, which could influence the results of rock strength measurements. Therefore, 
all the measured surfaces were selected so that their orientation to the foliation is 
approximately the same and its influence on the measurement is thus minimized. 
 The methodics of the measurements was taken over from several works. On each 
measured surface, 25 measurements were taken – the literature recommendations vary from 9 
(Borelli et al. 2006) to 50 (Shakesby et al. 2006). The measurements were taken at least 15 cm 
from the plane border and so that they avoided visible cracks or diskontinuities in the rock 
(Aydin and Basu 2005). The measured point was smoothened slightly using a grindstone, 
which decreases the variations of measurements (Katz et al. 2000) – this fact was verified 
during the measurements. 
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Fig. 7: Map of position of the measured rock strength sites (I-VII). 1-3 size of the circle grows with groving R 
average, 4 – possible scarp outcrops with the hardest rocks, 5 – Celtic walls, 6 – rock outcrops, 7 scarps 
according to mapping   
 
In total, eight surfaces were measured, four of which were the presumed scarps, the other 
common rock surfaces for comparison (Fig. 6). The data were analysed statistically, we 
calculated the standard deviation and variance coefficient, as is suggested by Mentlík (2006). 
The eight datasets fell into two surprisingly different groups, both by the R value and the 
variance coefficient.  

The four harder rock faces, with R close to 70, were the supposed scarps and the inner 
wall of the rock outcrop „Brána“ („The Gate“), currently measured by automatic 
extensometers as well as dilatometers (Fig. 7). The other four were all the other rock faces, 
measured for comparison, where the R oscillates between 50-60. In accordance with the 
literature (Shakesby et al. 2006) the variance decreases with growing R value.  
  
X-ray diffraction analysis     

The x-ray diffraction analysis, a common technique used in inorganic chemistry, was 
performed on the samples collected along the profile No. 2. The method was employed in 
order to validate a hypothesis that the remnants of the accumulation on the right bank are 
accumulations of a slide, originating on the left bank of the river. The idea was that even 
though both sides of the valley are built by orthogneisses, it might be possible to find 
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differences in the mineral composition along a cross-section across the valley due to facial 
changes during the metamorphic processes. By comparison of the spectra of the samples we 
might be able to assess the origin of the accumulation.     

 

 
Fig. 8: Relative mineral content in the samples 1 – 11 according to the roentgen diffraction analysis. Notice the 
similarity between samples 3-5 and sample 6, coming from the accumulation across the river. 

 
Methodology description  

The X-ray powder diffraction (XRD) method was used for identification of the 
differences among studied samples. First, two samples of different origin were studied by 
XRD and we have recognized, that X-ray powder patterns of these samples exhibit important 
differencies. These differencies are caused by different relative content of main minerals and 
their crystallinity. Therefore we have used this method for determination of similarity of 
selected samples.  

The URD-6 diffractometer was used. This old device (Freiberg, DDR 1988) was 
reconstructed and uploaded with a new software. The original hi-voltage generator was 
replaced by new commercial Seiffert (BRD 2004) generator. The CuKα radiation  was used in 
combination with secondary monochromator. The device was callibrated with use of Al2O3 
standard (NIST676). 

X-ray powder patterns were measured in continuous regime and written by recorder. 
Both peak positions and the heights of the peaks were used for qualitative and 
semiquantitative detetrmination respectively. These values were read visualy from the 
diffractograms. 
 
Results and their significance  

In total, we have analysed 11 samples, but sample No. 7 was omitted – it had too 
biased spectrum, probably due to the weathering. We shall not describe in detail all the 
spectra, the quantified results are shown clearly and concisely on Fig. 8.  
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The semiquantitative detemnination of relative composition of the samples were 
studied with use of “Reference intensity method of quantitative X-ray diffraction analysis” 
(Davis 1988). The reference intensity ratio (RIR) constants were taken from the same 
monography.   The minerals were identified with use of PDF-1 database (International Centre 
for Diffraction Data, Pennsylvania). According to the approximate knowledge of 
mineralogical composition of the samples all the samples were tested for the presence of the 
following minerals (the number in the parenthesies means the “card number” in PDF 
database): 

Microcline (19-932) 
Muscovite (6-263) 
Orthoclase (31-966) 
Muscovite 2M2 (25-649) 
α-quartz (33-1161) 
 

 
 
Fig. 9: Position of the samples for the roentgen diffraction analysis along the profile No. 2. The arrow indicates 
possible origin of the accumulation, from which sample 6 was taken. The dashed lines indicate clusters of the 
mineralogically most similar samples. 
 
If we project the results into the profile (Fig. 9), interesting features can be observed. 
Generally, it can be said that the samples 3-5 from the center of the slope are very much alike, 
and they are also very similar to the sample 6, which was taken from the presumed slide 
accumulation. The sample No. 11 is also similar, particularly due to the presence of the 
sillimanite. The content of 1 M biotite differentiates the samples No. 8 and 9. The projection 
into the profile (Fig. 9) might suggest a logical conclusion that the mineral content changes 
not only horizontally, but also vertically with the respect to the foliation planes.  

 
Discussion and interpretation of the results  

Throughout the article, we have been collecting evidence, pointing towards 
considerable activity of the geomorphological processes, including the slope morphology, 
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rock destruction depth and distribution, rock strength variations, archaeological results, 
floodplain dynamics,  scarp shape and position, opening zones presence, as well as the 
mineral composition throughout the valley cross-section. Now we should compile the sources 
and connect into a unifying hypothesis. 

The spatial distribution of relevant phenomena (Figs. 2, 4, 6) shows certain pattern. 
The significant mapped scarps, built by the hardest (= least weathered rocks), coincide with 
the abrupt ending of the remnants of the Celtic walls and also of the rather sound, 
unweathered rock. The mineral composition, marked by high quartz and microcline content 
and by missing sillimanite and 1M biotite slightly differs from the other samples. 

Further down slope, very deep destruction of the rock surface (up to 25 m) prevails, 
and yet further the straight, though still considerably steep (between 23° and 28°) slopes are 
covered with thick debris layers and loose, unstable blockfields. Here, the high content of 
sillimanite is the best distinguishing factor together with missing 1M biotite. Between profiles 
4 and 5, however, there is a step-like scarp outcrop approximately in the middle of the slope, 
followed by a semicircular depression and a blockfield, thus forming an exception from the 
otherwise straight slope profiles in this slope segment. 

The valley floor is separated from these uncurved slopes by a prominent breakline, 
indicating the reach of the direct influence of the riverbank erosion, which can be seen on 
practically all the profiles. The accumulations of the slope deformations are for the most part 
removed by intensive river activity, with only small remnants of the – probably – younger 
phases. One of these can be found at the valley bottom where the profile No. 2 passes. Here, 
from the assumed accumulation scrap, a sample No. 6 for the roentgen analysis was taken, 
showing very similar content to the samples from the central parts from the left slope (No. 3-
5), particularly in the content of sillimanite. At the same, this sample was without 1M biotite, 
so unlike the other samples (8 and 9), taken from the nearby right bank slope (Fig. 9). This 
could confirm the assumption that the material is really an accumulation remnant, originating 
on the opposite slopes under the Obří Hrad. Furthermore, we can assume that it was one of 
the younger phases, because: 

1. it came from the middle of the slope, not from upper part 
2. it can be still found near the valley bottom in the reach of flood events 
3. it is still morphologically distinguishable from the rest of slope, from which it is 

separated by a 2-3 meter high step   
 To the approximately same phase should be counted two other, smaller deformations. 
One of them can be associated with the the above described scarp in the mid-slope. It ends 
abruptly by a steep step on the end of a blockfield, currently in the direct reach of the river 
lateral erosion. There some are hints suggesting that the it is currently the most active zone of 
the slope, although the slope movements tend here to be rather shallow and of lesser volume: 

1. there are no traces of the accumulation on the valley bottom (small volume was 
instantly removed) 

2. the blockfield is apparently very unstable, as is confirmed by preliminary yields of 
the extensometric measurements  

3. the preliminary results of the clast analysis in several profiles on the blockfield 
show significant downslope orientation of the longer axes 

4. the depth and size of the semicircular depression does not allow for large volume 
of the sliding material  

This younger generation of slope deformations does not reach further than 
approximately to the middle of the slope, thus its activity does not interfere with the 
archaeological site. On the other hand, there are the most prominent scarps just under the 
inner citadel, which can be associated with 1-2 older generations of the sliding (Fig. 10). 
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These movements were deeper and probably developed on a strong structural predisposition, 
which was documented previously (Hartvich 2005).  

The mechanics of the rock sliding is determined by the orientation of the foliation 
layers, predisposing the shear planes, and deep weathering along the joints of approximately 
nw-se direction, documented by the geophysical profiling. 

As the luminescence isotope absolute dating has not been performed yet, thus the time 
pin-pointing of the origin of the rocksliding is based on indirect, relative signs. The rock 
strength measurements indicated that the scarp faces are significantly younger than 
comparable rocks (see the chapter Geomorphological attitude), the hardest of all being the 
inside wall of the outcrop „Brána“ („The Gate“). Here, the velocity of the opening of the 
fissures has been measured for four years, with the fastest movements reaching 4 mm, i.e. 
approximately 1mm per year, which would - in the case of a constant movement velocity - 
mean that the opening has been proceeding for roughly 1000-1500 years. This would have 
two consequences: 

1. original hypothesis of the archaeologists, that the „Gate“ was actually an 
entrance into the citadel is thus ruled out, for the Celts built the site 
approximately 2500 years ago 

2. this is the hardest, therefore youngest rock face - but not by much,  the 
difference in average R being 0,9-2% (the scarps) and 14,3 – 18,7% (other 
rock faces) 

Consequently, we can speculate that the three typical scarp faces being slightly older 
than the assumed age of the gate fissure (1000-1500 years) would put the age of the slides 
somewhere around the age of the building of the Citadel. Taking into account the spatial 
distribution of the scarps and related phenomena, the missing portion of the fortification and 
the time coincidence, we have in our opinion strong (although indirect) evidence for the 
conclusion that there was very likely an interaction between the citadel and the slope 
processes, most likely that part of the – then newly built or unfinished – citadel was damaged 
by the rockslide.  

Such an event would certainly disrupt the continuation of the site development, 
possibly it might even lead to abandoning of the citadel. This would comply with the lack of 
archaeological material findings - the site would be never actually used.  

Even though the accumulations of this older and larger generation cannot be traced 
today, there is still some evidence that the activity of these rockslides may persist. As was 
mentioned, the monitoring on the “Gate” outcrop shows, particularly across an apparently 
fresh opening, rather high velocities, reaching 1 mm per year. As this opening:  

1. is the most significant opening in the outcrop 
2. can be traced further from the outcrop 
3. the measured movement velocity does not respond on the seasonal influences    
Therefore we think that what we measure is very likely but a surface manifestation of 

a deeply based, creep movement. This can be linked to a so far unexplained area of deep rock 
disintegration, recorded by the geophysical profiling (see the chapter). If we extend the line of 
the opening, it continues in the direction 110°-115° (most important structural joint 
orientation, see Hartvich 2005b) along a significant step towards the scarps just above this 
deeply disintegrated are. This coincidence may be seen as an indicator of either re-activation 
of the larger slides of the 1st generation (reaching almost to the citadel) or their persisting, 
cyclic creep movement. We do not have yet all the data to confirm this hypothesis; it would 
require another, possibly extensometric measuring between the scarps and a suitable outcrop 
down slope. 
 Finally, there are some more questions, arisen during the analysis of the collected 
information. We have silently presumed – particularly in the event sequence reconstruction - 
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that the activity of the geomorphological processes is more or less equal throughout the site 
history. This presumption may be, however, questioned at least from three angles, taking into 
account: 

1. climatic oscillations and changes during the last 3000 years 
2. possible seismic influences (even from a distant event may have influence on 

strongly disintegrated spur) 
3. other disturbances / singular events, such as exceptional floods, landcover changes 

(related to both the climate and human activity)   
It is clear that if we want in the future estimate possible endangerment of the archaeological 
site, it will be necessary to include at least some information on these phenomena. Some steps 
had already been taken in order towards observation of the response of the site on particular 
climatic events: a network of various observation points is under construction, its crucial 
elements being automatic catchment discharge measurements, data from the nearby climatic 
station Churáňov, automatic extensometric monitoring and automatic on-site temperature 
measuring.   

 
 
Fig. 10: A synthetic map, showing the position of  2-3 generations of slope deformations on the E and NE slopes 
of Obří Hrad spur. 1 – floodplain, 2 – rock outcrops, 3 – relief breaklines, 4 – river, 5 – contour lines, 6 – slide 
scarps, 7 – slide accumulation across the river, 8 – remnants of the Celtic fortifications, 9 – extension 
depressions, 10 – 3rd. slide generation (youngest), 11 and 12 – 1st/2nd generation (older). The arrow indicates 
the outcrop „Gate“ with fast opening fissure. 
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Conclusion       
Using a rather wide range of methods from various scientific disciplines, we were able 

to assess the position, mechanics, and in a way also relative timescale for 2-3 generations of 
rockslides on the eastern slopes of the spur of the Valy Hill under the archaeological site of 
Obří Hrad. The younger generation, which is partly active due to its association with the 
erosive activity of the Losenice River, reaches only to the middle of the slope and there are 
still some traces of its accumulation in the narrow valley bottom. On the other hand, the most 
prominent remainders of the older generations are the scarps and possibly also the missing 
parts of the Celtic fortifications. This older generation is larger, deeper and is strongly 
determined by the structural conditions. The material, accumulated on the valley bottom, is 
already removed by the river activity, which is very intensive particularly during the flood 
events. 

The collaboration between the specialists in different fields allowed complementing 
the final hypothesis from various points of view, which proved very useful. We concluded 
(see the discussion) that it is very likely that the older generation of the sliding coincided 
spatially and probably also temporarily with the Celtic site construction. However, it is 
necessary to remark that – despite the above mentioned indications – this scenario is a 
hypothesis, validity of which shall be contested during our further research. Aside from the 
mentioned luminescence dating of the scarp exposure, we intend to expand the database of the 
rocks strength measurements, continue in all the three types of on-site monitoring, examine 
the mechanics of the slide by numerical and photoplastic modelling.      
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Abstract 
 
Although the Bohemian Forest (= the Šumava Mts.) is generally considered to be 
geomorphologically a rather stable region, there are localities which bear proof of a 
surprisingly high intensity of recent and even present day processes. Methodology based on a 
multidisciplinary approach and system analysis of the chain-like catena was used for 
researching the present and past dynamics of the selected slopes. It was illustrated in two case 
studies that the use of the catena principle together with the system analysis is a very suitable 
approach for describing and analysing the behaviour of slope-related processes. Using the 
results of direct dilatometric monitoring, GPS field mapping, study of sediments, geophysical 
profiles, geodetic measurements and DEM analyses, we have established a likely polycyclic 
development of two model localities and observed several common rules for the behaviour of 
the two sites, including the importance of the material supply threshold and repetition of the 
mass-wasting cycles. It was also observed that in the area of rather stable bedrock conditions, 
at least two factors increasing the instability must act together to activate the slope processes: 
usually a favourable structural predisposition and another process increasing the relief energy, 
such as glaciation or river incision. 

 
Keywords 
Catena principle, slope deformations, system attitude, slope development, monitoring, 
Bohemian Forest Mts. 
 
 
1 Introduction 
 

Throughout the 10 years of our intensive study of the geomorphological development 
of various parts of the mid-mountain relief of the Bohemian Forest Mts. (= the Šumava Mts.), 
we have been confronted with the problem of explaining the Holocene re-shaping of the relief 
of the slopes and its relationship to the previous conditions in the Pleistocene.  

In the light of recent studies it seems that the development of the relief is not such a 
smooth and steady process as was generally accepted by most authors throughout the 20th 
century (Chorley 1960, Schumm and Lichty 1965, Phillips 1999). Contemporary authors tend 
to point out the dynamic balance in natural processes, influenced by irregular or even random 
impulses, which cause both minor fluctuations and serious disturbances, resulting in 
unbalanced development (Spedding 2000). This means that there are more active parts of the 
relief, where processes act faster and where the changes can be observed even within a matter 
of years. This article concentrates on two such active spots on steep slopes (see part 1.1). 

To study the chain-like system of slopes it is useful to be able to define the segments 
of the chain and their links, i.e. to link all the geomorphological forms and parts of the slope 
into a functional system, described by position on the slope, morphology, and processes, 
connected by the energy and material fluxes. System analysis has its origins in different 
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disciplines (von Bertalanffy 1950), the new approaches in relief study, however, aided the 
introduction of the system theory into physical geography (Chorley 1960). The use of system 
analysis in geomorphology is encouraged by the nature of the geomorphological processes, 
which tend to be clearly identifiable, enabling detailed research (Strahler 1952). Among its 
benefits is the “spreading” of the research focus into whole area of study, thus all the parts of 
the relief are investigated and accounted for. 

The input into the system analysis performed in our study areas was a chain of 
interacting geomorphological forms, defined as a geomorphological catena. Scheidegger 
(1986) and Urbánek (1993) introduced the catena concept in geomorphology and they defined 
a catena as a “repeating geomorphological string of forms”. Our approach, additionally, 
includes a connection of these forms with flux of energy and mass and is probably closer to 
the typical definition of a catena in pedology (Milne 1935). For the system analysis of the 
catena we have employed three types of systems: morphological, cascading and process-
response (Chorley & Kennedy 1971).  

 
We have established three main aims:  

i) methodological aim: to develop and establish a general methodological approach, 
elaborating the use of the catena principle, integrating the system analysis and 
multidisciplinary research in the study of slope development  

ii) regional aim: to apply the methods in two sites in the Bohemian Forest Mts., a 
mid-mountain region in southern Bohemia. Here, we shall define particular 
catenas and analyse the activity of the active processes, explain the mechanics of 
the slope deformations, and, if possible, suggest possible influences on the 
behaviour in the future and assess potential hazards. 

iii) synthetical aim: to assess the conditions and regularities that govern the 
behaviour of the slopes in question, drawing the information from the catena 
system and other methods.  

 
1.1 “Hotspots”: epicentres of activity 
 

In order to study current geomorphological processes, we have to choose – particularly 
in this mid-mountain region – the most active parts of the relief, where the processes are fast 
enough to be observed within a time span of several years. There are not many such areas 
within the rather flat and low Czech massif. Exceptions can be found in areas where the relief 
has undergone quite significant changes in the dynamics of its development, which caused the 
distribution of highly active localities within the otherwise smooth mid-mountain relief. 
Generally, we can identify two different zones with the highest current activity of 
geomorphological processes within our study area of the Bohemian Forest Mts. in south-
western Bohemia (Fig. 1). These active “hotspots” (to be understood as a limited, more active 
area compared to its surroundings, not in the volcanological sense) are particularly found in 
the following areas: 
-  the surroundings of lakes of glacial-origin in the main ridge, at altitudes between 1000 – 
1300 m a.s.l.  
- deeply incised valleys, particularly in the vicinity of the outer slopes of the dissected rim of 
the high Šumava Plains, at altitudes between 500 – 1000 m a.s.l. 

From each relief type we have chosen one limited, but typical slope, which served as 
an area of interest throughout the research (Fig. 1): a wall of a glacial cirque above Prášilské 
Lake and the eastern slope of the Valy Hill, known also for its Celtic remnants of Obří Hrad 
(Giants´ Castle).  
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2 Methods 
  

 In the case of the currently active segments of the slopes, it is useful to describe them 
as a string of forms, connected by flows of energy and material, where each part is bound to 
the others: a catena. We suppose that this string is conditioned by a particular type of relief, 
which means that it can occur repeatedly. In a particular case a catena can be expressed by 
three types of geomorphological systems, providing deeper knowledge of how the site 
functions: 

- morphological system is a set of forms, which are found along the catena 
slope 

- cascading system also includes the information about the processes 
connecting the forms and their activity 

- process-response system based on mutual connection of processes which are 
usually created by feed backs; this system also carries additional information 
concerning the timing of the events 

 
The research procedure according to the catena concept can be summarized in the 

following steps: 
i) geomorphological mapping of active forms which are parts of the catena in 

1 : 500; definition of the particular catena and setting of the morphological 
system. In particular, the chief method in this step is the mapping, supported by 
morphometrical analyses.  

ii) definition of the relationships between the forms and processes – determination of 
the present day geomorphological processes operating in the catena and definition 
of the inputs (outputs) of the catena – determination of the cascading system. 
Monitoring and sedimentary analyses can be included in this step, as these 
methods study the processes and their activity.  

iii) localization of the places with a higher potential of information and drawing of the 
time information - determination of the process-response system of the catena. 
The methods of this research phase include those that provide information about 
the timing, i.e. numerical and relative dating as well as proxy information drawn 
for example from archaeological research.  

 
2.1 GPS assisted field mapping 
 

The backbone of the fieldwork was formed by detailed geomorphological mapping, 
the accuracy of which was significantly improved by the use of GPS. We particularly focused 
on the manifestations of current geomorphological activity, as can be observed in the relief. 
We particularly searched for traces of slope deformation processes, landslides, debris flows, 
nivation activity, floodplain processes, etc. 

In the case of the Prášilské Lake area, a new approach to mapping was employed, 
based on “elementary forms of relief”. Elementary forms of relief are geometrical landform 
units defined by constant values of fundamental morphometric properties and limited by 
discontinuities of these features. They also have morphogenetic significance (every 
discontinuity as well as affinity to uniform altitude, slope, aspect, curvatures etc. is genetically 
interpretable) (Minár & Evans 2007). Systematic research of elementary forms leads to a 
holistic understanding of the area under investigation and can be used as the base of system 
analysis and multidisciplinary research of the area.  

The segmentation of the slope into sections in the case of Obří Hrad slope was not 
performed using the elementary forms approach, but the result is very similar as the units 
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were identified from several laser clinometer profiles and also by the distribution of certain 
landforms, such as opening cracks, rockslide scarps or morphological steps in the slope. 

A dense set of transversal profiles across the slope together with a detailed mapping 
and inventory of the present landforms combined with structural research allowed 
identification of the chief morphological segments of the slope and then later enabled them to 
be connected into a catena system.  

 
2.2 Sediment analysis 
 

A study of the shape and size of the macroclasts (gravel to boulders) was performed 
on several profiles following the methods of Bunte and Abt (2001). The length of all three 
axes, azimuth and dip of the a-axis, and clast shape were measured. The analysis of these 
parameters allows the localisation of a significant input of fresh, less rounded material, 
usually of slope origin.  

The sediment properties from the debris flows and glacial accumulations were 
analysed to differentiate various sedimentation environments during the deposition. These 
analyses included the grain size measurements, surface analysis of the clasts and roundness 
assessment.  

 
2.3 Monitoring the activity of slope processes 
 

A monitoring network was installed in order to gather information on process 
dynamics within the cascading system. Regular observation of the tiny changes in the shape 
of the slope may further lead to an understanding of the behaviour of the slope system, 
particularly the links between slope movements and hydrometeorological causes. 

There are several systems for measuring the movements of the rock blocks, installed in 
the area: 

- a portable rod dilatometer network at three sites (Obří Hrad slope, the nearby 
Bílý potok slope and the glacial cirque wall of the Prášilské Lake) 

- a portable steel tape extensometer in two block fields (Obří Hrad slope, 
opposite slope) 

- automatic extensometers (The Gate outcrop, Obří Hrad) 
Apart from our own networks, we used data from a professional meteorological observatory 
at Churáňov, situated within Losenice R. catchment approximately 3 km to the SE of Obří 
Hrad. 

The oldest and most simple system consists of a network of dilatometric 
measurements, using portable rod dilatometers (Hölle). The precision of this device is 0.0001 
m +/- 0.00005 m (Ondrášik and Rybář 1991). This network was installed on the site of Obří 
Hrad in August 2003 and measurements are taken every month, thus currently the measured 
series has reached almost 5 years. There are 12 measurements installed, most of them 
monitoring the movements of the rock outcrop called "The Gate" (Fig. 3).  

The same type of measurements were taken in the headwall of the Prášilské Lake for 
more than 2 years (24 measurements in total were analysed, which were taken at 
approximately 1 month intervals; not each month– mainly because of deep snow cover). The 
measurements were taken in the surroundings of a partly free block (inclination of the slope 
30–45°), which was almost separated from the rock wall, where high movements were 
expected. 
 Another, principally similar measuring technique - the steel tape extensometer - was 
employed in the AOI. The accuracy is lower (approximately 0.001 m), but the device is, 
however, more flexible as the span between the measured points can vary between 0.7 and 30 
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meters. As in the case of the dilatometer, it is necessary to perform the measurements 
regularly, at 1–3 month intervals. Due to step-by-step monitoring between the points along 
the profile the measurements show relative, not absolute values (Furuya et al. 1999). This type 
of monitoring is suitable for observation of slow, creeplike slope movements and opening of 
cracks (Ondrášik and Rybář 1991).  

The most advanced monitoring system installed in the Obří Hrad area is the automated 
extensometric network. Working on the electroinduction principle, it is an expensive, but also 
a most useful and accurate technique, reaching a precision of (<0.001 mm) and a high 
frequency of measured data (every 3 hours). Its use is similar to the rod dilatometer, although 
it is less demanding on the exact span of the opening (it can cover 0.4–3.0 m wide openings). 
The device also includes a digital thermometer used for correction of thermal expansion 
(Zvelebil and Hartvich 2006). 

 
2.4 Coring and dating 
 

Based on the results of detailed geomorphological mapping, two places were chosen 
for coring in the surroundings of Prášilské Lake. Firstly, a small peat-bog which had been 
dammed by two debris flow lobes and secondly, a delta in the NW part of the lake positioned 
in front of a debris flow lobe (Fig. 4). Reconstruction of past debris flow activity was based 
on the existence of a fluid slurry behind a relatively viscous frontal section of a debris flow 
(Matthews et al. 1997). The existence of sheet-like deposits spread over relatively large areas 
at the base of the slope has been proved; furthermore, thin sheets or multiple fingers of sand 
escaping from the slower-moving head of the debris flow spreading in front of the main lobe 
were proved (Matthews et al. 1997). Thus, layers of clastic material (as a proxy of a debris 
flow event) surrounded by peat (representing a calm environment) in sediments occurring in 
depressions in frontal debris flow lobes were expected.  

The profiles of the cores were described and the sand layers were identified. Organic 
material was taken from the upper parts of these layers and the ages obtained were used as 
proxy for a particular debris flow period (Tab. 1).  

Numerical dating has pin-pointed the periods of activity of the catena at Prášilské 
Lake and helped to construct the time scale needed in the process-response system. As some 
contamination was suspected during coring due to downward displacement of soft, mostly 
organic material, the samples were taken from the middle part of the core (hence small 
amounts of material could be used for dating). The samples were dated using the AMS 
technique in the laboratory of Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM), Institute 
of Physics, Silesian University of Technology, Poland. 

The measurements of rock strength using a Schmidt hammer (relative dating) were 
carried out to confirm a hypothesis that the prominent rock steps beneath the Obří Hrad site 
are much younger than similar rock faces nearby, meaning that they could be scarps of a 
rather young slope deformation. The method of taking measurements was adapted from 
several works (Aydin and Basu 2005, Shakesby et al. 2006). As the rebound value (R) 
depends on the physical properties of the rock surface, which change in relation to the time 
elapsed since the exposure of the rock face, due to the weathering of the minerals on the 
surface (Shakesby et al. 2006), we expected that the potential rockslide scarps would appear 
harder (were exposed for a shorter time) than the other rock surfaces. It was necessary to heed 
the specific structural properties of the gneisses, such as the foliation planes, which predispose 
the weaker zones within the rock, which could influence the results of rock strength 
measurements. Therefore, in order to minimize the influence of the foliation on the 
measurements, all surfaces were selected so that their orientation to the foliation was 
approximately the same. 
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Archaeological research in the area of Obří Hrad also provided some information on 
the time scale of the events. It is known that the Celts came to this area approximately 
between 700 – 500 BC (Slabina 2005). From the joins of the fortifications it seems that the 
builders were forced to reinforce the walls, which would indicate unstable terrain. And, 
finally, this is the only example of a Celtic stronghold which is enclosed only from three 
sides, leaving one part of the perimeter unprotected (Slabina 2005).  
 
3 Description of the studied areas 
 
3.1 Obří Hrad area 
 

The site is situated on a narrow ridge, outspurring northwards from the edge of the 
uplifted planation surface of the Šumavské Plains (Fig. 1). It is an area where the steep 
margins of the Bohemian Forest slope fall into a network of dissected valleys. This site is 
situated in the valley of the Losenice stream, at altitudes between 850 – 1000 m a.s.l. 

The lithological conditions are rather monotonous; the area is composed of 
orthogneisses (Babůrek et al. 2001), and slopes are covered by a thin, corresponding debris, 
locally so dense that it forms blockfields. However, the foliation structures of the gneisses are 
strongly pronounced, and, as was shown earlier (Hartvich 2005), the orientation and dip of the 
foliation planes stretch out of the slope, having milder inclination than the slope. Together 
with a dense network of tectonic joints, these structural conditions are crucial as a strong 
predisposition for sliding of the rock blocks on the slopes under the Obří Hrad site. 
 The climatic conditions in this area are due to its position in the transition zone 
between the cold and wet Šumava Plains climate and that of Pošumaví foothills, which is 
much milder and drier. According to the measurements from a nearby professional 
meteorological station (2003–2007) and our own temperature measurements (2005–2008), the 
average annual temperatures are approximately 4–5 °C and the precipitation around 1100 
mm/year (Czech Hydrometeorological Institute 2007). 
 

A detailed geomorphological map of the eastern slope of Valy Hill with the 
archaeological site of Obří Hrad and of the attached segment of the Losenice valley was 
created (Fig. 5). Numerous active landforms of mainly fluvial and slope origin were 
identified.  

The fluvial processes act most significantly within the river channel, in the floodplain 
and its close vicinity. In the deep valley under the Obří Hrad the floodplain often occupies the 
whole valley floor. Sharply rising slopes are gradually undermined by lateral erosion, as is 
proved by numerous bank scours. On the slope, the activity of flowing water is limited to 
sheet wash and underground erosion processes (Hartvich 2007) as the slope is not long 
enough for discharge concentration and the structural conditions do not allow for the presence 
of springs.  

The slopes were remodelled by several rockslides (Hartvich et al. 2007). The most 
obvious signs of sliding are the rocky scarps, which can be found in two belts on the slope, 
the upper one is more prominent and limits the plateau with remnants of Celtic fortifications 
on the spur of Valy Hill (Fig. 5). The apparent freshness of the scarps was confirmed by 
relative dating using the Schmidt hammer, which shows that the exposure of the scarps is 
significantly shorter than in the case of similar, nearby outcrops (Tab. 2). The scarps are 
accompanied by freshly opened pull fissures (Fig. 8) and depressions, which indicate 
continuing activity on the slope. The transport segment of the rockslides, which forms the 
major part of the slope, is covered with slope debris and blockfields. The blockfields are 
apparently rather unstable and therefore their activity is now being measured.  
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The largest (and oldest) deformation, reaching as far as the rim of the outspur plateau, 
very likely either damaged the – unfinished – Celtic fortifications or may even have been the 
reason why the works were terminated (Hartvich et al. 2007). The R values on the identified 
scarps are significantly higher than those on non-scarp, but comparable (by structural 
parameters of foliation and surface position) outcrops (Tab. 2). 

It is possible – though difficult to prove – that the Celts contributed to (re-)activation 
of the slope movements by clearing the forest. At the same time, the occurrence of the Celtic 
fortifications allows approximate pin-pointing of the event to the late Halstatt period (Slabina 
2005), i.e. to 800–500 BC. If the wall in this segment collapsed together with the slope, the 
maximum age of the event would be approximately 2700 BP.  

 
The in-channel macroclast analysis confirms a detectable input of more angular 

material in the area of the rockslide (Fig 6). This was particularly important, for the 
accumulations of the slope deformations were – except for a minuscule remnant – effectively 
removed by the river action, probably mostly during flood events (Hartvich et al. 2007). Thus 
the slope-origin clasts in the channel support the evidence for the presence of slope 
movements. 

 
The monitoring network on the “Gate outcrop” yields, after 4.5 years of 

measurements, the following results. Behaviour of most of the dilatometric measurements is 
typically marked by a yearly sinusoid curve, caused by the dilatation due to temperature 
changes during the year (Gunzburger et al. 2005, Kalvoda and Košťák 1984). The maximum 
opening of the fissures is reached during the coldest winter period, when the rock shrinks due 
to low temperatures. Aside from that, we can also observe trends in movement, the most 
significant being measurements 3A and 6A (Fig. 3). It is possible to identify several types of 
movement (see chart on Fig. 7):  

- cyclic, showing significantly only sinusoid yearly temperature oscillations, for 
example measurements No. 2A or 5A (Fig. 3). These openings are currently 
minimally active or inactive. 

- clear trends (with more or less significant phases). These are the most active 
openings, particularly 3A and 6A (Fig. 3). 

- combined, i.e. showing trends and a yearly sinusoid curve, as in the case of 1B 
or 3B (Fig. 3). This is the most typical behaviour for rock openings (Zvelebil 
and Hartvich 2006). 

By far the fastest movements can be observed in the case of the 3A and 6A 
measurements (Fig. 7). They both cover the same opening, the “small” or “new gate”, situated 
one block above the main “gate” opening (Fig. 3). 

 
Relative dating has been performed in the area of Obří Hrad, mainly because of the 

lack of relevant sediment. We have used the relative surface rock strength, measured with a 
Schmidt hammer, to confirm a hypothesis that the prominent rock steps beneath the Obří 
Hrad site form the scarp of a rockslide (Fig. 5).  
 Eight sample surfaces were measured, four of which were the presumed scarps, the 
others were common rock surfaces for comparison. The data were analysed statistically by 
calculating the standard deviation and variance coefficient, as suggested by Mentlík (2006). 
The eight datasets fell into two surprisingly different groups, both in terms of the R value and 
the variance coefficient (Fig. 8, Tab 2). The four harder rock faces (measurements 2, 3, 7 and 
8), with R close to 70, were the supposed scarps and the inner wall of the rock outcrop 
“Brána” (“The Gate”), currently measured by automatic extensometers as well as 
dilatometers. The other four (1, 4, 5, 6) were all the other rock faces, measured for 
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comparison, where R oscillates between 50–60. In accordance with similar works (Borelli et 
al. 2006, Shakesby et al. 2006) the variance decreases with an increasing R value.  
 

Finally, a catena analysis was performed for the slope and part of the valley floor 
under the Obří Hrad along a typical profile (Fig. 9). A summary of the catena description is 
shown in Table 5. Seven segments were distinguished along the slope profile, namely the 
outspur plateau, scarp zone, straight upper slope, step-like middle slope, steep lower part of 
the slope covered with a blockfield, valley bottom and river channel. The following columns 
indicate morphological and structural conditions in each segment (typical slope inclination, 
slope morphology and the relation between slope and structure). For details on structure-relief 
relationships see Meentenmeyer and Moody (2000) or Hartvich (2005). Then, typically 
observed processes are summarized separately for three different seasonal conditions. The last 
column shows irregular, episodic (up to catastrophic) events, which can severely affect the 
slope. 
 
3.2 Prášilské Lake area 
 

 The second studied region is situated in the vicinity of the Prášilské Lake, and is 
formed by the headwall of Prášilské Lake glacial cirque (Fig 1), approximately between 1080 
and 1120 m a.s.l. It is an eastwards-facing, steep slope, where the relief inclination exceeds 
40°. Geological conditions are relatively varied, metamorphic crystalline rocks such as gneiss, 
migmatite and quartzite are predominant, relatively small granite areas are though 
morphologically quite significant (two zones in particular, sited above the lake, were 
important for the localisation and development of the glacial cirque). The following 
geological structures (and their combination) are particularly important for the activity of 
recent (present-day) geomorphological processes: 

i) Fissures of crystalline rocks depending on foliation planes – important for the shape 
of the glacial cirques and development of the course of the debris flow.  

ii) Fissures of granites – important for the shape of rock formations on ridges (tors) 
and determining the shape of the glacial cirque. 

iii) Borders between crystalline rocks and granites – crucial for origin and development 
of the debris flow track. 

 Climatic conditions are, compared to Obří Hrad area, more severe due to higher 
altitude and the exposed position in the main ridge of the Bohemian Forest Mts. There is no 
nearby climatological observatory, but it can be assumed that the conditions in the area are 
similar to those described by Kettle et al. (2003) at the glacial cirque of the Čertovo Lake. 
This is also another glacial-origin lake situated at similar altitude, but with a slightly 
“warmer” orientation (Steffanová and Mentlík 2007). The average yearly temperatures shall 
therefore be close to Kettle´s 3.4 °C and the yearly precipitation total approximately 1100 mm 
at the lake and 1300 mm on the nearby Poledník hill (cf. Neuhäslová et al. 2001). 

 
The main findings of the mapping include two troughs with adjacent accumulation 

toes, located in the headwall above Prášilské Lake (Fig. 4). The troughs are separated by 
significant outcrops creating convex forms running through the whole slope. The right trough 
is inactive at present; however, a debris flow occurred in the left trough in autumn 2002 in 
connection with heavy rainfalls, which caused severe flooding in the Czech Republic. 

In fact it was not precisely a debris flow, genetically, but the process probably started 
as a debris slide (striation was present at the bottom of the root area) and then, because of the 
strong wetting of the mass, continued as a debris flow (terminology of gravitational processes 
according to Dikau et al. 1996). Generally, clasts creating the toes are not oriented and their 
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reworking is significantly lower particularly in comparison with the glacial sediments which 
were investigated in the surroundings of Prášilské Lake (Tab. 3). 

 
The dilatometric measurements in the headwall of the Prášilské Lake have yielded 

the following results (see also Tab 4): 
o Regular spreading of rocks related to changes of temperature (Kalvoda and Košťák 
1984) was detected. Often irregular movements were measured (e.g. the highest change 
was 0.71 mm, while mean differences remained relatively low e.g. 0.31 – measurement 5 
in Tab 4).  
o After a significant spread of a fissure it usually contracted again (negative changes 
were measured). Thus, it is probable that the data are not exact for representing the general 
velocity of the movements, because the results are misrepresented by movement of higher 
parts of the rock body.  
o Generally, the velocity of the lowest (partly separated) block is higher, because the 
width of the fissures increase (positive results of linear regression analysis of all measured 
changes).  

 
Two boreholes were drilled in the debris flow accumulation. Borehole 1 (in the peat-

bog (Fig. 1) was 1.44 m deep and two significant sand layers at 0.9–1 m and 1.33 – 1.44 m 
were found there (angular clasts of gneiss were mixed with sand in both layers). The age of 
the upper part of the deeper layer was dated as 6540±40 yr BP and the upper part of the 
second layer as 2145±30 BP (Tab. 1). Another two samples were taken at 0.25–0.3 m and 
0.6–0.65 m. These samples indicate changes of the peat layers (colour, presence of organic 
fragments etc.), however, their presence is not connected with the debris flow activity. 
Nevertheless, the data indicate the rate at which the depression was filled (Tab. 1).  

Borehole 2 (Fig. 1), which was taken in the delta, was deeper than the first one (2 m), 
however, the sediment was markedly younger (Tab.1). Two significant sand layers were 
found in this profile. The deeper layer (with small clasts of granite) was found at 1.74–1.78 m 
and the upper part of this layer was dated as 2145 BP. The second layer occurred at 0.83–0.95 
m and small clasts of granite were also present. The age of the upper part of this layer was 
dated as 435±30 BP (Tab.1).  

 
The catena was identified by the sequence of the landforms compounding a present 

day trough (Fig. 4, Tab. 6). The left (active) trough creates the base of the catena. The plateau, 
however, is the input and the bottom of the cirque is the output. The morphological system of 
the catena is created by a nivation hollow and a debris flow/slip track. These individual areas 
are morphologically separated into a nivation depression with nivation wall and debris slip 
area, debris flow track and debris flow toe. The trough is generally a concave landform, which 
means that regolith and clasts come from the sides and accumulate in the central part of the 
form. 

  The processes which are connected with the landforms described above create a 
cascading system, which was postulated as the second step of the system analysis. The 
dilatometric monitoring confirms lasting creep of the rock blocks. This suggests that the 
rockfalling may be one of the contributors to the material accumulation within the trough. 

   Temporal distribution of the processes operating in the system is incoherent (Tab. 6). 
Deflation of snow predominates on the plateau in winter and sheet wash operates in summer 
(as a continuous or intermittent process), when water (with sediments) gathers in the trough. 
In particular, the presence of deflated snow is an important factor especially as a source of 
moisture (cf. Thorn and Hall 2002). The moisture is important for movements of the material 
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(regolith, soil) in the surroundings of the nivation hollow. However, the movements are also 
conditioned by the absence of material in the lower part of the slope.  

  Although debris slip/flow operates as an episodic process, its activity is crucial for the 
activity of the whole system, as it removes the regolith from the lower part of the slope, 
disturbing the equilibrium and accelerating the other processes (Tab. 6 and Fig. 12). 
 
4 Discussion 

 
We can state that in both selected AOIs the current activity is rather high, compared 

for example with the conclusions of Kukal (1983) or Záruba and Mencl (1987). As was seen 
throughout the previous sections, a vast amount of evidence has been documented to support 
the hypothesis of the rather high activity of current geomorphological processes in the studied 
areas - the “hotspots” of the relief development. 

The following interpretation and discussion of the results aims to describe the past 
development of the slope, its current behaviour and also to sketch the links of its possible 
future changes.  
 

4.1 Obří Hrad area 
 

 The presence of the slope deformation in the rather stable environment of the 
crystalline gneisses can be explained by two jointly operating factors: strong incision of the 
Losenice R., caused by the presence of extreme relief energy on the Bohemian Forest slope 
(gradient 700 m per 2 km), and by the structural conditions on the site. The other key factor is 
a strongly expressed foliation structure inclining mildly (20–35°) towards NE and ENE. 
Furthermore, the foliation “slabs” are densely interrupted by subvertical joints of 
approximately N–S direction. A similar situation was described by Ayalew (2005), while the 
theory on the links between valley/slope systems and the structural settings has been 
elaborated by Scheidegger (1975) and Selby (1993). Further steps for computerised analysis 
of this link were shown by Ganas et al. (2007) and Meentenmeyer and Moody (2000), who 
used the TOBIA index to assess the relative position of the bedding planes and the slopes. 
This idea was elaborated by Hartvich (2005), who extended the approach to the foliation 
planes in the same AOI of Obří Hrad and proved a clear link between the slope activity and 
structural conditions in the area.  
 Under the joint influence of the incision and tectonic fracturing, the slope deformation 
has been developing. As the incision and lateral scouring removed material from the lower 
part of the slope, the upper part became unstable, which was enhanced by the outcropping 
foliation planes on the north-eastern slopes. This process was accelerated by easy access of 
water into the shear zone through discontinuities of tectonic origin, where it causes erosion 
(Furuya et al. 1999, Selby 1993) and decreases friction. The reconstruction was complicated 
by the lack of evidence in the form of rockslide accumulation, which was quickly removed by 
the river from the narrow valley bottom (Fig. 10).  
 According to the original opinions of the archaeologists, the “Gate” outcrop was 
considered to be a possible entrance into the fortifications (Slabina 2005). This is not very 
likely as the velocities measured on the outcrop, where even if the rather lower rate of average 
movements is considered, mean that the opening of the “Gate” could have lasted for no more 
than 1000 years, if we assume a linear trend. From the mere five-year-long record it is 
difficult to estimate the variability of the trend. It is, however, more likely that the velocities 
may have been rather higher in the past, when considering: 
 - lower forest cover at least in 18th  – 19th   century (Řezníčková 2003) 
 - harsher, wetter climate during the LIA (Svoboda et al. 2003) 
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 The velocity of the movement trend recorded in the 3A and 6A measurements (see 
Fig. 7) is, however, curious, particularly if compared to that of other measurements: 3A shows 
a rate of 1 mm/year, 6A 0.5 mm/year, while the other measurements rank, if a trend can be 
observed, less than 0.1 mm/year (Fig. 7). 

The two measurements (3A and 6A on Fig. 7) span across the same opening: the 
“small” or “upper gate”, which is situated some 1.5 m above the “main gate”. If we consider 
the fact that as the whole lower part of the outcrop moves downwards, the currently fastest 
opening gaps are nowadays situated at the same spot where the “Gate” opening was a few 
hundred years ago (see Fig. 3). This coincidence may lead to a suggestion that the cause for 
the extraordinary velocity of opening lies deeper than just in the downhill creep of the 
superficial block. The possibility of observing a deeper origin of the slope movements on the 
surface has already been noted (Petley et al. 2005, Terzaghi 1950). Indeed, there are other 
indicators pointing towards a much more fundamental origin of the slope movements. The 
evidence is supported by the conclusions of Beneš et al. (2002), who used a combination of 
several geophysical techniques to assess the depth of the disruption of the massif. In the zone 
of the oldest scarp (including the “Gate” outcrop), disturbance up to 25 m deep was 
documented along discontinuities (Beneš 2002).   

A synthesis based on the observed data and the information from other sources was 
elaborated into an overall scheme of cyclic development, as depicted in Fig 10. We consider 
the presence of several generations of slope deformations, identified during multidisciplinary 
research, to be a key factor. The relative dating using the Schmidt hammer measurements, 
even if alone not significant enough to prove the fact, is in agreement with other signs, 
pointing at the rather fresh origin of the scarps compared to surrounding outcrops, among 
them being: 

- fresh-looking, practically unweathered rock faces 
- morphological prominence of the scarp 
- step-like shape and position above the expected, though missing Celtic walls.  

An overview illustrating the processes behind the cyclic process of gradual slope 
development is presented in Fig. 11. The current state of the relief is in the D profile (bottom 
left), the following profiles show our idea about the likely future cyclic development of the 
slope. 

 
4.2 Prášilské Lake area 
 

For the sake of objectivity, it is necessary to stress that the investigated slip/flow 
process is significantly different from the “typical” debris flows described in alpine mountain 
chains (e.g. Jonasson et al. 1991, Stein 1996, Kotarba 1997, Marchi et al. 2002 Bollschweiller 
et al. 2007, Chen et al. 2008 etc.), polar areas (André 1995 etc.), or debris flow activity 
connected with glaciers (Chiarle et al. 2007). The absence of a source debris area above the 
timberline, general slope physiognomy, and general dimensions seem to be important 
differences. Comparison with shallow landslides (soil slips) subsequently transformed into 
debris flows, which are described in northwestern Europe (Caine 1980, Innes 1985), seems to 
be more appropriate.  

The type of threshold is very important in order to define the system. According to 
Caine (1980), the threshold of triggering shallow planar slides, which rapidly disintegrate to 
become a flow, is not defined by the depth of regolith nor by rainfall intensity but by a 
combination of these two. Hence, it is possible to say that the amount of regolith as well as 
rainfall would be an important limiting factor for debris flow activity in the area of interest. If 
the particular amount of regolith is exceeded, the probability and magnitude of potential 
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debris flow significantly increases, while rainfall critical intensity decreases (Fig 12). 
Functionality of the debris slip/flow system in the area of interest may be described as follows 
(Fig. 12): 
i) seeping thawing water periodically wets the regolith in the lower part of the trough. 
Although it is probably not the triggering factor for the debris flow, it is very important for 
consequential movements of regolith when the middle part of the trough is destabilized by a 
debris flow event. This debris flows activity is connected with a relatively heavy rainfall (see 
below) 
ii) when the amount of regolith is exceeded, the probability and magnitude of potential 
debris slip/flow increases, while critical intensity of rainfall decreases  
iii) wetting of the regolith and persisting debris flow activity consequently clear most of 
the regolith from the troughs during a particular event 
iv) rock falling from the rock walls, which line the troughs on both sides is, as well as the 
weathering of the bedrock, a source of debris. Debris accumulates until the threshold is 
reached (relaxation time of the system) and debris slip/flow activity starts again 

 
According to the results of numerical dating, it is possible to find the following 

significant events of debris flow/slip system activity: 
i) the shift of geomorphological conditions at the end of the Pleistocene. The end of the 
glaciation in the area of interest occurred before 12 ka BP. Although the majority of regolith 
was probably removed by the glacier, subsequent geomorphological processes (particularly 
gelifluction) were also continuously removing material from the steep slope. These conditions 
probably occurred until the start of the Holocene ~10 ka BP 
ii) the oldest debris flow event ~6 ka BP. This event was probably connected with a more 
humid climate (accompanied by growing peat layers) 
iii) the second debris flow event ~2 ka BP 
iv) the current debris flow activity which began in 2002 AD. 

The results show that the period of main debris flow activity occurred ~6 ka BP after 
deglaciation – no connection between the debris slip/flow activity and paraglacial period 
(sensu Ballantyne 2002) was proved (if we are talking about debris slip/flow activity). 
Relatively high intervals between deglaciation and a significant activity of slope processes 
were also documented in Scotland by means of numerical dating of an enormous rock 
avalanche (Ballantyne et al 1998) and a big slump (Ballantyne and Stone 2004). 

Debris flow records are (due to their close connection with climatic extremes) often 
used for reconstruction of climate disturbances (e.g. Kotarba 1997, Chen et al. 2008). The 
period around 2300 yr BP was identified as a phase of more significant debris flow activity as 
well as unusually intense rainstorms in Western Norway (Sletten et al. 2003, Matthews et al. 
1997). The last two authors also proposed a very high debris flow activity about 7500 and 
6500 yr BP.  

It is possible to find an approximate correlation between these results and the data 
obtained in the surroundings of Prášilské Lake. Hence, it is possible to suppose that the local 
debris flow activity was connected with higher occurrence of rainstorms in Northwest and 
Central Europe about 6 ka BP and 2 ka BP.  

A regular interval (4000 yr) between particular periods of debris slip/flow activity is, 
however, uncommon in comparison with results in previously cited reports – e.g. two periods 
of low debris flow activity are described by Matthews et al. (1997) lasting 2600 yr or 700 yr. 

This discrepancy may be explained by the following facts: 
i) sediment availability is not a limiting factor for “typical” debris flows (e.g. Stoffel et 
al. 2008). Thus, these systems are more dependent on the magnitude of a rainfall event. If the 
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event is prominent, a majority of the debris is removed. Consequently, the relaxation time of 
the system should be longer and vice versa 
ii) it is possible to assume that all regolith is removed during a particular debris flow/slip 
period in the catena under consideration. Thus, a relaxation time strongly depends on the rate 
of weathering and supplying of regolith.  
 
4.3 Comparison of the sites 
 

By comparison of the two study areas (Tab. 7) we have observed some common points 
as well as the differences between them. The main common points are the following: 
 

- the slope processes in both study areas have developed on steep slopes. The 
steepness of the slope is caused by other processes, at Obří Hrad by river 
incision, at Prášilské Lake by fossil glaciation 

- structural conditions are of key importance on both sites. The petrological 
border at Prášilské Lake as well as tectonic fracturing and foliation inclination 
at Obří Hrad predispose the localization of the slope movements 

- material threshold is another common point: the movements can be triggered 
only after enough material is accumulated in the source area  

- at both sites we assume certain cyclicity or repeatibility of the slope 
movements, although at the Obří Hrad it is probably less regular, as more 
factors come into play (fluvial removal of the slide accumulation, deeper slide 
reach, block structure)  

 
5 Conclusion 

 
Methodology based on a multidisciplinary approach and system analysis was used for 

researching present and past dynamics of the selected slopes. This approach in connection 
with numerical and relative dating and with monitoring of the direct slope behaviour provided 
relevant information about the spatial and temporal context of the forms. It was illustrated on 
the studied sites that the use of the catena principle, introduced by Scheidegger (1986) and 
developed by Urbánek (1993) is – when combined with the system analysis – a very suitable 
method for describing and analysing the behaviour of slope-related processes, particularly due 
to following attributes: 

- in connecting the landforms into a catena system it is necessary to identify and 
perceive their bonds (material and energy flows) 

- the catena system must “work” – each form and process has to be connected 
logically to the others 

- it does not allow for “unconnected” or unexplained parts of the relief – every 
part must be connected in the system 

- it may also be used for constructing a qualitative model for sediment transfer 
on slopes and valleys (cf. Otto and Dikau 2004) 

 
We were able to identify the most active current processes that contribute to the 

current shaping of the slopes and their responses to the changes of the input conditions. 
In the case of Obří Hrad site, the slope is affected by a complex rockslide, which has 

developed due to a favourable structural setting, notably the foliation dipping out of the slope 
surface, and the incision of the Losenice River, which undercuts the slope. The accumulated 
material is soon removed by the stream, which continues to erode the heel of the slope, while 
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the underground erosion and frost shattering prepares fresh material for a new phase of 
sliding, which is triggered after enough material is accumulated by a severe climatic event.  

The slope development in the Prášilské Lake study area is also influenced by structural 
conditions, particularly by the significant rock border. The main slope process is a shallow 
debris slip / flow, which repeatedly removes the weathered debris material from the debris 
flow gully. The velocity of the material accumulation depends strongly on the nivation and 
the snow cover (as a source of humidity). Only after enough material is accumulated, can the 
debris flow be triggered by a strong climatic event. According to the dating, the cycle repeats 
approximately after 4000 years. 

The systematic approach, demanded throughout the process of defining the catena 
links and feedbacks, enabled us to observe the following common rules, which govern the 
development of the two studied slopes (and presumably the development of slopes in similar 
conditions): 

i) cyclicity of slope development process: the slope movements tend to occur in 
the same place. This is valid if more or less uniform outer conditions, such as 
tectonic regime or general climate pattern, are granted.  

ii) importance of exceeding the transport-ready material supply threshold: the 
transport phase occurs only after enough debris/deluvium is accumulated 

iii) in the area of rather stable bedrock conditions, at least two factors increasing 
the instability must act together to activate the slope processes. These are 
usually a favourable structural predisposition, the importance of which is 
highlighted locally when another process increases the relief energy 
(glaciation, river incision) 

iv) the current processes still consume the energy (potential; stored as the altitude 
differences in the highly dissected relief) which was accumulated during the 
previous morphodynamic stage (glacial/periglacial period in the Pleistocene).  
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Tables 
 
Tab. 1: Results of the dating of the organic material from the peat bog dammed by the debris 
flow near the Prášilské Lake. 

 
Core 

identification 
Depth 
(cm) 

Laboratory 
code 

Method 14C age 
(yr BP±σ) 

Material Debris 
flow event 

1 25–30 GdA-989 AMS 75±30 Peat ? 
1 60–65 GdA-998 AMS 595±30 Peat Youngest 

event ? 
1 85–90 GdA-990 AMS 2145±30 Peat, wood Second 

event 
1 130–133 GdA-992 AMS 6540±40 Peat, organic 

fragments 
Oldest 
event 

2 80–83 GdA-997 AMS 435±30 Peat Youngest 
event ? 

2 165–168 GdA-995 AMS 1540±30 Peat ? 
2 175–178 GdA-993 AMS 2220±30 Peat Second 

event 
 
 
Tab. 2: Parameters of the Schmidt hammer measurements of the relative age on eight outcrops 
on the Obří Hrad site (25 measurements taken on each outcrop)   

 
measurement 

No. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

average (all 
meas.) 

56,4 68,3 67,9 58,9 59,4 51,7 69,3 68,7 

std. deviation 5,2 2,2 2,6 4,1 4,2 5,6 3,0 2,3 

maximum 66 74 72 70 65 62 74 72 

minimum 44 64 64 52 50 40 60 61 

variance coef. 9,3 3,2 3,7 6,9 6,8 10,8 4,3 3,3 

 
Tab. 3: Comparison of mean values glacial and debris flows sediments in the surroundings of 
Prášilské Lake. 
 

 Circular 
variance 

Circular standard 
deviation 

Clast shapes 
(C40) 

Clast roundness 
(RA) 

n 

Glacial 
sediments 

0.57 1.30 47.50 47.40 122 

Debris flow 
sediments 

0.80 2.00 82.80 93.70 106 
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Tab. 4: Summary of results of dilatometric measurements in the headwall of Prášilské Lake 
 

Measurement No. 1 2 3 4 5 
Maximal difference [mm] 0.41 0.43 -0.45 0.28 0.71 

Mean difference [mm] 0.11 0.11 -0.01 0.10 0.31 
Standard Deviation 0.15 0.27 0.17 0.14 0.20 

 
Tab. 5: Overview of the parameters, processes and their distribution on the studied slope 
catena under Obří Hrad 
 

 processes 

geomorph
ological 

form 

slope 
dip 

morpholo
gy 

structur
e / relief 
relation continuous processes 

episodic 
processes 

(usually linked 
to extreme 

precipitation 
events) 

    winter spring 
summer and 

autumn 
anytime 

outspur 
plateau 

<10° linear underdip - 
thaw sheet 
infiltration 

sheet 
infiltration 

windfalls 

scarp 
zone 

>45° 

strongly 
convex/str

ongly 
concave 

overdip 
freeze/thaw, 

congelifraction 

infilatration 
along 

discontinuities, 
suffosion, 
opening of 

cracks, block 
creep 

occasional 
infilatration 

along 
discontinuities, 

thermal 
volume 
changes 

rockslide, 
windfalls, 
rockfalls 

straight 
slope 

segment 
~20° linear 

foliation 
dip-

parallel 

creep transport 
of debris and 
slope deposits 

thaw sheet wash, 
creep transport of 
debris and slope 

deposits 

sheet wash, 
infiltration 

rockslide, rill 
erosion, 

windfalls, 
rockfall 

accumulation 

midslope 
15° - 
25° 

convex/co
ncave 

foliation 
dip-

parallel 

creep transport 
of debris and 

slope deposits, 
congelifraction 

thaw sheet wash, 
infiltration along 
discontinuities, 

creep transport of 
debris and slope 

deposits 

infiltration 
along 

discontinuities, 
creep transport 
of debris and 
slope deposits 

rockslide, 
windfalls, 
rockfall 

accumulation 

steep 
blockfield 

> 35° convex overdip 
frost creep, 

congelifraction 
slope creep 

thermal 
volume 
changes 

rockslide, block 
movement 

acceleration, 
block fall 

floodplain 
/ valley 
bottom 

< 3° 
strongly 
concave 

underdip - 

thaw flooding, 
fine sand 

accumulation, 
slope scree 

accumulation 

occasional 
flowing water 
activity, sheet 
wash material 
accumulation 

rockslide 
accumulation, 
flash/regional 

flood - incision, 
transport, 

accumulation, 
valley slope 

scouring 

river 
channel 

0° 
strongly 
concave 

underdip 
permanent 

flowing water 
activity 

thaw flooding, 
enhanced in-

channel transport 
and erosion 

permanent 
flowing water 

activity, 
incision 

flash/regional 
flood - incision, 
transport, bank 

scouring, 
channel 
changes 
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Tab. 6: Overview of the parameters, processes and their distribution on the studied slope 
catena at Prášilské Lake. 
 

Continuous and intermittent *) processes 
Episodic*) 
processes 

Geomorphological form 
winter spring 

summer and 
autumn 

spring to 
autumn 

Ridge plateau 
Deflation of snow Sheet wash (meltwater) Sheet wash 

(extreme rainfall) 
– 

Part of the slope below the 
edge of the plateau 

Accumulation of 
snow – snow cornice 

Snow patch – nivation, rill 
erosion (meltwater) 

Rill (extreme 
rainfall) 

– 

Slope – upper part 
Small snow 
avalanches  

Accumulation of material 
by nivation and rill 

erosion 

– – 

Slope – lower part 
– Flowing water Flowing water Debris 

slide/flow 
Accumulation area – Flowing water Flowing water Debris flow 

Bottom of corrie 
– Flowing water and 

biogenic accumulation 
Flowing water and 

biogenic 
accumulation 

– 

*) for activity of the geomorphological processes, terminology according to Otto & Dikau 2004 has been 
used 

 
 
Tab. 7: Common points and differences between the two studied areas. 
 

common points differences 
 Obří Hrad Prášily 

slope deformation rock slide debris slip / flow 

structural predisposition 
tectonic fracturing, foliation 

overdip 
gneiss / granite border 

morphology steep slope > 35° steep slope ~ 30° 

trigger ? (extreme climatic event) extreme climatic event 

threshold 
material source and undercutting 

(stability) 
material source 

material accumulation 
frost shattering, sheet wash, 

undergound erosion 
nivation, deflation 

event repeating likely (?) yes (~ 4000 years) 
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Figures 

 
Fig. 1: Position and overview of the studied localities: Corrie of the Prášilské lake (top right) 

and Obří Hrad (Bottom right). Dashed white line indicates the studied slopes, full 
white the slope deformations. 

 
 

 
 
Fig. 2: General scheme of the methodological procedure of the research. 
 

 
Fig. 3: Plan (left) and 3D model of the outcrop “The Gate” at the site of Obří Hrad, indicating 

the position of the dilatometric measurements. 
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Fig. 4: Detailed map of the elementary forms in the vicinity of the debris flow nearby 
Prášilské Lake.  
1 – delimitation of the catena, 2 – debris slip/flow trough (wall of cirque), 3– nivation hollow 
(wall of cirque), 4 – debris slipe/flow - scarp (wall of cirque), 5 – debris flow/slipe - track 
(wall of cirque), 6 – plateau (ridge), 7 – outcrops (wall of cirque), 8 – talus (wall of cirque), 9 
– debris slipe/flow – accumulation toe (bottom of cirque), 10 – bottom of cirque, 11 – peatbog 
(bottom of cirque), 12 – edge of cirques, 13 – contour lines (interval 15 m), 14 – position of 
core 1; Tab. 1. 
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Fig. 5: Detailed geomorphological map of the vicinity of the Obří Hrad site. Legend: 1 – 

gneissic bedrock outcrop, 2 – spring, 3 – rockslide scarp, 4 – bank scour, 5 – relief 
breakline, 6 – floodplain, 7 – dense blockfield (100% block coverage), 8 – other block 
accumulation (50-100% block coverage), 9 – rockslide accumulation remnant, 10 – 
scattered blocks (less than 50% block coverage), 11 – contour line, 12 – rock outcrop 
(areal), 13 – area subject to the rocksliding, 14 – water course. 
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Fig. 6: Map: a contourline map showing the position of the sampling sites. Black area – 

rocksliding on the eastern slopes of the Valy Hill. The inset chart: results of the 
macroclast analysis for the five sampling sites. Full grey columns (plotted on left y-
axis) show the average roundness of the clasts, oblique dash columns indicate the 
average weight of individual clasts (on right y-axis). 
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Fig. 7: Chart showing the movements on the selected measurements on the “Gate” outcrop as 

measured by the dilatometric network after almost 5 years. 
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Fig. 8: Map showing the position and results of the relative rock strength measurments on the 

outcrops on the Obří Hrad site. Legend: The diameter of the circle indicates the 
relative rock strength R (N/mm2). 1 – outcrop (point), 2 – rockslide scarp, 3 – relief 
breakline, 4 – remnants of the Celtic fortifications, 5 – contour lines, 6 – rock outcrop 
(areal), 7 – fresh openings  
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Fig. 9: Map of the catena slope system on the eastern slope of the Valy Hill. Legend: 1 – 

profile line, 2 – outcrop, 3 – rockslide scarp, 4 – bank scour, 5 – relief breakline, 6 – 
remnants of the Celtic fortifications, 7 – floodplain,  8 – blockfield, 9 – contour line, 
10 – strongly concave slope, 11 – concave slope, 12 – straight slope, 13 – convex 
slope, 14 – strongly convex slope. Inset chart: Profile across the slope, divided into 
individual catena segments. 
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Fig. 10: Series of charts showing the reconstructed development of the slope under Obří Hrad 

and anticipation of its future behaviour, illustrating the cyclic occurrence of the 
rocksliding. The grey dashed line indicates the approximate position of the foliation 
planes (i.e. parallel or less inclined than the slope) in all the charts. Notice also the 
gradual incision of the stream. A – original slope, grey dashed line indicates the 
predisposition by the foliation, dotted subvertical lines the tectonic fracturing. B – 
First phase of the rockslide (light grey), reaching as far as the Gate outcrop. C – After 
the sliding phase, the shear zone forms a structural slope. The valley floor is 
temporarily blocked by the rockslide accumulation (light grey), possibly creating a 
slide-dammed lake (dark grey). D – Current shape of the slope. Potentially active is 
the lower part of the slope within the reach of the lateral erosion of the incising stream. 
E – Next phase – the lower part of the slope slides onto the valley floor, creating 
possibly a small, temporary lake. F – Upper part of the slope became unstable due to 
increased slope and gradual erosion along the joints. G – Now the upper part of the 
slope has collapsed as well, barring the narrow valley floor for the third time. H – The 
loop of the cyclic development closes. Again, the lateral erosion of the incising stream 
attacks the lower part of the slope. 
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Fig. 11: Schema of the catena system on the slope on the Prášilské Lake site. 
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Fig. 12: Schema of the catena system on the slope under Obří Hrad site. 
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6 Shrnutí poznatků 

 

Vzhledem ke struktuře této práce, kdy dílčí poznatky jsou vesměs rozptýleny 

v jednotlivých publikacích, byla ještě před vlastní závěry práce zařazena tato podkapitola, ve 

které jsou stručně a přehledně shrnuty nejdůležitější dílčí zjištění, závěry a poznatky. Zároveň 

jde o shromáždění nejdůležitějších výchozích podkladů pro následující syntetickou kapitolu 

Závěry práce. Dílčí poznatky jsou zde pro přehlednost řazeny nikoli podle jednotlivých 

publikací, ale systematicky podle použitých metod výzkumu. Toto uspořádání zároveň 

podtrhuje metodický přínos této podkapitoly, protože podává názorný přehled o možnostech a 

konkrétních výsledcích jednotlivých metod a postupů. 

Zároveň jsou grafické podklady, dokumentace, obrázky a grafy připojeny v podobě 

tematických příloh 1-12. Část z těchto podkladů je již součástí publikací, nicméně v omezené 

a často černobílé podobě, takže považuji za účelné tyto grafické výstupy prezentovat 

v kvalitnější a ucelenější formě tematických grafických příloh. 

 

6.1 Terénní metody 

6.1.1 Geomorfologické mapování  

6.1.1.1 Základní geomorfologické GPS mapování 1:5000  

 

Podrobný popis zjištění ze základního geomorfologického mapování je obsažen 

v publikaci Hartvich and Vilímek (2008), která je součástí práce. Hlavní zjištění jsou 

následující: 

- vysoká současná aktivita geomorfologických procesů je soustředěna na relativně 

omezené lokality, které se odlišují od okolí. 

- zásadními vlivy na lokalizaci těchto “hotspots” jsou: 

o strukturní stavba podloží, zejména preferenční směry určené tektonickými 

poruchami (pukliny a zlomy, Příloha 8), 

o příznivé foliační usměrnění hornin zejména ve vztahu k reliéfu, tedy paralelní 

se sklonem svahu nebo dokonce typu “overdip” (sensu Meentenmeyer and 

Moody 2000, Příloha 8 Obr. 18),  

o hluboké porušení a rozrušení horninového masívu následky staršího 

tektonického vývoje (hustá síť puklin), 

o přetrvávající zahlubování údolní sítě a s ním související boční eroze toků. 



Filip Hartvich                      Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy 

 - 192 - 

- nejvíce se na modelaci zájmového území v současné době projevuje fluviální činnost a 

svahové procesy, z důvodů výše zmíněných. 

 

6.1.1.2 Detailní geomorfologické mapování vybraných lokalit  

 

Zobecnění zjištění z podrobného mapování vybraných lokalit je poněkud 

komplikovanější, jedná se totiž spíše o kvality konkrétních podrobně zkoumaných lokalit. 

Analýza mikromorfologie některých vybraných oblastí nicméně přispěla následujícím 

významným zjištěním: 

- tvar skalních výchozů v lokalitě Obří Hrad je výrazně ovlivněn hlavními puklinovými 

systémy, zejména směrů VJV-ZSZ a SSV-JJZ (Příloha 2 Obr.3), 

- v údolní nivě Losenice pod Obřím Hradem je dodnes patrný pozůstatek erozního 

meandru v místě, kde ostře končí a zužuje se údolní niva (Příloha 2 Obr.5), 

- svah pod Obřím Hradem je postižen několika generacemi svahových deformací, 

nejmladší generace zasahuje jen do spodní poloviny svahu, 

- ačkoli odlučné hrany svahových deformací jsou dobře patrné, z akumulací i nejmladší 

fáze se dochovaly jen nepatrné zbytky, 

- interakce svahových a fluviálních procesů se významně podílí na uvtáření údolního 

dna v úzkém údolí (Příloha 3 Obr. 12). 

 

6.1.1.3 Detailní tematické mapování  následků povodní 2002  

 

Při analýze výsledků speciálního mapování následků povodně 2002 bylo zjištěno 

následující: 

- povodňová událost z roku 2002 byla významná, ale nikoli ojedinělá, jak dokazují 

jednak četné pozůstatky povodňových koryt a poloha výskytu fluviálních sedimentů, 

jednak svědectví místních obyvatel. Její průběh byl velmi rychlý a způsobil značné 

geomorfologické následky v údolním dně a místy i v jeho těsném okolí (Příloha 2 Obr. 

8 a  9).  

- fluviální geomorfologické procesy jsou v úzkém údolí Losenice velmi aktivní, 

zejména při vyšších průtocích. Dochází ke vzniku a přetváření četných projevů 

fluviální eroze i akumulace, energie toku dokonce stačila na transport a ohnutí 

kolejnice (která byla používána jako výztuha pěší lávky, Hartvich 2007).  
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- zásadní vliv na intenzitu a četnost geomorfologických následků povodní měly dva 

faktory: 

o přirozené překážky v korytě, nejčastěji se jednalo o naplavené větve nebo 

padlé stromy. V místech akumulace těchto překážek došlo k velkým (až 1,8 m) 

zdvihům hladiny a následnému rozlivu a často také k erozi nivy, takže bylo 

vytvořeno nové koryto. Tento jev je zde zřejmě obvyklý, byly nalezeny 

pozůstatky těchto povodňových koryt zjevně staršího data. Nad překážkami v 

korytě vznikly lavice sedimentů písčitého až hrubě štěrkovitého charakteru 

(Příloha 6 Obr. 10).   

o šířka údolního dna. V místech, kde niva buď neexistuje vůbec nebo je 

z nějakého důvodu zúžena (skalnaté stupně, zaříznuté koryto do skalního 

podloží), dochází ke vzniku výrazných erozních tvarů, demonstrujících sílu 

toku za povodně:  přemístěné balvany (až 1 m), vyvrácené a podemleté stromy 

nebo „vypláchnuté“ koryto bez sedimentů. 

- povodňové sedimenty se nacházejí podél celé délky toku, s výjimkou oblastí 

strmějšího spádu a užšího údolí pod Obřím Hradem nebo v úzkém skalnatém údolí 

pod Churáňovem.  

 

6.1.2 Terénní morfometrie 

6.1.2.1 Příčné laserové profilování 

 

Výsledkem analýzy příčných profilů, zaměřených laserovým sklonoměrem na svahu 

pod Obřím Hradem, byla následující zjištění: 

- morfologie svahu pod Obřím Hradem má některé charakteristické rysy: v horní části 

profilů se nacházejí strmé stupně nebo alespoň příkřejší část, následuje přibližně přímý 

úsek ve střední části svahu, a konečně dolní část svahu je opět mírně strmější, 

-  morfometrická analýza profilů identifikovala ve shodě s výsledky mapování polohy 

odlučných hran pod okrajem vrcholové plošiny, 

- na příčném profilu přes celé údolí jsou patrné nejméně dvě mladší fáze zahlubování a 

rovněž tendence údolního dna k posunu směrem k levému břehu. 

 

V oblasti Výrovce a soutoku tří hlavních údolí v povodí (Losenice, Jedlového a 

Pěnivého potoka) poskytly profily následující hlavní zjištění: 
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- také oblast svahu u monitorované lokality Bílý potok, polohou a morfologií 

odpovídající svahu, je výrazně modelovaná strukturními vlivy (Příloha 8 Obr. 3), 

- výrazné zúžení a asymetrie segmentu údolí na Pěnivém potoce odpovídá zóně, kde 

prochází údolím křemencová vložka, 

- laserovým sklonoměrem měřené profily zachycují významné detaily, které nejsou 

zjistitelné na profilech z DMR (Příloha 3 Obr. 1 - 5). 

 

Série detailních profilů údolním dnem Losenice v úseku mezi Popelnou a Buzošnou ukázala, 

že: 

- při modelaci údolního dna a koryta v úzkém údolí probíhá intenzivní zpětná vazba 

mezi svahovými a fluviálními procesy (Příloha 3 Obr. 12), které ovlivňuje zejména 

meandrování koryta a boční erozi. 

- v minulosti docházelo k častému překládání a změnám koryta; tento proces je vázán 

na výrazné povodňové epizody a probíhá dodnes.  

- objemy maximálního průtoku za povodně 2002 vypočtené pro změřené příčné profily  

přibližně odpovídají odhadům založeným na následcích povodně i maximální výšce 

hladiny – v úseku pod Obřím Hradem se jednalo o cca 60-75 m3/s. 

- šířka a morfologie koryta a nivy se ve sledovaném úseku výrazně mění; v místech 

snížené propustnosti dochází k silné erozi, v oblastech širší nivy k vybřežení a 

akumulaci materiálu (Hartvich 2007). 

- na profilech, dokumentujících trasu kombinovaných geoelektrických profilů, je 

zřetelná terénní hrana ve svahu na pravém břehu Losenice. 

 

6.1.2.2 Podélné laserové profilování 

 

Podrobný podélný 3D profil, zachycující podrobně úsek Losenice mezi Popelnou a 

Buzošnou, poskytuje (spolu s příčnými profily údolním dnem) podrobné informace o 

morfologii koryta i údolního dna, konkrétně: 

- strmější úseky na podélném profilu koryta se často shodují s polohou ostrých zákrut a 

meandrů. 

- pro podrobné podélné profily korytem je laserový sklonoměr vhodným nástrojem, 

profily vytvořené paralelně pomocí GPS nejsou použitelné pro velkou 

nesystematickou chybu (Příloha 3 Obr. 14). 
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- nejvýraznější anomálie (= strmější úsek koryta) odpovídá přechodu z divočícího 

koryta v oblasti konce údolní nivy cca 500 m pod Popelnou k úseku s výrazným 

zářezem koryta ve tvaru “V”. 

- horizontální profilování poskytlo přesnou mapu údolní nivy – srovnání se základní 

mapou potvrzuje značná zjednodušení v zákresu koryta na ZM 1:10 000 (Příloha 3 

Obr. 8). 

 

6.1.3 Monitoring dynamiky svahů  

6.1.3.1 Dilatometrický monitoring 

 

Dilatometrický monitoring probíhající od roku 2003 na 3 lokalitách představuje 

nejdůležitější součást systému sledování současné dynamiky svahů v zájmovém území. 

Téměř 60 odečtů v intervalu 1 měsíce poskytuje již dobrou představu o chování systému 

monitorovaných skalních bloků (viz Příloha 4 Obr. 7). Závěrem lze konstatovat, že: 

- u skalních bloků výchozu Brána existuje přetrvávající trend plouživého pohybu, který 

dosahuje maximálních hodnot přibližně 1mm/rok; těchto nejvyšších hodnot dosahují 

„trendová“ měření 3A a 6A, které obě překrývají tzv. „Malou Bránu“. 

- na dalších měřených lokalitách (skalní výchoz na začátku vnějšího valu a Bílý potok) 

jsou trendy u některých měření (7A, 11A, 12A) sice pozorovatelné, ale řádově nižší. 

- charakter pohybu bloků je spíš rotační než posun; bloky se nepohybují směrem po 

spádnici. 

- existuje několik hlavních typů chování extenze na rozhraní bloků:  

o výrazný trend, s více či méně zřetelnými obdobími vyšší aktivity (Příloha 4 

Obr. 7  - 3A a 6A), 

o cyklické oscilace s charakteristickým ročním cyklem ve tvaru sinusoidy 

(Příloha 4 Obr. 7 -  a 5A),  

o smíšený, kdy  měření mají zároveň cyklický roční režim i menší trend (Příloha 

4 Obr. 7 – 1A, 3B, 7A), 

o chaotický, bez jasného trendu i cyklicity  (Příloha 4 Obr. 7 – 7B). 

- roční sinusoida v rozsahu obvykle do 1 mm vratného pohybu odpovídá s určitým 

zpožděním průběhu teploty (Příloha 4 Obr. 10). 

- maximální dilatace je obvykle u cyklického záznamu dosažena v zimě, kdy se 

maximálně snižuje objem bloků. 
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- dilatometrický monitoring je velmi vhodnou metodou pro sledování tohoto typu 

dynamiky skalních bloků. 

 

6.1.3.2 Automatický extenzometrický monitoring 

 

Automatický dilatometrický monitoring zaznamenává od podzimu 2005 dilatace na 5 

měřeních na výchozu Skalní Brána, přičemž 3 z měření se přesně kryjí s měřeními 

dilatometry Hölle (Příloha 5 Obr. 13 - 16). Kromě primární funkce zařízení jako 

experimentální stanice, ověřující možnosti a spolehlivost monitorovacího systému v drsných 

klimatických podmínkách Šumavy, jsou hlavní přínosy tohoto monitoringu následující: 

- v obecných rysech se shoduje měření s výstupy z měsíčně odečítaného dilatometru 

(trendy, průběh, rozsah pohybů, viz Příloha 5 Obr. 19),  

- podrobné měření umožňuje lépe odfiltrovat vliv tepelné dilatace bloků,  

- zpoždění tepelných změn za průběhem teplot se pohybuje okolo 2 - 4 dnů, při větší  

amplitudě změny je mírně vyšší,  

- s rostoucím gradientem změny teploty roste přibližně lineárně i relativní pohyb 

(Příloha 5 Obr. 17), 

- tříhodinový interval umožňuje statistické zpracování výsledků již po 

několikaměsíčním sledování.  

    

6.1.3.3 Extenzometrický monitoring 

 

Výsledky extenzometrického monitoringu jsou dosud nepříliš četné, vzhledem ke 

krátkému období měření nelze dosud dělat zásadní závěry. Některé poznatky však již měření 

umožilo:   

- rozpínání bloků kamenného moře velmi citlivě reaguje na průběh teplot; amplituda 

roční sinusoidy dosahuje řádu prvních cm/10 m. 

- za necelé dva roky měření se jeví trend snižování délky téměř všech měření (Příloha 5 

Obr. 6). 

- v průběhu prosince 2007 a ledna 2008 došlo na kamenném moři pod Obřím Hradem 

téměř na všech měřeních ke změně v trendu zimního, tepelně podmíněného nárůstu 

délek  - většina profilů se buď nezměnila, nebo došlo dokonce ke zkrácení.  
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6.1.3.4 Automatické měření průtoků  

 

Ze vztahu srážek (ze stanice Churáňov, cca 3 km od pramene Losenice) a průtoků cca 

100 m nad ústím do Otavy je zřejmé, že: 

- odtok se v horském povodí realizuje extrémně rychle – silná krátkodobá srážka je 

velmi rychle zaznamenána u ústí, postupová doba je tedy v řádu maximálně desítek 

hodin. 

- 90% vody z příčinné srážky odteče během 48 hodin po srážce (Příloha 5 Obr. 9). 

- přes relativně malý rozsah povodí (67 km2) v něm panují značné rozdíly v distribuci 

srážek (Příloha 5 Obr. 10). Ne všechny příčinné srážky jsou však na stanici Churáňov 

zachyceny.  

 

 

6.1.4 Analýzy sedimentů 

6.1.4.1 Sondy v údolní nivě 

 

Nejdůležitější poznatky z kopaných a vpichovaných sond v údolní nivě Losenice 

v široké nivě pod Popelnou jsou následující: 

- vysoká energie toku při transportu materiálu zejména při povodňových epizodách: 

o  málo opracované deluvio-fluviální balvany až 50 cm v ose a, uložené 

v nivních sedimentech ve vzdálenosti více než 20 m od koryta (Příloha 6 Obr. 

11). 

o nález fluviálně opracované cihly maximálně 300 let staré (Příloha 6 Obr. 11) 

v hloubce 80 cm v sondě uprostřed údolní nivy. 

o nivní sedimenty jsou v podstatě výhradně písčitého a štěrkovitého až 

balvanitého charakteru, jemnější frakce tvoří obvykle méně než 2 % (Příloha 6 

Obr. 14). Největší část nivních sedimentů přitom spadá do kategorie středně až 

hrubě zrnitých písků. 

- značné rozdíly ve skladbě vrstev fluviálních sedimentů v rámci nivy svědčí o 

intenzivním překládání koryta v rámci údolního dna.  
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6.1.4.2 Analýza materiálu kamenných moří 

 

V průběhu analýzy materiálu kamenných moří bylo zjištěno následující: 

- materiál tvořící obě podrobně zkoumaná kamenná moře je vesměs velmi ostrohranný 

(roundness = 0,2-0,3, viz též Příloha 7 Obr. 9), 

- míra zaoblení mírně stoupá směrem po spádnici,  

- bloky ve všech profilech mají typicky tvar protažené desky o poměrech stran 11:6:3 

(osy a:b:c, Příloha 7 Obr. 6), 

- nejdelší osa klastů směřuje obvykle o cca 10° - 30° na obě strany od spádnice, 

- sklon nejdelší osy klastů (mezi 20° - 24°) je obvykle o něco mírnější než sklon 

povrchu kamenného moře (okolo 30°, Příloha 7 Tab. 1), 

- velikost klastů se pohybuje okolo 0,03-0,05 m3, s výjimkou dolní části kamenného 

moře na Šafářově vrchu, kde dosahuje v průměru přes 0,11 m3.  

 

6.1.4.3 Analýza materiálu fluviálních akumulací 

 

Výsledky analýzy štěrkovitých sedimentů v korytě Losenice na 5 profilech mezi 

Popelnou a soutokem se Zlatým potokem ukazují následující: 

- nápadné zvýšení velikosti a snížení zaoblenosti klastů na druhém profilu (pod svahem 

Obřího Hradu, viz Příloha 6 Obr. 7).  

- určení typického tvaru není tak jednoznačné jako u kamenných moří, klasty jsou 

rozmanitější, ale je patrná tendence k vyrovnávání zejména os a a b (z tyčovitých 

k deskovitým sedimentům); výrazně kratší osa c přetrvává (Příloha 6 Obr. 3 a 4). 

- klasty jsou obecně menší a více zaoblené než na kamenných mořích, ačkoli se jedná o 

stejnou horninu - materiál tedy zřejmě již absolvoval delší transport, nejprve po svahu, 

poté v korytě. 

- orientace nejdelší osy se nejčastěji pohybuje přibližně o 10° - 30° šikmo proti 

proudnici; sklon osy A je obvykle nízký,  do 15° (Příloha 6 Obr. 6).  
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6.1.5 Další terénní metody 

6.1.5.1 Strukturní měření 

 

Provedená strukturní měření poskytla několik hlavních poznatků:  

- hlavní orientace průběhu puklin spadají do několika směrů, zejména přibližně 105°, 

20°, 170° a 80° (Příloha 8 Obr. 5). Směr přibližně 100°-110° je výrazně nejpočetnější. 

- foliace je významným faktorem ovlivňujícím vývoj svahů v zájmovém území (Příloha 

8 Obr. 16 - 18). 

- směr sklonu foliačního usměrnění se pohybuje v zájmovém území mezi 20° a 80°, 

nejvíce jsou zastoupeny směry 40-60°. 

 

6.1.5.2 Relativní datování – Schmidthammer 

 

Měření relativního stáří povrchů skalních výchozů na lokalitě Obří Hrad a na několika 

dalších výchozech v údolí Losenice poskytlo následující zjištění: 

- při dodržování stejných prostorových parametrů měření je možné využít relativního 

datování Schmidtovým kladivem i na usměrněných jemnozrnných ortorulách.  

- skalní stěny na lokalitě Obří Hrad, považované za odlučné hrany svahových 

deformací, mají výrazně vyšší tvrdost povrchu než ostatní, jinak srovnatelné výchozy 

z téže lokality; lze tedy předpokládat, že byly vystaveny zvětrávání po relativně kratší 

dobu (Příloha 11 Obr. 12-16). 

- obecně platí pro měřené výchozy, že nižší tvrdost mají výchozy na hřebenech, dále od 

zářezů údolí než v údolích. 

 

6.1.5.3 Komplexní geofyzikální průzkum na Obřím Hradě 

 

Následující poznatky byly získány na základě komplexního geofyzikálního průzkumu 

na lokalitě Obří Hrad (provedeného firmou G-Impuls, Beneš et al. 2002): 

- použití kombinace různých geofyzikálních metod zvyšuje validitu výsledků 

průzkumu. 

- skalní masív severního výběžku Valů je porušen do značné hloubky; nejhlubší a 

nejvýraznější porušení (až 25 m) je na východním svahu pod Obřím Hradem (Příloha 

9 Obr. 17 a 18). 
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- porušení probíhá paralelně se svahem podél tektonických poruch směrů cca ZSZ-VJV 

a SSZ-JJV. 

- relativně neporušené bloky tvoří oba konce vnitřní akropole (Příloha 9 Obr. 19); na 

těchto pevných blocích náhle končí pozůstatky keltských valů.  

 

6.1.5.4 Kombinované profilování  

 

Provedený průzkum využívající geofyzikální metody kombinovaného profilování 

přinesl tyto poznatky: 

- údolí Losenice je tektonicky predisponováno zlomovou linií směru cca SSZ – JJV, 

která probíhá při pravém okraji údolí.  

- tato tektonická porucha je zřejmě ukloněna k západu (Příloha 9 Obr. 10 - 12). 

- v oblasti kamenného moře porucha sleduje původní směr údolí, ale tok se od něj 

odklání. 

- vysoké hodnoty odporů u kamenného moře vypovídají o: 

o převládajícím mechanickém zvětrávání, 

o větším rozsahu blokové akumulace než je vlastní dnešní kamenné moře.   

- zlomová linie Jedlového potoka, zachycená v geologických mapách, zřejmě probíhá 

spíše při pravém než při levém okraji údolí. 

 

6.2 Digitální morfometrie 

 

Morfologický význam okrajového svahu Šumavy je patrný z následujících 

charakteristik:  

o nápadný 300 – 700 m vysoký svah je patrný téměř po celé délce sz. Šumavy,  

o morfologické parametry svahu (strmost, délka, výškový rozdíl) ve srovnání 

s okolím jsou zřejmě příliš značné, než aby bylo možné vysvětlit jeho vznik 

jinak než disruptivní tektonikou (alespoň na části svahu). 

- „šumavský svah“ je morfologicky nejnápadnější okolo Pošumavského zlomu a pod 

Ranklovskými pláněmi - v této oblasti je také nejvíce strmých svahů s největší 

plochou (Příloha 10 Obr. 18 a 19). 

- hypsometrický integrál dosahuje nejvyšších hodnot na hraně šumavského svahu a 

potvrzuje tak význam tohoto prvku reliéfu.  
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- indikace zarovnaných povrchů ukazují několik úrovní: přibližně v nadmořských 

výškách okolo 830, 930 a 1100 m n.m. (Příloha 10 Obr. 7). 

- na Šumavě za linií Pošumavského zlomu se uchovaly relativně celistvé plošiny 

zarovnaných povrchů (nejvyšší úrovně), před ní jen roztroušené zbytky. 

- rozložení sklonů svahů podle nadmořské výšky zřetelně ukazuje značně strmé oblasti 

šumavského svahu, úroveň plání a Vltavskou brázdu (Příloha 10 Obr. 6). 

- nejstrmější svahy se nacházejí v místech, kde chybí zarovnané povrchy a větší toky 

přímo erodují svahy hraničního hřebene (Úhlava u Ostrého a Královského Hvozdu), 

dále v průlomových údolích, překračujících šumavský svah (Otava u Rejštejna) a na 

vnějších okrajích vybíhajících hřebenů (Boubín, Javorník). 

 

6.2.1 Morfolineamenty a analýza údolní sítě 

 

Analýza průběhu a orientace morfolieamentů a údolní sítě přinesla následující 

informace: 

- ukazuje silnou závislost údolní sítě na vnitřní struktuře hornin podloží, a to jak 

tektonického, tak metamorfního původu. 

- rozložení převládající orientace morfolineamentů umožňuje vymezit několik odlišných 

oblastí; zvláště zajímavá je existence „strukturního uzlu“, kde se v oblasti mezi 

Hartmanicemi, Rejštejnem a Stachy prolínají dva systémy převládajících 

morfolineamentů (systém S-J  a systém SZ-JV a JZ-SV, Příloha 10 Obr. 20 a 21). 

-  „uzel“ křížení směrů lineamentů se shoduje s kritickou oblastí strmých svahů, 

velkého zahloubení a maximálního erozního tlaku. 

- oblasti koncentrace rozsáhlých ploch strmých svahů se vyskytují v oblasti tří průniků 

hlavních toků do centra pohoří (Otava/Vydra, Úhlava a Blanice, Příloha 10 Obr. 16). 

 

 

6.2.2 Konstrukce a analýza profilů 

6.2.2.1 Příčné profily 

 

Z analýzy příčných profilů v povodí Losenice vyplývá, že: 

- v údolí Losenice pod Obřím Hradem byly zjištěny nejméně dvě fáze zahlubování 

údolí (Příloha 8 Obr. 8). 
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- Losenice pramení na plochém okraji Ranklovských plání; zahlubování údolí začíná až 

okolo 1080 m n.m. pod Zlatou studní. 

- v údolí Losenice a Jedlového potoka jsou levé svahy strmější a vyšší než pravé. Tato 

asymetrie je způsobena průběhem a úklonem foliace. 

- maximální hloubka údolí Losenice je cca 130 m, a to pod Obřím Hradem. 

- aktivita svahu souvisí se vzájemným vztahem foliační struktury a reliéfu; nejaktivnější 

jsou svahy se stejnou orientací sklonu reliéfu a foliace, kde vychází foliace ze svahu 

(Příloha 8 Obr. 15 - 18). 

- příčné profily odvozené z DMR jsou snadno zkonstruovatelné, ale méně přesné než 

v terénu zaměřené profily (Příloha 2 Obr.13). 

 

6.2.2.2 Podélné profily 

 

Dva hlavní poznatky z analýzy podélných profilů jsou: 

- bylo zjištěno několik sklonových anomálií, v zájmovém území se jedná zejména o dva 

strmější úseky na Losenici (pod Obřím Hradem a pod Novým Mostem). 

- podélný profil Červeného potoka je téměř přímý, nevykazuje prakticky žádnou 

konvexitu ani konkavitu. 

 

6.2.3 Analýza izobazit 

6.2.3.1 Izobazity SZ Šumavy 

 

Nejdůležitějšími poznatky z analýzy izobazit na území SZ Šumavy jsou tyto: 

- v údolích okolo křížení linie okrajového svahu s toky vyššího řádu (Otava, Úhlava) 

chybí největší objem materiálu (až 300 m zahloubení). 

- zpětná eroze do centra vyzdviženého bloku Šumavy se prakticky realizuje pouze ve 

třech hlavních osách: 

o Otava / Vydra / Losenice,   

o Úhlava / Jelenka, 

o Blanice, Volyňka. 

- z těchto tří potenciálních cest pro odnos materiálu pouze Otava patří k významným 

tokům s dostatečnou transportní silou (Příloha 10 Obr. 3). 

- posuny rozvodnic podle modelu změn reliéfu založeném na izobazitách směřují ve 

směru erozního tlaku po těchto osách do centra pohoří (Příloha 10 Obr. 16). 
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- zahloubení údolní sítě po zdvihu Šumavy dosud odstranilo pouze cca 10% blokového 

objemu tělesa pohoří (přibližně 100 km3, viz Hartvich 2006). 

- z tohoto objemu téměř třetina (cca 30 km3) připadá na údolí Otavy a jejích přítoků. 

 

6.2.3.2 Izobazity v údolí Losenice 

 

Při analýze změn izobazitických povrchů v údolí Losenice byla zjištěna následující 

fakta: 

- základní rysy plánu údolní sítě povodí Losenice jsou poměrně staré; je vyvinut 

jednoznačně podél tektonických linií. 

- v údolí Losenice podle modelu změn izobazit (viz Hartvich 2006) došlo k 

následujícím změnám údolní sítě: 

o Losenice podle hypotézy indikované tímto modelem původně tekla přes dnes 

cca 30 m vysoké rozvodí sedlem za Šafářovým vrchem do údolí dnešního 

Červeného potoka (podle jedné verze dříve dokonce ještě dále do Zlatého 

potoka. Je třeba si uvědomit, že tehdejší údolí byla méně zaříznuta Příloha 8 

Obr. 8). 

o Losenice pod Popelnou se posunuje stále blíže k levému břehu a eroduje 

(vnitřní!) svah pod Obřím Hradem.  

o chronologii těchto změn nelze na základě modelu odvodit. Je pouze zřejmé, že 

k nim muselo dojít po zdvihu Šumavy, a zároveň musely mít toky dost času na 

zahloubení údolí na dnešní úroveň. 

- metoda izobazit je užitečným nástrojem při rekonstrukci morfologického vývoje 

rozsáhlejších územních celků. 

 

6.3 Laboratorní analýzy 

6.3.1 Analýza sedimentů  

 

Z analýzy zrnitosti materiálu, odebraného v údolní nivě Losenice, vyplývá, že: 

- materiál údolní nivy je hrubě klastický, frakce pod 0,064 mm (jíl a silt) tvoří 

minimální část vzorků (Příloha 6 Obr. 14). 

- změny zrnitostního složení v jednotlivých částech nivy indikují časté překládání a 

změny koryta. 
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6.3.2 Rentgenová difrakční analýza 

 

Výsledky, zjištěné při rentgenové difrakční analýze vzorků, odebraných v profilu 

napříč údolím Losenice pod Obřím Hradem, jsou následující: 

- při rentgenové difrakční analýze 10 vzorků ortorul bylo nalezeno 5 

identifikovatelných signifikantních minerálů (mikroklín 19-932, muskovit 6-263, 

ortoklas 31-966, muskovit 25-649 a křemen 33-1161, čísla jsou jednoznačná 

identifikace daného minerálu v databázi). 

- zastoupení jednotlivých minerálů se v profilu mění podle metamorfních faciálních 

změn a to jak horizontálně, tak vertikálně (Příloha 11 Obr. 8-11). 

- zkušební vzorky z lokality vzdálené  cca 2 km se liší výrazně, v cca 500 m dlouhém 

profilu již výrazně méně. 

- vzorek, odebraný ze zbytku pravděpodobné akumulace sesuvu, se složením nejvíce 

blíží vzorkům ze středu protilehlého svahu, zejména kvantitativním zastoupením 

minerálů a přítomností sillimanitu, který chybí ve vzorcích z dolní části levého svahu 

(Příloha 11 Obr. 11). 
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7 Závěry  

 

V následující kapitole jsou shrnuty a zobecněny dílčí závěry, z velké části obsažené 

v publikovaných pracích. Vzhledem k nepříliš vysokému stupni poznání této části Šumavy je 

naprostá většina závěrů založena na vlastní práci autora v zájmovém území, případně vychází 

ze srovnání s analogickou problematikou podobných území. Některé závěry zároveň v této 

kapitole částečně diskutovány, zejména pokud je nezahrnují již diskuse obsažené v 

jednotlivých článcích. 

Kapitola je rozdělena do čtyř částí, a to podle územního rozsahu dotčeného území a 

detailu, ve kterém bylo zpracováno. Poslední částí jsou závěry k přínosům metodickým. První 

okruh se týká celé širší oblasti okolo sv. okraje Šumavy v jeho severozápadní části, další 

úrovní je vlastní mapované území v povodí Losenice a konečně v největším detailu je řešena 

oblast těsného okolí keltské památky Obří Hrad. Zároveň se snižováním prostorového rozsahu 

se zvyšuje podrobnost získaných informací a také se zpřesňuje časový rámec vývoje území a 

zkracuje se jeho dosah do minulosti.  

 

7.1 Závěry k zájmové oblasti SZ Šumava v okolí šumavského svahu 

 

Tzv. šumavský svah je morfologicky velice nápadným prvkem reliéfu, což prokazují 

veškeré provedené morfometrické analýzy. Většina z několika geologických prací, které se 

geologickou historií pohoří Šumava zabývaly, klade neotektonický výzdvih tělesa Šumavy 

spíše do terciéru (např. Kodym 1961, Babůrek 2005, Beneš 1988, Chábera 1985, Kočárek 

2006), přičemž většina autorů považuje charakter zdvihu konsolidovaného bloku pohoří spíše 

za vrásného původu.  

 V protikladu k tomu se jeví značná ostrost a nápadnost šumavského okraje. Provedené 

morfometrické, ale i morfostrukturní analýzy ukazují, že minimálně v některých částech je 

šumavský okrajový svah tvořen disruptivními poruchami, vzniklými během dřívějšího 

vývoje, a reaktivovanými během radiálních pohybů v neogénu a kvartéru. Provedená 

geofyzikální měření již potvrdila existenci a význam takových poruch okolo okrajového 

svahu (např. Housarová 2007). 

Další problematickou rovinou je stáří zmíněného výzdvihu. Pokud by se jednalo 

skutečně o relativně starou událost, s převahou neogenní složky zdvihu, jak by bylo možné, že 

plošiny šumavských plání jsou dosud minimálně narušené zpětnou erozí, která, jak vyplývá 

z analýzy izobazit, zasáhla dosud jen malou část masívu pohoří (viz Hartvich 2006). Zvláště 
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pokud vezmeme v úvahu charakter a intenzitu exogenních procesů v této oblasti během 

dramatických změn klimatu v kvartéru  (viz Kap. 2.1.1.2.2). Odtud i námitky Kopeckého 

(1972), který přikládá větší význam kvartérnímu zdvihu a považuje tedy pohyby za převážně 

mladší.  

Možným vysvětlením této nesrovnalosti – kromě skutečně mladšího výzdvihu – by 

bylo zpomalení eroze bloku pohoří, jehož příčinou by mohla být celková stavba pohoří a 

zejména charakter jeho říční sítě: ploché pláně pod hraničním hřebenem byly odvodňovány 

k JV a k SZ, tj. v ose dnešního pohoří. Tento plán říční sítě do značné míry funguje dodnes. 

Jediným větším tokem, který směřuje k S / SV a překonává tak linii šumavského okraje je 

v současné době Otava (na horním toku jako Vydra, viz Příloha 10 Obr. 3), protože jak 

Úhlava, tak Vltava pohoří prakticky obtékají, a nemají tedy (zejména Vltava) patřičnou erozní 

sílu. Otava dosud spotřebovala značnou část erozní energie na zahloubení vlastního údolí 

(které nemá na Šumavě obdoby co se týká hloubky, objemu a strmosti svahů). Působí tak jako 

jakési úzké hrdlo transportu sedimentů, kterým musí projít prakticky veškerý materiál, 

erodovaný v sz. části střední Šumavy. Transportní síla je přirozeně omezená vodností a 

sklonem toku, takže dochází ke zpomalování denudace pohoří, protože je odnos materiálu 

limitován. Nicméně přesto je údolí Otavy jednou z nejaktivnějších oblastí („hot spot“ sensu 

Hartvich and Mentlík 2008), kde podle mnoha analýz (viz výše) dochází k intenzivnímu 

eroznímu tlaku směrem do Plání. 

Podél šumavského svahu se zčásti z morfostrukturních (svah sám je podmíněn 

tektonickými strukturami), zčásti z morfologických příčin vyvíjí systém subsekventních údolí. 

Tato povodí nejsou obvykle příliš rozsáhlá, jejich toky tedy jen pozvolna erodují šumavský 

svah. Mezi tyto toky patří i říčka Losenice. 

 

7.2 Závěry k zájmové oblasti povodí Losenice 

 

Většina závěrů se týká povodí říčky Losenice, kde bylo provedeno podrobné 

geomorfologické mapování a kde byly soustředěny i další terénní práce. Vývoj tohoto povodí 

je spjat s hlavním šumavským svahem, protože povodí přiléhá k okraji Šumavských plání. 

 

• Současné geomorfologické procesy v zájmovém území dosud probíhají zejména díky 

akumulaci potenciální energie během předchozích morfodynamických stádií 

(neogén/pleistocén), kdy došlo vlivem endogenních i exogenních činitelů k výraznému 
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nárůstu nejdříve výšky, poté i členitosti reliéfu a tedy ke zvýšení jeho energetického 

potenciálu. Dnešní procesy spotřebovávají tuto nashromážděnou energii.  

• Plán údolní sítě je silně strukturně predisponován, zejména průběhem zlomů směrů 

SSZ-JJV a ZSZ-VJV, přičemž tyto struktury se v oblasti údolí Losenice kříží a 

vytvářejí tak „morfostrukturní uzel“ (Příloha 10 Obr. 16 - 20). 

• Na vývoj svahů zde má kromě strukturně tektonické predispozice zásadní vliv i 

foliační usměrnění metamorfovaných hornin.  

• V povodí Losenice došlo zřejmě v minulosti ke změnám údolní sítě. Jedním z míst, 

kde k tomu zřejmě došlo, je okolí Šafářova vrchu, který je oddělen úzkou soutěskou 

od protilehlých Valů. Losenice zřejmě původně sledovala zlom, který dnes 

predisponuje její směr v úseku nejméně od Popelné a tekla dnešním nízkým sedlem do 

povodí dnešního Červeného potoka a zřejmě až do údolí Zlatého potoka. Poté byla 

tato horní část načepována přítokem dnešního Jedlového potoka. Tyto změny se 

zřejmě odehrály ve starším kvartéru, kdy byla zdejší údolní síť zahloubena cca o 30 m 

méně. 

• Nejvyšší intenzita geomorfologických procesů v povodí Losenice je soustředěna do 

míst, kde se prolínají následující vlivy:  

- příznivé litostrukturní podmínky, tj. přibližně shodná orientace sklonu reliéfu a 

foliačních ploch, zejména tam, kde je foliace strmější (overdip sensu 

Meentenmeyer and Moody 2000, Příloha 11 Obr. 17-18) 

- hluboké porušení skalního podloží podél tektonických poruch  

- přetrvávající zařezávání a boční eroze vodního toku, který podřezává a 

zestrmuje svah 

- strmé, vysoké svahy, které zajišťují potenciální energii pro svahové deformace 

• Údolní dno je v současné době jednoznačně nejaktivnější částí reliéfu. Dochází zde 

k intenzivní interakci mezi intermitentními svahovými deformacemi a fluviálními 

procesy s kolísavou energií. Vzájemný vliv svahových a fluviálních procesů byl 

dokumentován v úzkém údolí pod Obřím Hradem. 

• Největší aktivita probíhá v období zvýšených vodních stavů, kdy je tok schopen 

unášet v úzkém údolním dně balvany o rozměrech až 50-70 cm. Erozní sílu dokládá i 

více než 800 m dlouhý úsek, ve kterém byla zničena silnice, která leží mezi skalním 

výchozem tvořeným erozním svahem a tokem. Značná je i následná akumulace, kdy 

během jedné epizody došlo k akumulaci až desítek cm materiálu. V období vysokých 
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stavů dochází ke značným změnám tvaru a pozice koryta, divočení a překládání toku 

v rámci údolního dna (Příloha 6 Obr. 8-11).  

• Blokové akumulace přetrvaly v podobě různých typů kamenných moří, jedná se 

nicméně pouze o zbytky rozsáhlejších ploch, které pokrývaly téměř celý severní 

výběžek hřbetu Valů a velkou část Šafářova vrchu (Příloha 7).  

 

7.3 Závěry k zájmovému území Obří Hrad 

 

V rámci zájmového území byla největší pozornost věnována lokalitě Obří Hrad a 

jejímu okolí. Zde byla soustředěna největší část terénních prací a provedeno velmi podrobné 

mapování. Jedná se o lokalitu unikátní v mnoha směrech:  

- na plošině výběžku vrchu Valy se nachází zbytky keltského hradiště, 

- lokalita je postižena značným hlubokým tektonickým porušením, 

- vzájemná prostorová konfigurace reliéfu a foliačního usměrnění je příznivá pro 

vývoj  svahových deformací, 

- největší výška a sklon svahu v celém povodí, 

- svah je erodován a podřezáván Losenicí, přestože jde o vnitřní svah oblouku.  

  

Východní a severovýchodní svah vrchu Valy je postižen svahovými deformacemi, o 

kterých bylo zjištěno následující:  

• deformace mají charakter blokových skalních sesuvů. Mechanika sesouvání je 

podmíněna strmým svahem (30° - 60°), ze kterého částečně vybíhají plochy 

foliace, které jsou ukloněny jen asi 20° - 30° směrem po svahu. Zároveň je svah 

porušen do značné hloubky až 25 metrů puklinami, zejména směrů SSZ - JJV 

(~170°) a ZSZ - VJV  (~110°). Jedná se o sjíždění po oslabené zóně podél foliace, 

kdy jednotlivé bloky jsou odděleny podél výše zmíněných puklinových systémů 

(Příloha 2 Obr. 4). 

• svahové deformace se opakují na téže lokalitě, byly rozpoznány nejméně dvě fáze 

sesouvání pod Obřím Hradem. Příčinou této cyklicity je pravděpodobně 

přetrvávající zahlubování a boční eroze Losenice. Tok má dostatek energie – 

zejména v obdobích zvýšených stavů – k odnosu akumulací sesuvů, takže materiál 

je rychle odnesen dále po toku. Rychlost odnosu akumulace závisí na frekvenci a 

extremitě povodňových stavů, kdy je unášecí schopnost o několik řádů vyšší a kdy 

je transportována naprostá většina materiálu. Druhou podmínkou opakovaného 
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sesouvání je nahromadění dostatečného množství rozvolněného materiálu. Tato 

příprava je usnadněna vsakem a následnou sufozí podél subvertikálních trhlin v 

porušeném masívu, ke kterému přispívá i činnost vegetace (vývraty). Cyklicita 

gravitačního vývoje svahů (viz schéma a scénář v publikaci Hartvich and Mentlík 

2008) přepokládá víceméně stabilní morfodynamické podmínky, tj. tektonický 

režim a zejména klima.  

• starší generace je plošně rozsáhlejší, zasáhla celý východní svah výběžku. 

Sestávala nejméně ze dvou rozlišitelných fází, přičemž pouze starší a prostorově 

rozsáhlejší sesuv zasahuje odlučnou hranou až do vnitřního prostoru hradiště, 

mladší pouze na jeho okraj. Skalní výchozy pod Obětním kamenem a Brána jsou 

součástí členitého strukturně podmíněného systému odlučných stěn. Omezení 

odlučných stěn odráží směry a sklony hlavních puklinových systémů, zejména linií 

směru okolo 170° se sklonem k západu, proto jsou části stěn převislé (Příloha 4 

Obr. 2 a 4). Akumulace těchto sesuvů jsou již odneseny Losenicí a redeponovány 

dále po proudu v podobě deluviofluviálních a povodňových sedimentů. 

• nejmladší generace sesuvů zasahuje jen asi do poloviny svahu. Oproti starším 

sesuvům je spíše mělčí, zasahuje jen do hloubky několika metrů. Je v současné 

době více  aktivní, zejména proto, že se nachází v oblasti přímého působení eroze 

Losenice, která svůj levý břeh stále podemílá. Tato aktivita nicméně rovněž nemá 

hluboků dosah a omezuje se zřejmě na mocnost kamenného moře a zvětralin. 

Pozůstatky po jedné epizodě sesouvání jsou dodnes patrné v údolní nivě na 

pravém břehu Losenice, kde se vytvořil erozní meandr v místě, kde došlo k 

přehrazení nivy (Příloha 2 Obr. 5). 

•  časový horizont jednotlivých fází cyklických deformací je možné vzhledem k 

neexistenci datovatelného materiálu odvozovat pouze z nepřímých dokladů. Na 

základě indicií z různých metod výzkumu a konzultací s archeology je možné 

uvažovat hypotézu, že k nejstarší sesuvné události došlo právě v době budování 

hradiště. To zřejmě nebylo nikdy dokončeno (Slabina 2005) a navíc chybí 

přibližně třetina obvodového valu právě na svahu postiženém sesouváním (Příloha 

2 Obr. 1). Je proto možné, že odlesnění v kombinaci s přitížením již nepříliš 

stabilního svahu mohlo přispět k aktivaci sesuvu, což by mělo za následek 

opuštění nehotové stavby. Tento průběh by poměrně přesně určoval dobu vzniku 

nejstaršího sesuvu na Halstattské období, tedy přibližně před 2500 let.  
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• po sesuvu mohlo v údolním dně dojít ke vzniku dočasného hrazeného jezera. Při 

sondování v údolní nivě se nicméně nepodařilo nalézt sedimenty, které by mohly 

být považovány za lakustrinní. Rovněž celková dynamika fluviálních procesů 

v úzkém údolí by zřejmě neumožnila dlouhodobou existenci takového hrazeného 

jezera, takže jeho trvání by bylo zřejmě omezeno natolik, že by sedimentární výplň 

nestačila vzniknout.  

•  k potenciální aktivaci pohybů na svahu pod Obřím Hradem může dojít ve dvou 

místech:  

o v zóně hlubokého porušení cca 50 m pod citadelou přibližně v linii výchozu 

Skalní Brány. V podstatě by šlo o reaktivaci mladšího sesuvu první generace.  

Zde je totiž podle geofyzikálních měření nahromaděno již značné množství 

rozvolněného materiálu. Zároveň stále existuje určitý hlouběji založený neklid, 

dokumentovaný dilatometry. Tato reaktivace by znamenala relativně rozsáhlou 

svahovou deformaci v délce až 130 m a mocnosti až 15 m, s potenciálním 

objemem v řádu 100 tis. m3. Taková deformace by přehradila úzké údolí 

Losenice až do výše 20 - 35 m a mohlo by dojít ke vzniku (obnovení?) 

dočasného jezera. Nicméně, s výjimkou potenciálu, který představuje 

rozvolněná hornina na strmém svahu, reaktivaci tohoto typu zatím nic 

nenasvědčuje. K jejímu spuštění by byl navíc potřeba značně silný dynamický 

nebo atmosférický impuls. 

o v dolní části svahu přibližně do 50 metrů nad Losenicí. Zde, v oblasti erozního 

svahu, pokrytého kamenným mořem, který je přímo podemílán tokem 

Losenice, existuje rovněž potenciál k obnovení pohybů. Rozsah tohoto pohybu 

by byl značně menší, stejně jako jeho mocnost, objem by se pohyboval v 

desítkách až stovkách m3.    

 

Gravitační pohyby monitorovaných bloků jsou v současné době aktivní. Rychlost 

těchto pohybů ovšem nepřesahuje 1 mm za rok, a to v případě nejrychleji se otevírající 

trhliny. Z uspořádání bloků výchozu, jejich vzájemných pohybů a jejich rychlosti vyplývá, že: 

- původní domněnku archeologů (Slabina, ústní sdělení), že tato „Skalní brána“ mohla 

být vstupem do keltského hradiště, lze považovat za nepravděpodobnou. I relativně 

pomalý pohyb je stále řádově příliš rychlý, než aby mohla brána existovat již období 

keltského osídlení, tedy budeme-li uvažovat lineární trend. Ačkoli na základě pětileté 

řady je obtížné trend určit, nicméně lze spíše uvažovat o vyšších rychlostech pohybu 
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v minulosti, zejména s ohledem na drsnější klimatické podmínky během Malé doby 

ledové (Svoboda et al. 2003) a rovněž na značné odlesněním, které dosáhlo maxima 

v 18. – 19. století (Řezníčková 2003).  

- nejrychleji se otvírající trhliny (měření 3A a 6A, Příloha 4 Obr. 7), v tzv. „malé“ nebo 

„horní“ bráně,  se zřejmě nacházejí na hlouběji založené, aktivní diskontinuitě v 

masívu a nejedná se tedy pouze o plouživý posun nevelkých bloků. Je možné 

přepokládat, že na téže hlubší poruše se původně nacházela hlavní „Brána“, a 

postupně se sesunula cca o 2 metry níže po svahu. Dokládají to i v linii této poruchy se 

nacházející drobné tahové trhliny a poklesy. To by znamenalo určitý potenciál 

k reaktivaci starší svahové deformace (viz výše). 

- aktivita pohybů na výchozu Skalní brány vyniká v porovnání s výsledky z nedaleké, 

rovněž dilatometry měřené lokality Bílý potok, kde jsou pohyby nepatrné.   

 

7.4 Metodické závěry 

 

V průběhu práce byly řešeny i četné problémy metodologického rázu. Jednalo se 

zejména o aplikaci a přizpůsobení stávajících metod na zájmové území, ale některé metody 

byly i vylepšeny nebo upraveny. 

- metoda využití izobazit (subenvelope lines) byla využita při rekonstrukci vývoje 

reliéfu v širší zájmové oblasti sz. Šumavy. Tato metoda byla rozvinuta v návaznosti na 

práce Goltse a Rosenthala (1993), Pánka (2004) a Jedličky a Mentlíka (2003). 

Hlavními přínosy bylo zapojení možností, kterými disponují systémy GIS, využití 

hřbetnic a  rovněž progresivní zvyšování údolnic zároveň se zvyšováním řádovosti 

údolnic (Hartvich 2006, Příloha 10 Obr. 8-17). 

- syntéza poznatků, která umožnila formulovat hypotézu vysvětlující vývoj aktivního 

svahu pod obřím Hradem, byla zpracována pomocí definice systému „katény“ sensu 

Scheidegger (1986) a Urbánek (1993). Také tato metoda byla rozvinuta a 

přizpůsobena zájmovému území a byla demonstrována její výhodnost pro pochopení 

složitých svahových systémů (podrobněji viz Hartvich and Mentlík 2008). 

- v údolí Losenice byla také částečně rozvíjena nová metodika vymezení údolní nivy na 

základě digitálních dat, přičemž specifika této zájmové oblasti (zejména strmé svahy a 

velmi úzké údolní dno) byla přínosem pro další vývoj této metodiky (Hartvich 2007). 

- významnou součástí metodických prací bylo zprovoznění a vyhodnocení monitoringu 

na Obřím Hradě, zejména dilatometrů a automatických extenzometrů. Vzájemné 
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porovnání obou systémů zatím čeká na zpracování, které by mělo přinést nové 

metodologické poznatky k interpretaci výstupů obou systémů - jedná se totiž o 

unikátní konfiguraci kdy se oba systémy překrývají a je tedy možno přímo porovnávat 

jejich výsledky. 

- ve spolupráci s Dr. Mentlíkem ze Západočeské Univerzity byla vypracována metoda 

pro komplexní výzkum balvanitých akumulací a dynamiky  kamenných moří (Příloha 

7). 

- při analýze materiálu z akumulace sesuvu bylo ve spolupráci s Doc. Havlíčkem 

z katedry anorganické chemie PřF UK využito metodiky rentgenové difrakční analýzy 

za účelem určení provenience tohoto materiálu (Hartvich et al. 2007), přičemž se 

podařilo prokázat vhodnost této metodiky, zejména v případech transportu materiálu 

na větší vzdálenosti (Příloha 11 Obr. 11). 

 

Zcela závěrem je třeba poznamenat, že práce v zájmovém území zdaleka nekončí. 

V rámci pokračujících projektů je připravována aplikace dalších metod, rozšíření stávajících a 

zahrnutí nových zájmových území a rovněž zapojení dalších odborníků. V nejbližší době bude 

například provedeno fotoplastické a numerické modelování mechaniky svahové deformace ve 

svahu pod Obřím Hradem, detailní fotoanalýza makroklastů v korytě a nivě Losenice nebo 

další geofyzikální měření na tektonických poruchách. 
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Téma a cíle práce  
 
Předkládaná doktorská disertační práce shrnuje široce pojatý 

výzkum vývoje reliéfu v povodí Losenice, které se nachází na 
okrajovém svahu Šumavy. Tato práce je uceleným souborem poznatků, 
které se autorovi podařilo shromáždit v průběhu několik let trvajícího 
soustavného výzkumu v povodí Losenice, ovšem některé metody byly 
aplikovány i v širším okolí zájmového území, tedy v přilehlých částech 
Šumavy a Pošumaví.  

Práce je koncipována jako soubor recenzovaných vědeckých 
publikací, které vznikly v průběhu téměř šesti let za podpory několika 
výzkumných projektů, přičemž největší část obsahu této práce vznikla 
v rámci tří po sobě následujících projektů, které byly systematicky 
zaměřeny na geodynamiku vybraných částí Šumavy a Pošumaví.  

Hlavním cílem této práce je objasnit vývoj okrajového svahu 
pohoří Šumava, zejména v oblasti povodí Losenice. K tomu byly 
stanoveny následující dílčí cíle: 

- provést ucelené, systematické a podrobné 
geomorfologické mapování v zájmovém území, analyzovat jednotlivé 
tvary a procesy, které je utvářely, s důrazem na současné a recentní. Na 
základě jejich intenzity, charakteru a prostorových vztahů odvodit 
podklady pro formulaci hypotéz o vývoji zájmového území. 

- navrhnout, vybudovat a provozovat monitorovací síť 
ke sledování současných pomalých svahových pohybů a vyhodnocení 
naměřených dat, zejména za účelem stanovení současné dynamiky 
těchto procesů v reliéfu vybraných lokalit. 

- provést podrobný průzkum svahů výběžku vrchu 
Valy, kde se nachází pozůstatky Keltského hradiště Obří Hrad, 
analyzovat v současnosti probíhající procesy a stanovit riziko 
případného ohrožení památky   

-  formulovat hypotézu o vývoji zájmového území, 
zejména stanovit zákonitosti vývoje údolní sítě a chování svahů, se 
zvláštním zřetelem na aktivní svah Valů  

 
Vymezení zájmového území 

 
Tato práce se soustředila na tři úrovně zájmových území s různým 

rozsahem, výběrem metod i detailností zpracování. Zejména při využití 
metod digitální morfometrie bylo uvažováno značně širší území, 



 3 

zahrnující v podstatě celou sv. část Šumavy a Pošumaví od hranic 
přibližně po linii Nýrsko – Horažďovice – Strakonice – Husinec – 
Křišťanov – Nová Pec. Základní úrovní je podrobně mapované území 
okolo říčky Losenice, definované jako povodí po soutok se Zlatým 
potokem. Toto území se nachází v členitém, téměř souvisle zalesněném 
reliéfu podél Šumavského svahu, jeho rozloha přesahuje 35 km2. V 
tomto zájmovém území bylo provedeno podrobné geomorfologické 
mapování v měřítku 1:5000. Velice podrobně bylo zkoumáno nejužší 
zájmové území, východní svah severního výběžku vrchu Valy, kde se 
nachází pozůstatky keltského hradiště Obří Hrad. Jedná se z mnoha 
důvodů o velmi zajímavou lokalitu, v neposlední řadě právě pro 
unikátní vztah archeologické památky a značné intenzity svahových 
procesů.    

 
Struktura práce 

 
Tato práce se skládá z 9 článků, publikovaných v recenzovaných 

odborných periodikách, a navzájem propojených a doplněných dalšími 
statěmi tak, aby práce tvořila pokud možno logický a tematicky 
sjednocený celek. Články se věnují jednotlivým aspektům autorových 
výzkumů v zájmovém území, v případě některých také se spoluautory, 
kteří jsou buď blízkými spolupracovníky autora (a spoluřešiteli 
grantových projektů), nebo odborníky v některém specifickém oboru. 
Jednotlivé publikace jsou potom propojeny vloženými kapitolami, 
které jednak doplňují práci o dosud nepublikované části výzkumu, 
jednak jsou koncipovány jako určitá kostra struktury práce. Tím je 
zaručena určitá koherence obsahu a sjednocení pojetí práce.  

Kapitola Úvod popisuje vznik této práce, její strukturu a zejména 
nastiňuje cíle a problémy, které jsou v práci řešeny. Následuje rešeršní 
kapitola, shromažďující relevantní údaje o zájmovém území, a to ve 
dvou úrovních: První část se zabývá obecněji širší oblastí Šumavy a 
Pošumaví, které sice nejsou celé podrobně v práci řešeny, nicméně pro 
pochopení vývoje oblasti je třeba vnímat reliéf v širším obzoru. Zde je 
kladen důraz na geologické a klimatické podmínky, které byly určující 
pro kvartérní utváření oblasti. V druhé části jsou potom stručně 
popsány geologické a geomorfologické poměry v užším zájmovém 
území v povodí Losenice. Součástí této kapitoly je první publikace 
(Hartvich 2005a). 
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Kapitola Metody výzkumu popisuje jednotlivé postupy, metody a 
techniky použité při výzkumu zájmového území. Stejně jako předchozí 
rešerše je velmi stručná, protože metodika je detailně rozebírána 
v jednotlivých konkrétních publikacích, na které jsou v této kapitole 
přímé odkazy. Cílem této kapitoly je tedy spíše jakýsi ucelený přehled 
o použitých metodách než jejich detailní popisy.  

Následuje čtvrtá kapitola nazvaná „Geomorfologické analýzy“, 
která již sestává převážně z publikací (Hartvich a Vilímek 2008, 
Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) a která obsahuje podrobný rozbor 
výstupů uplatněných metod výzkumu, které dále slouží jako podklady 
pro syntetizující kapitoly 5 a 6.Pátá kapitola rozvíjí do hloubky hlavní 
poznatky o recentní a subrecentní  dynamice zájmového území, 
zejména s důrazem na nejzajímavější a nejdynamičtější části reliéfu 
zájmového území, tedy údolního dna Losenice a aktivního svahu pod 
Obřím Hradem.  

Konečně šestá a sedmá kapitola „Shrnutí poznatků“ a „Závěry“ 
uzavírají tuto práci, přičemž první obsahuje stručný a přehledný souhrn 
výsledků a poznatků. Tato podkapitola členěna podle jednotlivých 
metod, což umožní čtenáři snadnou orientaci bez nutnosti vyhledávat 
dílčí poznatky v jednotlivých publikacích. Poslední kapitola jsou 
potom vlastní závěry práce, rozdělené podle území, jehož se týkají. 
Práce je doplněna četnými přílohami, které mají grafickou podobu 
tematicky zaměřených posterů. 

 
Metody výzkumu 

 
Terénní metody tvořily zdaleka největší objem práce a byly 

prováděny po celou dobu výzkumu, tedy v letech 2002-2008. 
Základem a páteří terénních prací bylo obecné geomorfologické 
mapování v měřítku 1 :5000, pokrývající celé zájmové území. Zásadou 
bylo přitom prozkoumat území kompletně, tj. tak, aby každá část 
povrchu byla alespoň jednou shlédnuta. Vzhledem k rozsahu (přes 35 
km2) a obtížnosti terénu zájmového území probíhalo toto mapování 
celkem po dobu 5 let. Při mapování byly zaznamenávány všechny 
rozlišitelné mikro- a mezoformy (sensu Rubín, Balatka 1986). Dále 
bylo prováděno podrobnější speciální mapování, zaměřené na 
nejzajímavější lokality nebo tematicky.  

  Laserového sklonoměru bylo využito při konstrukci profilů 
podélných (zejména úsekem Losenice pod Obřím Hradem), příčných 
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(východní a severovýchodní svahy pod Obřím Hradem, soutok 
Losenice, Jedlového a Pěnivého potoka) i horizontálních (v kombinaci 
s kompasem). 

V zájmovém území, zejména na lokalitě Obří Hrad a jejím okolí, 
byla nainstalována a provozována řada monitorovacích či sledovacích 
systémů, které se uplatňují zejména při měření pomalých svahových 
procesů, průtoků vodních toků, obsahu sedimentů v tocích nebo 
dokonce tektonických pohybů (např. Zvelebil and Hartvich 2006, 
Stemberk et al. 2003). Jednalo se zejména o dilatometrická měření, 
pásmové i automatické indukční extenzometry a ultrazvukový 
monitoring výšky hladiny na Losenici 

Odběr a popis sedimentů byl prováděn v kopaných sondách 
(případně vpichovaných), a na přirozených či umělých odkryvech. 
Hrubé klasty, například materiál kamenných moří nebo fluviálních 
štěrků a balvanů byly analyzovány jednotlivě měřením jejich rozměrů, 
orientace klastů a stupně opracování v profilech, plochách nebo 
bodově (Bunte and Abt 2001). Součástí terénních prací byla i analýza 
bloků na dvou kamenných mořích v údolí Losenice, která měla 
podobný rozsah, sklon a opačnou orientaci.  

Rovněž byly uplatněny doplňkové metody, konkrétně relativního 
datování pomocí Schmidtova kladiva (Schmidthammer), komplexní 
geofyzikální průzkum na Obřím Hradě, a odběru vzorků pro 
rentgenovou práškovou difrakci. 

Na všech třech prostorových úrovních byly aplikovány 
morfometrické techniky, založené na výpočtech na DMR a dalších 
digitálních podkladech v prostředí ArcGIS 8.1 – 9.3, ArcView 3.1, 
MapInfo 7.5, Surfer 8, GlobalMapper8 a dalších. Patří mezi ně 
zejména analýza údolní sítě a morfolineamentů, příčných a podélných 
profilů. Rovněž bylo využito komplikovanějších metod prostorové 
statistiky, například indikace zarovnaných povrchů (Mentlík a Jedlička 
2003) a hypsometrického integrálu a zejména metody izobazit, která 
byla upravena a rozvinuta (Hartvich 2006). 

Laboratorní metody byly aplikovány jednak při analýzách 
sedimentů, kdy byly analyzovány vzorky z kopaných sond v údolní 
nivě za účelem určení zrnitostní skladby materiálu. Další laboratorní 
metodou byla rentgenová difrakční analýza, pomocí které bylo přesně 
určenou zastoupení signifikantních minerálů v e zdejších rulách, což 
napomohlo při rekonstrukci mechaniky svahových deformací pod 
Obřím Hradem. Difrakční analýzu na odebraných vzorcích provedl 



 6 

Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. z katedry anorganické chemie PřF 
UK. 

   
Geomorfologické analýzy 

 
V mapovaném území v povodí Losenice byla na základě 

geomorfologického mapování provedena analýza vybraných tvarů 
reliéfu. Podle výskytu, polohy, rozměrů a dalších vlastností 
chrakteristických tvarů reliéfu, které dokládají určitý geomorfologický 
proces, a dalších informací bylo zájmové území rozděleno do osmi 
kategorií podle genetického typu.  Jedná se o ploché denudační hřbety, 
pozůstatky zarovnaných povrchů, údolní dno a nivu, a svahy 
strukturní, strukturně-denudační, denudační, erozně-denudační, erozní. 

Morfostrukturní analýza, podrobný rozbor vztahů mezi stavbou a 
strukturou horninového podloží na jedné straně a reliéfem na straně 
druhé, je jedním z hlavních nástrojů pro rekonstrukci vývoje území. 
V této práci se morfostrukturní analýza skládá z analýzy údolní sítě a 
morfolineamentů, analýzy zlomů a puklin, analýzy podélných a 
příčných profilů a konečně z analýzy recentních geomorfologických 
procesů. Každá z těchto dílčích analýz přispívá k vytvoření obrazu 
vývoje krajiny, jeho zákonitostí a vlivů, které se na něm podílely.  

Shrnutí poznatků a závěry  
 
Závěry jsou rozděleny do čtyř částí, a to podle územního rozsahu 

dotčeného území a detailu, ve kterém bylo zpracováno, poslední částí 
jsou závěry k přínosům metodickým. První okruh se týká celé širší 
oblasti okolo okraje Šumavy v jeho severozápadní části, další úrovní 
bude vlastní mapované území v povodí Losenice a konečně 
v největším detailu je řešena oblast těsného okolí Keltské památky 
Obří Hrad.  

 
Severozápadní  Šumava  

 
Tzv. Šumavský svah je morfologicky velice nápadným prvkem 

reliéfu, což prokazují veškeré provedené morfometrické analýzy. 
Většina z několika geologických prací, které se geologickou historií 
pohoří Šumava zabývaly, klade neotektonický výzdvih tělesa Šumavy 
spíše do terciéru (např. Kodym 1961, Babůrek 2005, Beneš 1988, 
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Chábera 1985, Kočárek 2006), přičemž většina autorů považuje 
charakter zdvihu konsolidovaného bloku pohoří spíše za vrásný.  

V protikladu k tomu se jeví značná ostrost a nápadnost 
šumavského okraje. Provedené morfometrické, ale i morfostrukturní 
analýzy ukazují, že minimálně v některých částech je šumavský 
okrajový svah tvořen disruptivními poruchami, vzniklými během 
dřívějšího vývoje, a reaktivovanými během radiálních pohybů 
v neogénu a kvartéru. Provedená geofyzikální měření již potvrdila 
existenci a význam takových poruch okolo okrajového svahu (např. 
Housarová 2007). 

Další problematickou rovinou je stáří zmíněného výzdvihu. Pokud 
by se jednalo skutečně o relativně starou událost, s převahou neogenní 
složku zdvihu, jak by bylo možné, že plošiny šumavských plání jsou 
dosud minimálně narušené zpětnou erozí, která, jak vyplývá z analýzy 
izobazit, zasáhl dosud jen malou část masívu pohoří (viz Hartvich 
2006)? Zvláště pokud vezmeme v úvahu charakter a intenzitu 
exogenních procesů v této oblasti během dramatických změn klimatu v 
kvartéru  (viz kap. 2.1.1.2). Odtud i námitky Kopeckého (1972), který 
přikládá větší význam kvartérnímu zdvihu a považuje tedy pohyby za 
převážně mladší.  

Možným vysvětlením této nesrovnalosti – kromě skutečně 
mladšího výzdvihu – by bylo zpomalení eroze bloku pohoří, jehož 
příčinou by mohla být celková stavba pohoří a zejména charakter jeho 
říční sítě: ploché Pláně pod hraničním hřebenem byly odvodňovány 
k JV a k SZ, tj. v ose dnešního pohoří. Tento plán říční sítě do značné 
míry funguje dodnes. Jediným větším tokem, který směřuje k S / SV a 
překonává tak linii šumavského okraje je v současné době Otava (na 
horním toku jako Vydra, viz Přílohy 10 a 12), protože jak Úhlava, tak 
Vltava pohoří prakticky obtékají, a nemají tedy (zejména Vltava) 
patřičnou erozní sílu. Otava dosud spotřebovala značnou část erozní 
energie na zahloubení vlastního údolí (které nemá na Šumavě obdoby 
co do hloubky, objemu a strmosti svahů). Působí tak jako jakési úzké 
hrdlo transportu sedimentů, kterým musí projít prakticky veškerý 
materiál, erodovaný v sz. části střední Šumavy. Transportní síla je 
přirozeně omezená vodností a sklonem toku, takže dochází ke 
zpomalování denudace pohoří, protože je odnos materiálu limitován. 
Nicméně přesto je údolí Otavy jednou z nejaktivnějších oblastí („hot 
spot“ sensu Hartvich and Mentlík 2008), kde podle mnoha analýz (viz 
výše) dochází k intenzivnímu eroznímu tlaku směrem do Plání. 
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Podél šumavského svahu se zčásti z morfostrukturních (svah sám 
je podmíněn tektonickými a metamorfními strukturami), zčásti 
morfologických příčin vyvíjí systém subsekventních údolí. Tato 
povodí nejsou obvykle příliš rozsáhlá, jejich toky tedy jen pozvolna 
erodují šumavský svah. Mezi tyto toky patří i říčka Losenice. 
 
Povodí Losenice 
 

Většina závěrů se týká povodí říčky Losenice, kde bylo provedeno 
podrobné geomorfologické mapování a kde byly soustředěny i další 
terénní práce. Vývoj tohoto povodí je spjat s hlavním šumavským 
svahem - povodí přiléhá k okraji Šumavských plání – takže tato 
kapitola dále rozvádí předchozí na podrobněji prozkoumané části 
reliéfu. 

 
• Současné geomorfologické procesy v zájmovém území dosud 

probíhají zejména díky akumulaci potenciální energie během 
předchozích morfodynamických stádií (Neogén/Pleistocén), kdy došlo 
vlivem endogenních i exogenních činitelů k výraznému nárůstu 
nejdříve výšky, poté i členitosti reliéfu a tedy ke zvýšení jeho 
energetického potenciálu. Dnešní procesy spotřebovávají tuto 
nashromážděnou energii.  

• Plán údolní sítě je silně strukturně predisponován, zejména 
průběhem zlomů směrů SSZ-JJV a ZSZ- VJV, přičemž tyto struktury 
se v oblasti údolí Losenice kříží a vytváří tak „morfostrukturní uzel“. 

• Na následující vývoj svahů má kromě strukturně tektonické 
predispozice zásadní vliv i foliační usměrnění metamorfovaných 
hornin.  

• V povodí Losenice došlo zřejmě v minulosti ke změnám 
údolní sítě. Jedním z míst, kde k tomu zřejmě došlo, je okolí Šafářova 
vrchu, který je oddělen úzkou soutěskou od protilehlých Valů. 
Losenice zřejmě původně sledovala zlom, který dnes predisponuje její 
směr v úseku nejméně od Popelné a tekla dnešním nízkým sedlem do 
povodí dnešního Červeného potoka a zřejmě až do údolí Zlatého 
potoka. Poté byla tato horní část načepována přítokem dnešního 
Jedlového potoka. Tyto změny se zřejmě odehrály ve starším kvartéru, 
kdy byla zdejší údolní síť zahloubena cca o 30 m méně. 

• Nejvyšší intenzita geomorfologických procesů v povodí 
Losenice je soustředěna do míst, kde se prolínají následující vlivy:  
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• příznivé litostrukturní podmínky, tj. přibližně shodná orientace 
sklonu reliéfu a foliačních ploch, zejména tam, kde je foliace strmější 
(overdip sensu Meentenmeyer and Moody 2000) 

• hluboké porušení skalního podloží podél tektonických poruch  
• přetrvávající zařezávání a boční eroze vodního toku, který 

podřezává a zestrmuje svah 
• strmé, vysoké svahy, které zajišťují potenciální energii pro 

svahové deformace 
• Údolní dno je v současné době jednoznačně nejaktivnější částí 

reliéfu. Dochází zde k intenzivní interakci mezi intermitentními 
svahovými deformacemi a fluviálními procesy s kolísavou energií. 
Vzájemný vliv svahových a fluviálních procesů byl dokumentován 
v úzkém údolí pod Obřím Hradem. 

• Největší aktivita probíhá v období zvýšených vodních stavů, 
kdy je tok schopen unášet v úzkém údolním dně balvany o rozměrech 
až 50-70 cm, erozní sílu dokládá i více než 800 m dlouhý úsek, ve 
kterém byla zničena silnice, která leží mezi skalním výchozem 
tvořeným erozním svahem a tokem. Značná je i následná akumulace, 
kdy během jedné epizody dochází k akumulaci až desítek cm 
materiálu. V období vysokých stavů dochází ke značným změnám 
koryta, divočení a překládání toku v rámci údolního dna.  

• Blokové akumulace přetrvaly v podobě různých typů 
kamenných moří, jedná se nicméně pouze o zbytky rozsáhlejších 
ploch, které pokrývaly téměř celý severní výběžek hřbetu Valů a 
velkou část Šafářova vrchu.  

 

Lokalita Obří Hrad 
 
V rámci zájmového území byla největší pozornost věnována 

lokalitě Obří Hrad a jejímu okolí. Zde byla soustředěna největší část 
terénních prací a provedeno velmi podrobné mapování. Jedná se o 
lokalitu unikátní v mnoha směrech:  

- na plošině výběžku vrchu Valy se nachází zbytky Keltského 
hradiště 

- lokalita je postižena značným, hlubokým tektonickým porušením 
- vzájemná prostorová konfigurace reliéfu a foliačního usměrnění 

je příznivá pro vývoj  svahových deformací 
- výška a sklon svahu  
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- svah je erodován a podřezáván Losenicí, přestože jde o vnitřní 
svah oblouku  

  
Východní a severovýchodní svah vrchu Valy je postižen 

svahovými deformacemi, o kterých bylo zjištěno následující:  
• deformace mají charakter skalních sesuvů. Mechanika 

sesouvání je podmíněna strmým svahem (30° - 60°), ze kterého 
částečně vybíhají plochy foliace, které jsou ukoněny jen asi 20° - 30° 
směrem po svahu. Zároveň je svah porušen do značné hloubky až 25 
metrů puklinami, zejména směrů SSZ - JJV (~170°) a ZSZ - VJV  
(~110°) Jedná se o sjíždění po oslabené zóně podél foliace, kdy 
jednotlivé bloky jsou odděleny podél výše zmíněných puklinových 
systémů 

• svahové deformace se opakují na téže lokalitě, byly 
rozpoznány nejméně dvě fáze sesouvání pod Obřím Hradem. Příčinou 
této cyklicity je přetrvávající zahlubování a boční eroze Losenice. Tok 
má dostatek energie – zejména v obdobích zvýšených stavů – k odnosu 
akumulací sesuvů, takže materiál je rychle odnesen dále po toku. 
Rychlost odnosu akumulace závisí na frekvenci a extremitě 
povodňových stavů, kdy je unášecí schopnost o několik řádů vyšší a 
kdy je transportována naprostá většina materiálu. Druhou podmínkou 
opakovaného sesouvání je nahromadění dostatečného množství 
rozvolněného materiálu. Tato příprava je usnadněna vsakem a 
následnou sufozí podél subvertikálních trhlin v porušeném masívu, ke 
kterému přispívá i činnost vegetace (vývraty). Cyklicita gravitačního 
vývoje svahů (Hartvich and Mentlík 2008) přepokládá víceméně 
stabilní morfodynamické podmínky, tj. tektonický režim a zejména 
klima.  

• starší generace je plošně rozsáhlejší, zasáhla celý východní 
svah výběžku. Sestávala nejméně ze dvou rozlišitelných fází, přičemž 
pouze starší a prostorově rozsáhlejší sesuv zasahuje až do vnitřního 
prostoru hradiště, mladší pouze na jeho okraj. Skalní výchozy pod 
Obětním kamenem a Brána jsou součástí členitého strukturně 
podmíněného systému odlučných stěn. Omezení odlučných stěn odráží 
směry a sklony hlavních puklinových systémů, zejména linií směru 
okolo 170° se sklonem k západu, proto jsou části stěn převislé. 
Akumulace těchto sesuvů jsou již odneseny Losenicí a redeponovány 
dále po proudu v podobě deluviofluviálních a povodňových sedimentů. 
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• nejmladší generace sesuvů zasahuje jen asi do poloviny 
svahu. Oproti starším sesuvům je mělčí, zasahuje jen do hloubky 
několika metrů. Narozdíl od větších a  hlubších starších sesuvů je 
ovšem stále aktivní, zejména proto, že se nachází v oblasti přímého 
působení eroze Losenice, která svůj levý břeh stále podemílá. 
Pozůstatky po jedné epizodě sesouvání jsou dodnes patrné v údolní 
nivě na pravém břehu Losenice, kde se vytvořil erozní meandr v místě, 
kde došlo k přehrazení nivy. 

•  časový horizont jednotlivých fází cyklických deformací je 
možné vzhledem k neexistenci datovatelného materiálu odvozovat 
pouze z nepřímých dokladů. Na základě indicií z různých metod 
výzkumu a konzultací s archeology je možné uvažovat hypotézu, že 
k nejstarší sesuvné události došlo právě v době budování hradiště. To 
zřejmě nebylo nikdy dokončeno (Slabina 2005) a navíc chybí přibližně 
třetina obvodového valu právě na svahu, postiženým sesouváním. Je 
proto možné, že odlesnění v kombinaci s přitížením již nepříliš 
stabilního svahu mohlo přispět k aktivaci sesuvu, což by mělo za 
následek opuštění nehotové stavby. Tento průběh by poměrně přesně 
určoval dobu vzniku nejstaršího sesuvu na Halstattské období, tedy 
přibližně před 2500 let.  

• po sesuvu mohlo v údolním dně dojít ke vzniku dočasného 
hrazeného jezera. Při sondování v údolní nivě se nicméně nepodařilo 
nalézt sedimenty, které by mohly být považovány za lakustrinní. 
Rovněž celková dynamika fluviálních procesů v úzkém údolí zřejmě 
neumožnila dlouhodobou existenci takového hrazeného jezera, takže 
jeho trvání bylo zřejmě omezeno natolik, že sedimentární výplň 
nestačila vzniknout.  

•  k potenciální aktivizaci pohybů na svahu pod Obřím 
Hradem může dojít ve dvou místech:  

o v zóně hlubokého porušení cca 50 m pod citadelou 
přibližně v linii výchozu skalní brány. V podstatě by šlo o reaktivaci 
mladšího sesuvu první generace.  Zde je totiž podle geofyzikálních 
měření nahromaděno již značné množství rozvolněného materiálu. 
Tato reaktivace by znamenala poměrně rozsáhlou svahovou deformaci 
v délce až 130 m a mocnosti až 15 m, s potenciálním objemem v řádu 
100-150 tis. m3. Taková deformace by přehradila úzké údolí Losenice 
až do výše 20 - 35 m a mohlo by dojít ke vzniku (obnovení?) 
dočasného jezera. Nicméně, s výjimkou potenciálu, který představuje 
rozvolněná hornina na strmém svahu, reaktivaci tohoto typu zatím nic 
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nenasvědčuje, k jejímu spuštění by byl navíc potřeba značně silný 
dynamický nebo atmosférický impuls. 

o v dolní části svahu přibližně do 50 metrů nad Losenicí. 
Zde, v oblasti erozního svahu, pokrytého kamenným mořem, který je 
přímo podemílán tokem Losenice, existuje rovněž potenciál 
k obnovení pohybů. Rozsah tohoto pohybu by byl značně menší, stejně 
jako jeho mocnost, objem by se pohyboval v desítkách až stovkách m3.    

 
Gravitační pohyby monitorovaných bloků jsou v současné době 

aktivní. Rychlost těchto pohybů ovšem nepřesahuje 1 mm za rok, a to 
v případě nejrychleji se otevírající trhliny. Z uspořádání bloků 
výchozu, jejich vzájemných pohybů a jejich rychlosti vyplývá, že: 

- Lze vyloučit původní domněnku archeologů (Slabina, ústní 
sdělení), že tato „Skalní brána“ mohla být vstupem do keltského 
hradiště. I relativně pomalý pohyb je stále řádově příliš rychlý, než aby 
mohla brána existovat již období keltského osídlení. 

- Nejrychleji se otvírající trhliny (měření 3A a 6A), v tzv. 
„malé“ nebo „horní“ bráně,  se zřejmě nachází na hlouběji založené, 
aktivní diskontinuitě v masívu a nejedná se tedy pouze o plouživý 
posun nevelkých bloků. Je možné přepokládat, že na téže hlubší poruše 
se původně nacházela hlavní „Brána“, a postupně se sesunula cca o 2 
metry níže po svahu. Dokládají to i v linie této poruchy se nacházející 
drobné tahové trhliny a poklesy. To by znamenalo určitý potenciál 
k reaktivaci starší svahové deformace (viz výše). 

- Aktivita pohybů na výchozu Skalní brány vyniká v porovnání s 
výsledky z nedaleké, rovněž dilatometry měřené lokality Bílý potok, 
kde jsou pohyby nepatrné.   

 
Metodické závěry 

 
V průběhu práce byly řešeny i četné problémy metodologického 

rázu, jednalo se zejména o aplikaci a přizpůsobení stávajících metod na 
zájmové území, ale některé metody byly i vylepšeny nebo upraveny. 

- metoda využití izobazit (subenvelope lines) byla využita při 
rekonstrukci vývoje reliéfu v širší zájmové oblasti sz. Šumavy. Tato 
metoda byla rozvinuta v návaznosti na práce Goltse a Rosenthala 
(1993), Pánka (2001) a Jedličky a Mentlíka (2003). Hlavními přínosy 
bylo zapojení možností, kterými disponují systémy GIS, využití 
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hřbetnic a  rovněž progresivní zvyšování údolnic zároveň se 
zvyšováním řádovosti údolnic (Hartvich 2006, příloha 10) 

- syntéza poznatků, která umožnila formulovat hypotézu 
vysvětlující vývoj aktivního svahu pod obřím Hradem, byla 
zpracována pomocí definice systému „katény“ sensu Scheidegger 
(1986) a Urbánek (1993). Také tato metoda byla rozvinuta a 
přizpůsobena zájmovému území a byla demonstrována její výhodnost 
pro pochopení složitých svahových systémů (podrobněji viz Hartvich 
and Mentlík 2008) 

- v údolí Losenice byla také částečně rozvíjena nová metodika 
vymezení údolní nivy na základě digitálních dat, přičemž specifika této 
zájmové oblasti (zejména strmé svahy a velmi úzké údolní dno) byla 
přínosem pro další vývoj této metodiky (Hartvich 2007) 

- významnou součástí metodických prací bylo zprovoznění a 
vyhodnocení monitoringu na Obřím Hradě, zejména dilatometrů a 
automatických extenzometrů. Vzájemné porovnání obou systémů 
zatím čeká na zpracování, které by mělo přinést nové metodologické 
poznatky k interpretaci výstupů obou systémů - jedná se totiž o 
unikátní konfiguraci kdy se oba systémy překrývají a je tedy možno 
přímo porovnávat jejich výsledky 

- ve spolupráci s Dr. Mentlíkem ze Západočeské Univerzity byla 
vypracována metoda pro komplexní výzkum balvanitých akumulací a 
dynamiky  kamenných moří (Příloha 7) 

- při analýze materiálu z akumulace sesuvu bylo ve spolupráci 
s Doc. Havlíčkem z katedry anorganické chemie PřF UK využito 
metodiky rentgenové difrakční analýzy za účelem určení provenience 
tohoto materiálu (Hartvich et al. 2007), přičemž se podařilo prokázat 
vhodnost této metodiky, zejména při transportu materiálu na větší 
vzdálenosti.  
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Topic and aims of the thesis  

 
Presented PhD thesis summarizes broadly conceived research of 

the relief development in the valley of the Losenice, a minor stream 
descending the steep outer slopes of the Šumava (Bohemian Forest) 
Mts. The thesis presents an overview of the knowledge, gathered 
throughout several years of intensive research in the target area, as well 
as in its surroundings in the Šumava and Pošumaví regions.     

The conception of the thesis is based on a set of reviewed scientific 
publications, which were published during the almost six years and 
which were supported by several consequent research grants and 
projects, systematically aimed at the research of geodynamics and 
current processes in selected parts of the Šumava Mts.    

The chief aim of the work was to establish a valid hypothesis on 
the development of the outer slope of the Šumava Mts., particularly in 
the catchment of the Losenice River. To fulfil this aim, following 
partial goals were set:  

- to perform a complete, systematic and detailed 
geomorphological mapping of the target area, analyse the forms and 
processes with particular aim at current and recent dynamics Based on 
the character, intensity and spatial relationships between the processes 
formulate hypotheses on the development of the area. 

- to design, build and run a monitoring network for observation of 
current slow gravity movements and to analyse the gathered data in 
order to assess present day dynamics and velocity of these processes on 
selected sites.  

- to perform a detailed survey and mapping of the northwards 
outspur of the Valy Hill, where are situated remnants of Celtic 
fortifications of Obří Hrad, to analyse current geomorphological 
processes and to assess possible endangering of the cultural heritage 
site  

-  to formulate a hypothesis on the development of the area of 
interest, in particular to outline the valley network formation and slope 
development 
 
The areas of interest 

 
The thesis deals with three levels of target areas, on different scale, 

with varying methodics, extent as well as detail of elaboration. The 
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largest AOI included practically the whole NW Šumava and Pošumaví, 
approximately limited by a line Nýrsko – Horažďovice – Strakonice – 
Husinec – Křišťanov – Nová Pec.  Here, naturally, mostly the methods 
of digital data analyses were employed due to the extent of the area.  

The elementary level of the work is the catchment of the Losenice 
River above the confluence with Zlatý brook. This dissected, forested 
area of approximately 35 km2 is situated on the outer main slope of the 
Šumava Mts. and was subject to detailed geomorphological mapping in 
the scale 1:5000. 

The most detailed level of mapping was aimed at the eastern slope 
of the northwards outspur of Valy Hill, under the remnants of Celtic 
fortifications at Obří Hrad. This site is particularly interesting, 
primarily due to the parallel between the archaeological memorial and 
the active slope processes. 

 
Structure of the thesis 

 
The thesis consists of 9 articles, published in peer-reviewed 

scientific journals, connected by inset chapters, which complete the 
work into a logical and coherent manuscript. The articles are covering 
various aspects of the author´s research in the area of interest, in some 
cases together with co-authors, either close co-operators of the author 
or specialists in particular discipline, necessary in the research. 

Aside from the articles, the thesis includes chapters, which either 
contribute to the overall coherence of the thesis, or bring information 
on yet unpublished parts of the research. 

 The chapter Introduction describes the structure, goals and 
problematic, discussed throughout the thesis. It is followed by a second 
chapter describing the relevant information on the AOIs, mostly based 
on the published literature. The chapter is divided into two parts: first, 
dealing with the wider area of Šumava and Pošumaví, chiefly with its 
geological and climatic history and conditions. The second part, 
concentrated on the catchment of the Losenice R., briefly informs 
about its geological setting and also about the scarce geomorphological 
research, performed in the area. The chapter includes first of the 
articles (Hartvich 2005a). Following chapter Methods describes the 
various techniques, methods and research steps performed throughout 
the research in the AOI. The chapter is rather brief as many of the 
detailed methodics descriptions is included in the articles, referred to 
directly in this chapter. The fourth chapter “Geomorphological 
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analyses” consists basically from the published papers (Hartvich a 
Vilímek 2008, Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) and includes a 
detailed analysis of the results, which serve as inputs into the 
synthesizing chapters 5 and 6. In the fifth chapter, special interest 
given to the recent and current processes, occurring in the AOI, 
particularly in the most active area around Obří Hrad site. Finally, the 
sixth “summary of the results” and seventh “conclusions” chapters 
close the thesis. The sixth chapter offers a brief and structured 
overview of the most important findings, ordered by the method used, 
which allows easy navigation and at the same time opportunity to see 
the possibilities of each method. The conclusions are divided according 
to the levels of scope (NW Šumava, Losenice valley and Obří Hrad 
site). The thesis also contains twelve poster-like attached supplements, 
which present a high-quality, colour sketches, charts, photos and maps, 
illustrating the text. 

 
Methods of research 

 
The field research represents by far the biggest volume of the 

work, lasting from 2002 to 2008. The elementary and crucial part of 
the field work was the detailed geomorphological mapping in the scale 
1:5000, covering completely the whole area of upper catchment of the 
Losenice River (over 35 km2). Due to the area extent and to the 
difficulty of the terrain, the mapping lasted for 5 years. During the field 
mapping, all the distinguishable macro- and mesoforms (sensu Rubín, 
Balatka 1986) were identified and described. Apart from that, several 
campaigns of special mapping with were performed, either focusing on 
the most interesting sites, or with a thematic aim. 

The laser clinometer LaserAce was used in construction of the 
longitudinal profiles (for example the segment of Losenice under Obří 
Hrad), transversal profiles (eastern and north-eastern slopes under Obří 
Hrad, area of confluence of Losenice with Pěnivý and Jedlový Brooks) 
and horizontal profiles (together with a compass). 

A network of monitoring systems was installed in the AOI, 
particularly on the site of Obří Hrad. The purpose of the monitoring is 
to assess and observe the slow, creep-like slope movements of rocks 
and blockfield, river discharge or even tectonic movements (Zvelebil 
and Hartvich 2006, Stemberk et al. 2003). In particular, the currently 
operating networks include rod dilatometric measurements, steel tape 
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extensometers, automatic induction extensometers and automatic 
ultrasound water level monitoring device.   

Collection and description of the mostly fluvial sediments was 
carried out in dug or soil probes, and in both natural and artificial 
exposures of mainly fluvial sediments. The coarse clasts, for example 
blocks in blockfields or fluvial gravel and boulders were examined 
individually by measuring their dimensions, orientation of the axes and 
roundness in profiles, points or areas (following methodics by Bunte 
and Abt 2001). The fieldwork also included the analysis of blocks of 
two blockfields in the valley of Losenice, situated on opposite valley 
sides but otherwise with similar parameters.  

Several auxiliary methods were employed, including relative 
dating using a Schmidthammer, complex geophysical survey on the 
Obří Hrad site and sample collection for the X-ray powder diffraction 
analysis.  

On all three levels, the techniques of morphometrical analyses, 
using the DEM in GIS environment, were applied. Among the 
employed analyses were the analysis of the valley network and 
morpholineaments, analysis of transversal and longitudinal profiles, 
and many others. Aside from that, more advanced and complex 
methods of spatial statistics were used, such as indication of the 
planation surfaces (Mentlík a Jedlička 2003), calculation of 
hypsometric integral and particularly the subenvelope technique, which 
was adjusted and improved (Hartvich 2006). 

The laboratory works included analyses of the sediment samples, 
mainly of fluvial origin, collected in the floodplain probes. 
Furthermore, the X-ray diffraction analysis was carried out on the 
samples from the slope under Obří Hrad site in order to assess 
accurately the content of significant minerals in the gneisses, which 
contributed to the knowledge of the rockslide material origin and thus 
to the reconstruction of the rockslide mechanics. The diffraction 
analysis was performed by Dr. David Havlíček of the Dpt. of Inorganic 
Chemistry, Faculty of Science of the Charles University. 

   
Geomorphological analyses 

 
After the complete mapping of the studied catchment of the 

Losenice River, an analysis of the geomorphological forms was 
performed. Based on the occurrence, location, size and other typical 
parameters of the forms, which indicate certain geomorphological 
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process, eight genetic relief types were identified in the studied area. 
The genetic relief types were following: flat denudational ridges, 
remnants of the planation surfaces, valley bottom with the floodplain, 
and structural, structural-denudational, denudational, erosional-
denudational and erosional slopes 

The morphostructural analysis, a method concerning the 
identification of the relations between the structures of the bedrock and 
the relief, was employed as a chief analytical technique for 
reconstruction of the relief development. In this work, the 
morphostructural analysis included the analysis of the valley network 
and morpholineaments, analysis of the joint and fault systems, analysis 
of the longitudinal and transversal valley profiles and finally the 
analysis of the current geomorphological processes. Each of these 
particular analyses contributes to the reconstruction of the image of the 
hypothesis on the relief development.  

 
Summary of the results and conclusion  

 
The conclusions are divided into for part according to the 

discussed partial area of interest and according to the detailness of the 
scope: first part deals with the vast area of NW Šumava, the second 
with the Losenice R. catchment and third with the vicinity of the Obří 
Hrad site. The fourth and last part describes the methodological 
conclusions.   

 
North-western Šumava 
 

The so-called “Šumava slope” is a very significant element in the 
relief, as was proved by several morphometrical analyses. Most authors 
consider the uplift of the main bulk of the Šumava Mts. to be 
prevailingly of the Tertiary period  (for example Kodym 1961, 
Babůrek 2005, Beneš 1988, Chábera 1985, Kočárek 2006), and the 
character of the uplift generally to be folding.  

These two assumptions, however, contradicts the general sharpness 
and significance of the Šumava Slope. Detailed morphometrical and 
morphostructural analyses reveal that at least locally the parts of the 
Slope is formed by disruptive features, which developed in the 
previous stages, and were reactivated by the uplift. The geophysical 
survey has already confirmed the presence of these faults along the 
Šumava Slope (Housarová 2007). 
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Another problematic aspect is the age of the uplift. If the uplift 
occurred in the Tertiary, why would the uplifted plateaus of the 
Šumavské Plains remain practically untouched by the backwards 
erosion, which influenced only small part of the plateaus, as was 
proved by the subenvelope line analysis (see Hartvich 2006)? 
Particularly if we take into account the higher intensity of the 
exogenous processes throughout the Quaternary. Theses problem 
offered ground for the objections of Kopecký (1972), who considered 
the Quaternary uplift totals to be higher than the Tertiary and thus 
deems the uplift younger.  

Possible explanation for these discrepancies may be – except for 
younger age of the uplift – some process leading to the slowing of the 
backwards erosion. It is possible, that the key lies in the overall 
structure and built of the mountains and its valley network: flat relief 
of the Šumavské Plains under the border ridge was drained towards SE 
and NW, i.e. along the axis of the mountains. This plan of the valley 
network has practically stayed unchanged until today. The only bigger 
river, crossing the line of the outer Šumava Slope towards N/NE is the 
Otava River (called Vydra on its upper stretch, see the Appendices 10 
and 12), as both Úhlava River and Vltava River flow around the 
mountain chain and thus have (particularly the ancient tertiary valley 
of Vltava) practically no erosive power. Otava R. has used major part 
of its erosive energy for creating a deeply incised, spacy valley 
(unmatched in depth, slope and volume by any other valley in the 
Šumava Mts.). Thus the Otava R. functions as “bottleneck” for the 
sediment transport – as all the material, eroded in the NW part of 
central Šumava, must pass through this valley. And as the transport 
power is naturally limited by the discharge and steepness of the water 
course, the overall denudation of the mountain range is limited as well. 
Nevertheless, the valley of the Otava River is among the currently 
most active relief parts („hot spot“ sensu Hartvich and Mentlík 2008), 
where, according to analyses (App. 10) the backwards erosion wave 
pushes upwards towards the Plains.   

Along the Šumava Slope, a system of subsequent valleys has 
developed, due to partly morphostructural (as the Slope itself is 
tectonically influenced), partly morphological conditions. These 
catchments are usually small, and thus the weak streams erode the 
Slope only very slowly. One of the most prominent among them is the 
Losenice River. 
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The Losenice River catchment 
 

The major part of the conclusion concerns the area of the Losenice 
R. catchment, where the detailed mapping as well as all the fieldworks 
were performed. The development of this area is bound to that of the 
Šumava Slope, as the catchment is situated along the rim of the 
Šumavské plains. 

 
• The current geomorphological processes are locally highly 

active particularly due to consuming the potential energy, accumulated 
throughout the previous morphodynamic stage (Neogene/Pleistocene). 
During this period, the endogenous processes first caused the 
significant increase of altitudes and consequently the exogenous 
processes dissected the relief thus increasing the energetic potential.   

• The plan of the valley network is strongly tectonically 
predisposed, particularly by the faults of directions NNW-SSE and 
WNW-ESE. These two structures interfere in the area of the Losenice 
R. catchment, creating a “morphostructural knot”.  

• The following development of the relief was – aside from 
structural-tectonical conditions – strongly influenced by geometrical 
properties of the gneiss foliation structure. 

• It is likely that changes of the valley network have occurred in 
the catchment of the Losenice R. One of the places was probably 
around the Šafářův Hill, which is separated from the opposite ridge of 
the Valy Hill by a narrow, gorge-like valley. Originally, the Losenice 
R. followed the fault which nowadays predisposes its course from 
Popelná and flew across a low saddle towards present day Červený 
Brook. Afterwards, the upper part of the catchment was captured by a 
tributary of today´s Jedlový Brook. These changes occurred probably 
in the lower Pleistocene, when the level of the valley floor was some 
30 meters higher.  

• The highest intensity of the geomorphological processes in the 
catchment of Losenice R. concentrates in the areas, where following 
influences coincide:  

- favourable litho-structural conditions, i.e. similar 
orientation of the dip of the relief and the foliation 
planes, particularly where the foliation is inclined 
more steeply (overdip sensu Meentenmeyer and 
Moody 2000) 
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- deep disruption of the bedrock along the tectonic joints 
and faults  

- lasting incision and lateral erosion of the streams, 
undercutting the slopes 

- steep, high slopes, providing energetic potential for the 
slope deformations 

• The valley floor is currently the most dynamic part of the 
relief. Here, an intensive interaction occurs between the slope 
processes (rockslides, landslides) and the fluvial activity of the 
streams. The mutual influencing of these two processes was 
documented and best described in the narrow valley under Obří Hrad 
site. 

• The periods of the highest activity of the relief changes occur 
during the floods, when the erosive and transport capacity of the 
streams increase so that, for example, the boulders of 50-70 cm are 
transported. The erosive power of flooding mountain streams can be 
illustrated also by an 800 meters long segment, where a local road 
along the Losenice R. was completely destroyed. Also following 
material accumulation is significant, during one event tens of 
centimetres of coarse sands and gravel can be deposited. Aside from 
that, severe changes of the channel occur during the floods, cutting off 
meanders and braiding in the valley floor.  

• The block accumulations last as blockfields, these are, 
however, only remnants of much larger areas, covered by block debris. 
Before the area was covered by forests, these block accumulations 
spread over whole Valy Hill and most of the Šafářův Hill.  

 
The Obří Hrad site 
 

Within the studied are, the attention was focused particularly on 
the site of Obří Hrad and its vicinity. Major part of the fieldwork, 
monitoring, and measurements was performed here, as well as very 
detailed mapping. The site is unique in several ways:  

- on the flat top of the outspur of Valy Hill are situated remnants of 
a Celtic fortification  

- the massif is deeply disturbed by tectonic structures  
- the configuration of the relief and the foliation geometry makes 

the eastern slopes very prone to rocksliding 
- the exceptional height and steepness of the slope compared to the 

surrounding relief  
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- the slope is being undercut by the Losenice R., even though it is 
an inner side of the river meander 

The eastern and north-eastern slope of the Valy Hill is affected by 
slope deformations, about which following conclusions were made:  

• The slope deformations have a character of rockslides. The 
mechanics of the sliding is influenced by the steepness of the slope 
(25° - 60°), out of which taper the foliation planes, inclined in the same 
direction similarly or slightly less 20° - 30°. At the same time, the 
slope is deeply (up to 25 m) disturbed by dense, open joints, with 
prevailing strike of  NNW - SSE (~170°) and WNW - ESE  (~110°). 
The gneissic rock slabs, sliding along the foliation planes, are 
separated by these joints.  

• The slope deformations occur repeatedly on the same site, 
at least two phases of the rocksliding were identified. The cause for 
this cyclicity is the lasting incision and lateral erosion of the Losenice 
R. The stream has enough erosive power – particularly during floods – 
to remove the rockslide accumulation material, which is thus soon after 
the event spread along the lower course. The velocity of the material 
removal depends on frequency and extremity of the floods, when the 
transportation power is much higher and when vast majority of the 
overall material is transported. The second factor, conditioning the 
repeated sliding, is the accumulation of the disturbed material in the 
scarp area. This is intensified by the leaking of rainwater along the 
subvertical joints and resulting underground erosion in the disturbed 
massif, also activity of the plants contributes (windfalls, etc.). This 
cyclicity of the development of the slopes (see Hartvich and Mentlík 
2008), however, requires more or less stable morphodynamic 
conditions, i.e. the tectonic regime and particularly the climate.  

• The older generation of the slide has affected larger 
portion of the slope. It consists of at least two distinguishable phases, 
of which only the older and larger of them reaches into the inner space 
of the Celtic fortifications (the younger only its limits). The rock 
outcrops under the “Sacrificial Stone” and the “Gate” outcrop are parts 
of the dissected, structurally-controlled scarp system. The geometry of 
the scarps follows the orientation and dip of the main joint systems, 
most importantly with the strike of approximately 170°, steeply 
dipping to the west, causing thus the overhanging walls. The 
accumulations of these rockslides were long time ago removed by the 
Losenice R. and resedimented downstream as deluviofluvial or flood 
sediments.  



 11 

• The youngest slide generation affects only the lower part 
of the slope. Compared to the older slides, it is also shallower, reaching 
only to the depth of few meters. On the other side, it is currently more 
active, being affected directly by the undercutting of the Losenice R. 
The remnants of the last episode of sliding can still be found on the 
floodplain across the stream, where an erosional meander developed 
above the blockage of the valley. 
The time pin-pointing of these events is rather complicated as no 
datable material is left. Thus it was necessary to infer the time horizon 
of the sliding events only from indirect indicators. Based on the results 
of wide scale of methods and also on the consultations with the 
archaeologists, it is possible to consider a hypothesis that the oldest 
sliding event occurred at the same time as the building of the 
fortifications. The fortress was probably never finished (Slabina 2005) 
and approximately one third of the wall perimeter is missing, in 
particular the one above the slope with the rockslides. Therefore it 
might be possible that the deforestation of the hill, together with 
increased load on the very critical location of the scarps, on already not 
very stable slope, could have contributed to the triggering of the 
rockslide activation and consequently abandoning of the unfinished 
fortification. Such course of events would pin-point the time of the 
oldest slide to the Halstatt period, i.e. approximately 2500 years ago.  

• After the rockslide, a temporary lake dammed by the 
accumulation may have developed on the valley floor. However, no 
lacustrine sediments were found during the probing and coring in the 
floodplain above the dam. It may be assumed that the high dynamics of 
the valley floor has not allowed lasting existence of the lake – it would 
have lasted for too short a period to leave traces in the sedimentary 
layers.  

•  The potential re-activation of the movements on the 
slopes may occur in two places:  
-  in the zone of deep disruption of the massif approximately 50 
m below the citadel, approximately in the level of the “Gate” outcrop 
scarps. It would be practically a re-activation of the younger slides of 
the first generation. According to geophysical investigation, thick layer 
of weathered material is already accumulated here. The resulting 
rockslide may reach at maximum some 130 m in length, 15 m in 
thickness, and its total volume up to 100-150 000 m3. This 
accumulation would dam the narrow valley up to the height of 20 - 35 
m, creating (renewing?) a temporary lake. However, except for slow 



 12 

(and so far not accelerating) movements at the Gate outcrop and 
potential material storage, there are no signs, pointing towards this re-
activation. Moreover, triggering of such a vast rockslide would require 
strong dynamic or atmospheric impulse.  
- In the lower part of the slope, up to approximately 50 m above 
Losenice R. Here, the slope, covered by unstable blockfield, is directly 
influenced by undercutting of the Losenice R. The volume of this 
potential slide would be much lower, only few tens to first hundreds of 
m3.    

The slope movements of the monitored blocks are currently active, 
but the fastest opening reaches only approximately 1 mm per year. 
From the arrangement of the blocks and measurements can be 
concluded that:  

- The original hypothesis of the archaeologists that the “Gate” 
was an entrance to the fortress (Slabina, pers. comm.) is unlikely, as 
even the slow opening of the dilatations is too fast to allow the 
existence of the appropriately-sized opening in the Celtic period.  

- The fastest movement was recorded in the case of 
measurements 3A and 6A, which both span across the so-called 
“small” or “upper” gate. This opening is probably situated on a deeper, 
active discontinuity in the massif, thus the recorded movement does 
extend deeper than to the surfacial creep of the blocks. It can be 
hypothesized that originally, the main “Gate” was situated on this deep 
opening, and slowly it crept down some 2 m and thus the activity 
moved to next joint. The depth and significance of the opening can be 
traced by the presence of small cracks and depressions in the 
surrounding relief. 

- The activity of the movements recorded on the Obří Hrad 
stands out compared to those from a nearby site of Bílý potok, where 
the movements are negligible.  
 
Methodological conclusions 
 

Throughout the preparation of the thesis, also numerous 
methodological problems were encountered, mostly as adjustments of 
the state-of-the-art methods on the studied area, however, some 
methods were upgraded or developed further.   

- The subenvelope lines construction and analysis was used in the 
reconstruction of the relief development for the area of NW Šumava 
Mts. and for the Losenice R. catchment. This method was improved 
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developing the works of Golts and Rosenthal (1993), Pánek (2001), 
and Jedlička and Mentlík (2003). The main contribution was the 
implementation of the method into the GIS environment, the use of 
ridge lines aside from the thalwegs and progressive increase of the 
thalwegs together with the growing order of the thalwegs (Hartvich 
2006, see also app. 10) 

- Synthesis of the results, which allowed the formulation of a 
hypothesis on the development of the active slope under the Obří Hrad, 
was elaborated using the system of a “catena”, based on Scheidegger 
(1986) and Urbánek (1993). This method was improved as well and 
adjusted to the area of interest, and also its suitability for the 
description and understanding of complex slope deformations was 
proved (see Hartvich and Mentlík 2008) 

- In the valley of the Losenice R., a new methodics on 
delineation of the floodplain based on the digital data was (among 
other areas) been developed and tested. The specific morphology of 
this area (steep slopes, narrow valley floor) were useful for the 
development of the technique (Hartvich 2007) 

- An important part of the research was the installation, 
maintenance and analysis of the results of the monitoring systems at 
Obří Hrad, particularly the dilatometers and automatic extensometers. 
The unique data, allowing the comparison of the two monitorings are 
still being processed, the results of their relation is expected, however, 
to bring new, important methodological knowledge on the behaviour of 
the blocks. Also the comparison may lead to new methodological 
consequences, as the two systems were installed on the same openings 
and measure same movements.  

- In cooperation with Dr. Mentlík from University of West 
Bohemia, a method for evaluation and complex analysis of the 
blockfield was developed (see app. 7) 

- During the analysis of the material from the remnants of the 
rockslide accumulation, a method of X-ray diffraction analysis was 
employed in cooperation with Dr. Havlíček from the Dpt. of Inorganic 
Chemistry of the Faculty of Science, with the objective of pin-pointing 
the source of the material.  The results proved the usefulness of this 
method, particularly if the material was transported on longer 
distances. 
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