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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá recentními morfogenetickými procesy v lokalitě 

geodynamické observatoře Pecný (GOPE) a jejich vlivem na vývoj povrchových tvarů. 

Hodnocení jejich vlivu bylo provedeno na základě vybraných geomorfologických 

fenoménů. Pozornost je věnována zejména projevům intenzivního zvětrávání, 

svahových pohybů, erozních procesů a antropogenní činnosti. Pro ucelenou 

charakteristiku recentních morfogenetických procesů byla provedena i analýza 

mikroklimatických podmínek, vlhkostních a teplotních poměrů půdy a výšky hladiny 

podzemní vody v areálu GOPE.   

 

Klíčová slova 

Recentní morfogenetické procesy, Geodynamická observatoř Pecný, Ondřejovská 

vrchovina, Geomorfologický vývoj 

 

 

 

Abstract 

 The paper deals with recent morphogenetic processes in the Geodynamic 

Observatory Pecný (GOPE) area and their influence on the evolution of landforms. 

Evaluation of their impact was based on selected geomorphological phenomena. Special 

attention is emphasized intense weathering, hillslope processes, erosion and 

antropogenic impact. Analysis of microclimatic conditions, humidity and temperature 

conditions of soil and ground water level in the area GOPE are also presented. 

 

Key words  

Recent morphogenetic processes, Geodynamic Observatory Pecný, Ondřejovská 

vrchovina Highland, Geomorphological evolution  
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1 Úvod 

 

1.1 Téma a cíle práce 
 

Hlavním cílem předložené diplomové práce je výzkum recentních 

geomorfologických procesů, které probíhají v lokalitě geodynamické observatoře Pecný 

(dále GOPE) a zjištění jejich intenzity a současných projevů. Studované území lokality 

GOPE se nachází na JV od Prahy v okrese Praha – východ a to v blízkosti obce 

Ondřejov, na jejímž katastrálním území leží hřbet s vrcholem Pecný (545 m). Při 

sledování recentních geomorfologických procesů a jevů bylo podrobně prozkoumáno 

území od obce Struhařov na sever od Ondřejova až k řece Sázavě na jihu (list 13-31 

Říčany Základní mapy ČR 1 : 50 000). Studované území je součástí Ondřejovské 

vrchoviny, která náleží do geomorfologické oblasti Středočeská pahorkatina (Balatka, 

Kalvoda 2006). Jedná se o plochou vrchovinu s průměrnou nadmořskou výškou mezi 

450 – 500 m, která je geologicky součástí středočeského plutonu a jeho metamorfované 

ostrovní zóny. 

Předložená diplomová (magisterská) práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První 

část práce je věnována charakteristice a vývoji přírodního prostředí zkoumaného území. 

Ve druhé části práce jsou hodnoceny vlivy významných morfogenetických procesů na 

povrchové tvary lokality GOPE. Prostřednictvím vybraných geomorfologických 

fenoménů je dokumentován recentní vývoj povrchových tvarů. Jedná se o projevy 

intenzivního zvětrávání hornin, svahových pohybů, erozních procesů a antropogenní 

činnosti. Třetí část studie se zabývá analýzou datových řad vybraných 

meteorologických a půdních prvků, pořízených stanicí Katedry fyzické geografie a 

geoekologie PřF UK a měřícími stanicemi GOPE, a to ve vztahu k současným 

geomorfologickým procesům. Čtvrtá část diplomové práce je věnována diskuzi a 

souhrnné interpretaci pozorování a měření s ohledem na poznání recentních 

reliéfotvorných procesů ve výzkumném areálu GOPE. 

Téma a cíle diplomové práce byly zvoleny s ohledem na potřebu získávat 

podrobné fyzicko-geografické podklady při snaze o dosažení optimálních výsledků 

komplexní a víceoborové interpretace dlouhodobě probíhajících geodetických, 

geofyzikálních a dalších měření v lokalitě GOPE, která jsou prováděna v rámci 

badatelského programu Výzkumného centra dynamiky Země.   
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1.2 Metody a průběh prací 

 

V první etapě prací byl proveden sběr a studium odborné literatury týkající se 

studovaného území a problematiky recentních morfogenetických procesů. Prostudovány 

byly také dostupné analogové i digitální mapové podklady. Topografické informace 

byly získány za využití čtyř listů Základní mapy ČR 1 : 10 000 (13 – 31 – 17, 13 – 31 – 

18, 13 – 31 – 22 a 13 – 31 – 23). Dále byly prostudovány tematické mapy v měřítku 1 : 

50 000. Jedná se o Geologickou mapu ČR (13 – 31), Hydrogeologickou mapu ČR a 

Půdní mapu ČR (13 – 31). Mapové výstupy byly vytvořeny pomocí aplikace ArcGis. 

Dále následoval terénní průzkum studované oblasti, kdy byly vybrány a 

zdokumentovány povrchové tvary, jejichž stav velmi dobře dokumentuje recentní 

morfogenetické procesy ve studované lokalitě GOPE. Jedná se o tor na východním 

svahu hřbetu Čihadlo, sesuv na severním svahu hřbetu Čihadlo, hluboce zakleslé údolí 

Seradovského potoka a hřbet Pecného s areálem GOPE.  

Tor na hřbetu Čihadlo byl podroben měření tvrdosti skalního povrchu pomocí 

schmidt hammeru. Jednotlivé skalní bloky, na kterých bylo měření provedeno, byly 

vybrány podle kritérií, které stanovuje Goudie (2006). Na každém stanovišti bylo 

provedeno 25 impaktů, ze kterých byl následně vypočítán průměr a směrodatná 

odchylka. Dále bylo z výběru vyřazeno pět měření s největší odchylkou. Ze vzniklého 

souboru 20 měření byl vypočítán konečný průměr hodnoty R. Na toru hřbetu Čihadlo 

byla provedena také puklinová analýza, jako její výstup byla zvolena Cloosova růžice, 

která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft Excell.  

Studium svahových procesů na svazích vrchu Čihadlo bylo založeno především 

na terénním průzkumu studované oblasti a porovnávání získaných poznatků s odbornou 

literaturou a mapovými podklady. V rámci studia vývoje reliéfu a morfogenetických 

procesů v údolí Seradovského potoka byl vypracován jeden podélný a čtyři příčné 

profily údolím. Údolní profily byly sestaveny na základě dat ZABAGED, které 

poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Grafický výstup byl vytvořen pomocí 

bodového grafu XY v aplikaci Microsoft Excell.  

Pro studium mikroklimatických podmínek vrcholu Pecný se vztahem 

k reliéfotvorným procesům byla využita data naměřená automatickou meteorologickou 

stanicí PřF UK v Praze, která je umístěna v prostoru GOPE. Údaje o hloubce hladiny 
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podzemní vody a vlhkosti půdy byly zpracovány na základě dat pořízených měřícími 

přístroji GOPE, které byly pořízeny v rámci VUGTK s podporou projektu velkých 

infrastruktur LM2010008 CzechGeo/Epos MSMT ČR. Pro zpracování dat byly použity 

základní statistické metody. Grafické výstupy byly vytvořeny pomocí aplikace 

Microsoft Excell.  

 Dílčí výsledky výzkumů ve vybraných areálech lokality GOPE byly podrobně 

popsány, dokumentovány a poté interpretovány ve vztahu k paleogeografické historii 

studované části Ondřejovské vrchoviny. Tento přístup umožňuje charakterizovat 

přírodní prostředí, a zejména typy a intenzitu působení recentních morfogenetických 

procesů v lokalitě GOPE, což je nezbytné pro kvalitativní hodnocení a průběžnou 

publikaci výsledků geodetických, geofyzikálních a dalších měření, která jsou na této 

observatoři získávána a vzájemně porovnávána. 
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2 Fyzicko-geografická charakteristika lokality GOPE 

 

2.1 Geologické poměry 
 

 Studovaná lokalita GOPE se nachází v geologicky velmi pestré části 

moldanubika. Jedná se o oblast středočeského plutonu a jeho metamorfovaných ostrovů, 

která je na východě překryta sedimenty českobrodského permu. Poloha těchto 

geologických jednotek je znázorněna na obrázku 1 a geologická mapa je uvedena 

v příloze 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Schéma rozšíření hlavních geologických jednotek v lokalitě GOPE 

(Cícha et al. 1993); 1 – moldanubikum; 2 – sedimenty české křídové pánve; 3 – 

sedimenty permokarbonu; 4 – magmatity středočeského plutonu (G – gabrová tělesa; Ř 

– granity říčanského typu; S – granodiority až diority sázavského typu; B – křemenný 

diorit benešovského typu; J – granity jevanského typu; B – křemenný diorit 

benešovského typu); 5 – starší paleozoikum metamorfovaných ostrovů (Ot – ostrov 

tehovský; Ovz – ostrov voděradsko-zvánovický), 6 – proterozoikum Barrandienu a 

ostrovní zóny (Oč – ostrov čerčanský; Och – ostrov choceradský, Kz – kralupsko-

zbraslavská skupina) 
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2.1.1 Středočeský pluton 

 

 Středočeský pluton intrudoval v bretaňské fázi variské orogeneze na linii 

středočeského hlubinného zlomu, který tvoří rozhraní mezi moldanubickou a 

assyntskou krou (Mísař et al. 1983). Jedná se o velmi složité těleso skládající se z více 

než dvaceti těles různého petrologického složení a stáří, které místy dosahuje až do 

období prekambria (kadomský cyklus). Po utuhnutí, ke kterému docházelo během 

dohasínání horotvorných procesů, se pluton pohyboval jako jeden celek (Bouček, 

Kodym 1963).  

Za nejstarší část středočeského plutonu je považován benešovský granodiorit 

(biotitický až amfibolicko-biotitický), který se nachází v severovýchodní části plutonu. 

Amfibolicko-biotitické tonality pravděpodobně proterozoického stáří se nachází i 

v okolí Ondřejova (Mísař et al. 1983). Nejmladší a nejvíce diferencovaná část plutonu je 

tzv. říčanský granit, který se nachází v jeho severní části (Kovanda et al. 2001). Od 

ostatních částí středočeského plutonu se liší svým složením, které má blízký vztah 

k moldanubiku. Jedná se o biotitický granodiorit s muskovitem (místy turmalínem), 

který obsahuje porfyrické vyrostlice draselného živce (Mísař et al. 1983). Jižně od 

Struhařova proniká na rozhraní říčanského granitu a sázavského granodioritu 

jemnozrnná žula jevanského typu, která má blíže k říčanskému granitu, obsahuje však 

více muskovitu (Kachlík 1992). Sázavský typ zasahuje do západní části zkoumané 

oblasti. Jedná se o paleozoické amfibol-biotické granodiority až křemenné diority, které 

jsou místy prostoupeny žilnými laprofýry (Kodym 1989). Zkoumaná oblast zasahuje do 

jižního žilného roje, který se táhne od Velkých Popovic k Ondřejovu. Laprofýry na 

jihovýchodě pronikají i do metamorfovaných proterozických hornin (Vajner 1960). 

Východně od metamorfovaných ostrovů se nachází kataklastické křemenné diority 

benešovského typu (Kodym 1989) a v blízkém okolí Ondřejova se vyskytují vzácné 

silně albitizované syenodioritové porfyrity.  

 

2.1.2 Metamorfované ostrovy na středočeském plutonu 

  

Metamorfované ostrovy na středočeském plutonu jsou výrazně kontaktně 

metamorfované, zvrásněné nebo zlomy omezené zbytky původního pláště 
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středočeského plutonu, které se dochovaly v denudačních reliktech vkleslých ker. 

Horniny metamorfovaných ostrovů pocházejí ze svrchního proterozoika a spodního 

paleozoika (Mísař 1983). Intenzita metamorfózy se ve zkoumané oblasti zvyšuje 

směrem k jihovýchodu. Ostrovní zóna je považována za relikt synklinoria, které je 

souběžné se synklinoriem Barrandienu (Bouček, Kodym 1963).  

Mezi metamorfované ostrovy staro-paleozoického stáří patří voděradko-

zvánovický metamorfovaný ostrov, který vznikl během ordoviku (Kachlík 1992). 

Jeho souvrství vytváří mezi Zvánovicemi a Ostrou skálou u Ondřejova část 

brachysynklinály, které chybí SZ křídlo. Jádro brachysynklinály tvoří písčito-prachovité 

břidlice a jejich kontaktně metamorfované facie. Převažují zde silněji metamorfované 

horniny v podobě muskovitových břidlic a kontaktních rohovců. Obvod 

brachysynklinály je tvořen bazálními hrubozrnnými kvarcity, které jsou uloženy 

v lavicích (Vajner 1960). Na východě je s voděradsko-zvánovickým ostrovem spojen 

choceradský metamorfovaný ostrov horninami středního ordoviku. Jedná se o 

křemencové břidlice a křemence. Jižněji v okolí Hradových Střimelic se nacházejí 

amfibolicko fylitické břidlice, metamorfované bazalty a amfibolické porfyry (Kodym in 

Cícha et al. 1993).  

Paleozoické horniny studovaného území navazují na jihu na souvrství 

proterozoického stáří. Diskordance mezi oběma souvrstvími je v terénu zakryta, lze ji 

však odvodit z úklonu hornin, přičemž proterozoické souvrství je na přechodu strmější. 

Horniny proterozoika byly kromě kontaktní metamorfózy zasaženy i metamorfózou 

regionální (Vajner 1960). V okolí Ondřejova se proterozoické horniny řadí k 

čerčanskému a ondřejovskému metamorfovanému ostrovu. Ondřejovský ostrov se 

skládá z hornin davelského souvrství (kyselá a intermediální pyroklastika) a štěchovické 

skupiny (břidličnaté rohovce) (Kachlík 1992). Čerčanský ostrov je v okolí Ondřejova 

tvořen drobovými a kvarcitickými břidlicemi, které byly díky intruzi středočeského 

plutonu přeměněny na břidličnaté biotitické kontaktní rohovce. Od Černých Voděrad se 

k jihu táhne pás světlých kvarcitů, který je u Ondřejova vystřídán tmavými 

kvarcitickými rohovci. Filitické droby a drobové slepence v okolí Kostelních Střimelic 

jsou na styku s benešovským dioritem silicifikovány (Vajner 1960). Proterozoické 

horniny jsou často prostoupeny metamorfovanými bazickými žilami, křemennými 

porfyry a vyrostlicemi křemene. 
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2.1.3 Sedimenty blanické brázdy 

  

Na oblast středočeského plutonu a jeho metamorfovaných ostrovů navazuje na 

východě zlomový systém blanické brázdy. Proterozoický a paleozoický podklad zde 

transgresivně nasedá s úklonem 7° (Vajner 1960). Systém blanické brázdy vznikl ve 

svrchním karbonu během asturské fáze variské orogeneze, kdy byla založena většina 

jeho zlomů. Po doznění variské orogeneze v mladším paleozoiku docházelo k tvorbě 

mezihorských pánví, které byly přerušovány zlomy s převážně klesající tendencí 

(Chlupáč el al. 2002). V průběhu karbonu a permu se do zlomového systému blanické 

brázdy ukládaly mocné vrstvy cyklicky se střídajících říčních a jezerních sedimentů, 

které jsou dnes zastoupeny sedimenty Českobrodského a Černokosteleckého souvrství 

(Kodym in Cícha et al. 1993). Jedná se o klastické horniny, pískovce, arkózy, slepence, 

prachovce a jílovce s vložkami deskovitých pelokarbonátů a uhelných slojek. Podle 

Chlupáče et al. (2002) spadá nejstarší výplň do období svrchního stefanu. Vyklenování 

Českého masivu bylo příčinou intenzivní denudace, a proto se permokarbonské 

sedimenty uchovaly jen v izolovaných areálech. Po ukončení sálské horotvorné fáze se 

sedimentace obnovila jen v oblasti Českobrodského permokarbonu.  

 

2.1.4 Sedimentární pokryv 

  

Nejstarší sedimenty zkoumané oblasti jsou pliocénního stáří a jsou rozmístěny 

velmi řídce. Jedná se o štěrky, písčité štěrky a písky s vložkami jílů fluviálního nebo 

fluviálně-lakustrinního původu (Kodym in Cícha et al. 1993) a pravděpodobně 

představují rezidua původně rozsáhlejších akumulací. Morfostratigrafický charakter 

těchto sedimentů byl silně ovlivněn klimatickými poměry v kvartéru a to zejména 

následným zvětráváním, eolickou příměsí a mrazovým zvířením skeletu podložních 

hornin. Pleistocénní fluviální sedimenty (písky a štěrky) se zachovaly pouze v údolí 

Sázavy jako relikty dříve rozsáhlejších říčních teras. Na sledovaném území se nachází 

také množství proudových sesuvů, které vznikly na rozmezí pleistocénu a holocénu.  

 Deluviální akumulace sedimentů jsou ve studované oblasti převážně holocéního 

stáří. Jedná se zejména o písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty s proměnlivou 

eolickou příměsí a úlomky podložních hornin. Místy se vyskytují i kamenitá až hlinito-
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kamenitá deluvia. Mocnost deluviálních sedimentů je velmi proměnlivá a to v závislosti 

na reliéfu a skalním podkladu (Kodym in Cícha et al. 1993). V okolí Ondřejova 

dosahuje místy mocnost deluvií až 6 m. Mezi recentní sedimenty patří i materiál 

antropogenních akumulačních tvarů, např. náspy silnic, skládky a haldy zeminy.     

 

2.1.5 Hydrogeologické poměry 

  

Hydrogeologické poměry zkoumané lokality jsou podmíněny především 

geologickou stavbou a klimatickými podmínkami. V horninách středočeského plutonu 

výrazně převládá puklinová voda nad vodou průlinovou, která se vyskytuje pouze ve 

svrchní rozvětralé zóně. Podobná situace je také v horninách kontaktně 

metamorfovaného svrchního proterozoika a ordoviku, které tvoří puklinový kolektor se 

zvýšenou propustností v přípovrchové zóně. Puklinová voda se váže zejména na příčné 

dislokace a podélné pukliny jsou většinou nepropustné (Kinkor in Cícha et al. 1993). 

Hodnoty transmisivity se zde liší v závislosti na tektonickém porušení horniny a na 

mocnosti a charakteru zvětraliny. Horniny permokarbonu tvoří systém nepravidelně se 

střídajících izolátorů a kolektorů s puklinovo-průlinovou porozitou. Nejvydatnějšími 

zdroji vody jsou kvartérní svahové a aluviální pokryvné útvary (Vajner 1960). Kvalita 

podzemní vody spadá do I. a II. jakostní kategorie. Třetí jakostní kategorie nebyla na 

zkoumaném území zjištěna. Do II. kategorie jsou zařazeny podzemní vody, u kterých 

bylo zjištěno znečištění dusičnany, Fe a Mn (Kinkor in Cícha et al. 1993). Podzemní 

voda I. jakostní kategorie je využívána pouze pro místní zásobování. 

 

2.1.6 Ložiskové poměry 

  

Podél rozhraní ostrovní zóny středočeského plutonu a permokarbonských 

sedimentů docházelo k hydrotermálnímu polymetalickému zrudnění, které vedlo ke 

vzniku ložisek polymetalických rud a vzácných kovů. V minulosti byla tato ložiska 

často využívána. Nejstarší dochovaná oblast těžby se nachází u Hradební Střimelice, 

kde se ve 12. století těžily mědinosné a polymetalické rudné žíly. Od 13. do 18. století 

probíhala těžba v blízkosti Stříbrné Skalice, kde rudné žíly prorážejí i ostrovní zónu a 
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středočeský pluton. V 16. století přibyla mezi těžební lokality i Kostelní Střimelice. 

Nejvýznamnější ložiska stříbra se nacházejí u Černých Voděrad, jejich těžba byla 

zahájena až v 19. století (Jinochová in Cícha et al. 1993).   

 V oblasti středočeského plutonu se nacházejí ložiska stavebního kamene. 

Sázavský typ granitoidních hornin je vhodný na drcené kamenivo, říčanský typ granitu 

z okolí Stříbrné Skalice je využíván na kamenivo do betonu a na štěrk. Ložiska černého 

uhlí jsou vázána na českobrodský permokarbon, kde se nacházejí uhelné slojky o 

mocnosti několika centimetrů až decimetrů (Jinochová in Cícha et al. 1993). Uhlonosné 

sedimenty blanické brázdy však nejsou ložiskově perspektivní. 

 

2.2 Geomorfologická situace 

 

 Širší území studované lokality GOPE spadá podle regionálního 

geomorfologického členění do dvou okrsků, Jevanské pahorkatiny a Ondřejovské 

vrchoviny, které jsou součástí podcelku Dobříšská pahorkatina (Balatka, Kalvoda 

2006). Do téhož podcelku spadá i Černokostelecká pahorkatina, která na západě sousedí 

se zkoumaným územím. Zařazení sledované lokality do systému geomorfologického 

členění České republiky (dále ČR) je zaznamenáno v tabulce 1 a postavení jednotlivých 

geomorfologických podokrsků je znázorněno na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Schéma geomorfologického členění Dobříšské pahorkatiny (Balatka, 

Kalvoda 2006); 7a – Struhařovská pahorkatina; 8a – Konojedská pahorkatina; 9b – 

Zvánovická pahorkatina, 9c – Choceradská pahorkatina 
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Tabulka 1 Zařazení lokality GOPE do geomorfologického členění (Balatka, 

Kalvoda 2006) 

provincie     Český masiv 

subprovincie II Česko-moravská subprovincie 

oblast  A Středočeská pahorkatina 

celek  1  Benešovská pahorkatina 

podcelek A  Dobříšská pahorkatina 

okrsek 7  Jevanská pahorkatina 

podokrsek 7a Struhařovská pahorkatina 

okrsek 8   Černokostelecká pahorkatina 

podokrsek 8a  Konojedská pahorkatina 

okrsek 9    Ondřejovská vrchovina 

podokrsek 9b Zvánovická pahorkatina 

 9c Choceradská pahorkatina 

 

Středočeská pahorkatina tvoří zarovnanou úroveň, která vznikla denudací 

mezi paleozoikem a mladším terciérem (Kunský 1974). Její rozsah (6328 km
2
) zhruba 

koresponduje s rozlohou středočeského plutonu, jehož hlubinnými vyvřelinami je 

převážně budována. Z geomorfologického hlediska jsou zajímavé metamorfované 

ostrovní zóny na středočeském plutonu (Mísař et al. 1983), které jsou popsány 

v kapitole 2.1. V severní části Středočeské pahorkatiny se na reliktu exhumovaného 

předkřídového povrchu zachovaly fragmenty křídových a třetihorních hornin. Dále zde 

můžeme najít tři plošiny s nejméně rozrušenými relikty středočeské paroviny, které 

dnes dosahují úrovně 550 až 450 m n. m.  Středočeská pahorkatina má převážně 

pahorkatinný ráz, místy s plošinným reliéfem, který dosahuje střední výšky 436 m n. m. 

(Demek et al. 1987). Nejvyšším vrcholem Středočeské pahorkatiny je Drkolná (729 m n 

m.) v Plánické vrchovině.  

 Benešovská pahorkatina se rozkládá v severní části Středočeské pahorkatiny. 

Je budována převážně horninami středočeského plutonu a jeho metamorfovaných 

ostrovů. Zabírá rozlohu 2 410 km
2
 a dosahuje střední nadmořské výšky 366 m. 

Východní hranici s Českobrodskou a Kutnohorskou plošinou tvoří Kouřimský zlom 
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(Demek et al. 1987). Rozhraní mezi Benešovskou pahorkatinou a Pražskou plošinou 

tvoří strukturní stupeň Záhořanský potok – Škvorec (Lipský 1980). 

Severovýchodní část Benešovské pahorkatiny tvoří Dobříšská pahorkatina o 

rozloze 1 486 km
2
 (Demek et al. 1987, Balatka, Kalvoda 2006). Horniny středočeského 

plutonu a jeho metamorfované ostrovní zóny jsou zde doplněny sedimenty permu. 

Převažuje erozně-denudační reliéf, který je tektonicky narušen zlomy ve směru SV-JZ. 

Nacházejí se zde také strukturní hřbety a suky a zbytky neogenních zarovnaných 

povrchů (Tomeček 2007). Dominantou reliéfu jsou poměrně hluboká údolí Sázavy a 

Vltavy.  

 Jevanská pahorkatina tvoří nejsevernější výběžek Středočeské pahorkatiny. 

Středočeský pluton na její území zasahuje převážně granitoidy říčanského typu. 

Výsledkem periglaciální modelace říčanských žul vznikly na území Jevanské 

pahorkatiny typické pseudokary (Lipský 1980), mrazové sruby, balvanové proudy a 

nivační deprese (Tomeček 2007). Nejvyšším vrcholem Jevanské pahorkatiny je Holý 

vrch (527 m n m.).  

 Černokostelecká pahorkatina se rozkládá na rozvodí Labe a Sázavy a v její 

geologické stavbě se uplatňují především permské a cenomanské pískovce, jílovce a 

slepence (Chlupáč et al. 2002). Reliéf Černokostelecké pahorkatiny je tvořen převážně 

denudačními plošinami a plochými hřbety.   

Východní část Dobříšské pahorkatiny tvoří Ondřejovská vrchovina. Jedná se o 

plochou vrchovinu, jejíž průměrná nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 450 – 500 

m. Na severozápadě spadá Ondřejovská vrchovina do Pražské plošiny a na východě je 

zlomovým svahem oddělena od českobrodského permu (Demek et al. 1987). Na 

počátku kenozoika byla Ondřejovská vrchovina součástí denudovaného reliéfu, který se 

vytvořil na místě původního variského pohoří. Přímý záznam o mocnosti erodovaného 

materiálu přemístěného z těchto planačních povrchů chybí, jeho rekonstrukci je třeba 

provést z reliktů sedimentů širší oblasti Českého masivu. Tyto denudační plošiny jsou 

pravděpodobně relikty před-třetihorního etchplénu. Relikty zarovnaných povrchů se 

díky erozi vodních toků zachovaly především na rovných nebo mírně ukloněných 

částech vrchoviny ve výškách kolem 500 m n m. Vrcholové části Ondřejovské 

vrchoviny se nacházejí v pásmu planačních plošin v minimální nadmořské výšce 470 m 

n m. a vznikly selektivní erozí a denudací krystalických hornin. V okolí Zvánovic a 
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Struhařova jsou vázány na výrazněji mírnější denudační svahy a ploché hřbety, které 

jsou označovány jako nejvyšší a nejstarší relikty zarovnaného povrchu etchplénového 

typu mezi povodími Labe a Sázavy (Kalvoda 2007).   

Ondřejovská vrchovina je výrazně rozčleněna údolím Sázavy a jejími přítoky. 

Sázava zde lokálně vytvořila kaňonovité údolí s relikty údolí před-kvartérního stáří. 

Potoční síť převážně kopíruje diskontinuity ve variských krystalických horninách, jejich 

morfostrukturní prvky jsou podpořeny i spodní a zpětnou erozí. Planační povrchy 

různého stáří a geneze se zachovaly převážně v pramenných oblastech těchto toků. 

Rozložení denudačních ploch a svahů také poukazuje na nepravidelný neotektonický 

výzdvih centrální části Českého masivu v mladším kenozoiku. Podrobný 

geomorfologický výzkum a analýzy povrchových tvarů zkoumané oblasti ukazují na 

relativně intenzivní erozi v průběhu svrchního pleistocénu a holocénu. Denudační a 

erozní svahy Ondřejovské vrchoviny jsou pokryty relikty fosilních periglaciálních 

procesů např. degradované tory, mrazové sruby, stabilizované a vegetací pokryté 

svahoviny a kamenná moře, které vypovídají o erozních procesech v průběhu holocénu 

a poukazují na různé typy selektivního zvětrávání krystalických hornin (Kalvoda 2007).  

 

2.3 Paleogeografický vývoj 
 

2.3.1 Proterozoikum 

  

Nejstarší horniny studovaného území pocházejí z období proterozoika. V 

mladším prekambriu byl Český masiv na jižní polokouli zasažen kadomskou orogenezí 

a to jako okrajová část postupně se rozpadajícího prakontinentu Gondwana. Nejstarší 

krystalické horniny vznikaly převážně sedimentací materiálu zvětralinového pláště do 

epikontinentálního moře. Během prekambria a staršího paleozoika podléhaly tyto 

marinní sedimenty opakované metamorfóze (Chlupáč et al. 2002). V proterozoických 

sedimentech je též pyroklastický materiál, který svědčí o procesech podmořského 

vulkanismu.    
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2.3.2 Paleozoikum 

  

Fundament Českého masivu byl na konci ordoviku přibližně až na 60° j.š. 

(Chlupáč et al. 2002). V této paleogeografické poloze na jižní polokouli byl zasažen ve 

starším paleozoiku (ordovik – devon) kaledonským vrásněním. Na konci devonu došlo 

k výrazné změně sedimentačních podmínek při ústupu devonského moře ze středních 

Čech. Během následující variské orogeneze byl horninový fundament Českého masivu 

přesunut do rovníkové oblasti (karbon).  

Kolizí Gondwany a jižního okraje Severoatlantského kontinentu vzniklo 

mohutné pásemné horstvo se složitou vnitřní stavbou, jehož součástí byl i Český masiv 

(Chlupáč 2005). Centrální část Českého masivu tvoří kolizně deformované a 

metamorfované krystalické horniny moldanubika jako fundament pohoří s výškou 

několik tisíc metrů. Vzniklá horstva však byla postupně denudována do té míry, že byly 

ještě v průběhu karbonu odkryty hlubinné masivy metamorfních hornin. Ve vrcholné 

části variského vrásnění proběhly v extenzních pásmech zemské kůry rozsáhlé hlubinné 

intruze granitoidů. Na studovaném území byly tyto procesy provázeny intruzí 

středočeského plutonu podél diskontinuity středočeského švu, který je v severní části 

zastoupen sázavskými a říčanským granitoidy a jeho metamorfovanými ostrovy (viz 

kap. 2.1). Během denudace variských pohoří byly některé části středočeského plutonu 

exhumovány až do hloubek 15 km (Kalvoda et al. 2004). Ve finální fázi variské 

orogeneze proběhly horizontální smykové pohyby, které ve spodním permu vedly ke 

vzniku tektonických poklesů Blanické brázdy se směry SSV – JJZ. Blanická brázda je  

tektonicky omezená příkopová propadlina bez projevů vulkanismu.  

 Kontinentální sedimenty karbonu a permu na sebe navazují a bývají spojovány 

pod názvem permokarbon. V Českém masivu docházelo k jejich ukládání převážně až 

po ukončení hlavních procesů variského vrásnění. Klastický materiál byl unášen do 

limnických pánví, kde vnikaly močály s bohatou uhlotvornou vegetací (Chlupáč et al. 

2005), které spolu s jezerními sedimenty dokazují zvlhčení klimatu ve svrchním 

karbonu (stephan). Jejich sedimentace byla přerušena neotektonickými pohyby, které 

byly příčinou vzniku příkopových propadlin (Balatka, Kalvoda 2006) s kontinentálními 

uloženinami svrchního karbonu a permu. V Blanické brázdě jsou tyto sedimenty 

zachovány od Českého Brodu až po České Budějovice (Chlupáč et al. 2005). Od 

svrchního karbonu postupně docházelo k postupnému úbytku srážek a tím i k zastavení 



24 

 

vzniku uhelných slojí. Aridní klima permu dokládají ve středoevropském prostoru 

rudohnědé produkty pevninského zvětrávání. Na území Českého masivu se zachovaly i 

relikty mořské transgrese v podobě hrubě klastických sedimentů svrchního permu 

(rotlingend). Ve středním permu měl Český masiv již podobu post-hercynského 

zarovnaného povrchu, jehož denudace probíhala v podmínkách semiaridního a velmi 

teplého klimatu (Balatka, Kalvoda 2006). Změny globální paleogeografické pozice 

Českého masivu v průběhu paleozoika znázorňuje obrázek 3. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Změna paleogeografické pozice Českého masivu v paleozoiku (Chlupáč 

et al. 2002); Ka – kambrium 545-490 mil. let; O – ordovik (490-440 milionů let); S – 

silur (440-410 mil. let); D – devon (410-354 mil. let);  Kb – karbon (354-298 mil. let); P 

– perm (298-250 mil. let).  

 

2.3.3 Mezozoikum 

 

 V průběhu mezozoika docházelo k výrazným eustatickým změnám mořské 

hladiny, které byly způsobeny jak klimatickými tak tektonickými příčinami (Chlupáč et 

al. 2005). Rozsáhlé mořské transgrese v triasu vytvořily z hercynské platformy 

poloostrov a později ostrov tzv. vindelického hřbetu, který odděloval oceánskou oblast 

Thethys na jihu a varisky konsolidované části Evropy na severu. Zde se vytvářela pouze 

epikontinentální moře a sladkovodní pánve (Chlupáč et al. 2005). O teplém a vlhkém 

podnebí triasu svědčí pevninské sedimenty kaolinického typu. V juře tvořilo moře 

Českého masivu úzkou a mělkou úžinu, která spojovala německé a karpatské moře. Na 

povrchu pevninské části Českého masivu se v nadmořské výšce kolem 200 m nad 

,,křídovým“ mořem vyvinul peneplén se silným pláštěm regolitů (Demek 2004, Balatka, 
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Kalvoda 2006). Tento mocný tropický plášť zvětralin svědčí o humidním tropickém 

klimatu spodní křídy, které bylo příčinou intenzivního zvětrávání.  

 Během austrijské fáze alpínské orogeneze ve střední křídě došlo k poklesu sv. 

části Českého masivu, po kterém probíhala od cenomanu do santonu v tomto prostoru 

mořská sedimentace. Na podloží marinních sedimentů se nachází krystalinikum 

Českého plutonu (včetně granitoidů), které je překryto permokarbonskými 

sedimentárními formacemi. Středočeské souše byly v tomto období jedním z hlavních 

zdrojů klastických křídových sedimentů (Engel, Kalvoda 2002). Poloha a typ křídových 

sedimentů v Českém masivu naznačují, že od turonu do středního coniaku postoupilo 

mělké moře poměrně daleko na jih od pražské oblasti. Během této mořské transgrese 

byly od prekambria poprvé a naposledy ponořeny exhumované krystalinické horniny a 

na nich formovaná post-hercynská zarovnaná úroveň(Chlupáč et al. 2002). Post-

hercynský peneplén je pod vrstvou svrchně křídových sedimentů pokryt kaolinickými a 

lateritickými regolity. Tato poslední transgrese byla ukončena sekulárním 

epiplatformním výzdvihem v santonu, který souvisel s pokračující alpskou a karpatskou 

orogenezi a znamenal úplný ústup svrchněkřídového moře (Balatka, Kalvoda 2006).  

 V mezozoiku a paleogénu došlo k významné změně geografické polohy 

Českého masivu, a to zvláště z paleoklimatického hlediska. Český masiv se jako součást 

superkontinentu Pangea přemísťoval z tropického pásma směrem od rovníku na sever. 

Suššího a méně teplého podnebí dosáhl Český masiv v průběhu oligocénu, kdy byl 

charakteristický savanový typ podnebí se suchou zimou. Ve středním oligocénu v této 

oblasti převládalo dokonce velmi suché podnebí. Naopak od svrchního oligocénu až do 

středního miocénu se na území Českého masivu nacházely subtropické deštné lesy 

svědčící o vlhkém a teplém podnebí. Přibližně do dnešní geografické polohy se Český 

masiv dostal až koncem paleogénu, a to v souvislosti s intenzivní riftogenezí v severní 

části Atlantského oceánu (Chlupáč et al. 2002; Balatka, Kalvoda 2006). Tyto změny 

paleogeografické polohy Českého masivu v mezozoiku a kenozoiku jsou zaznamenány 

na obrázku 4.  
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Obrázek 4 Změna paleogeografické pozice Českého masivu v mezozoiku a 

kenozoiku (Chlupáč et al. 2002); T – trias (250-200 milionů let); J – jura (200-140 

mil. let); Kr – křída (140-65 mil. let); E – eocén (50-34 mil. let); Q – kvartér (1,8-0,0 

mil. let).   

 

2.3.4 Terciér 

 

 K první etapě neotektonického rozčlenění Českého masivu došlo před 65 

miliony let při vrásnění laramid. Český masiv byl vyzdvižen, vznikl systém 

grabenových struktur a diagonálních tektonovulkanických zón. Ještě během paleogénu 

došlo k erozi a denudaci těchto nepravidelně diferencovaných morfostrukturních kleneb 

a postupně se tak vytvořil nový zarovnaný povrch (Demek 2004). O před-oligocénním 

stáří tohoto zarovnaného povrchu svědčí relikty durikrustu (produkty tropického 

zvětrávání), které se zachovaly ve středních a západních Čechách (Balatka, Kalvoda 

2006). Podle J. Demka et al. (1965) byly denudovány i okrajové části křídových 

sedimentů, což vedlo k exhumaci předkřídového zarovnaného povrchu. Na konci 

oligocénu bylo zarovnávání reliéfu Českého masivu přerušeno tektonickými pohyby 

(Chlupáč et al. 2002), které vedly k tektonickému rozpadu paleogenního zarovnaného 

povrchu v období spodního miocénu (akvitán – burdigal). V této době se objevily další 

neotektonické impulzy, které vedly k vytvoření dnešních geomorfologických jednotek. 

Během pliocénu a staršího pleistocénu měl Český masiv již podobné orografické 

uspořádání jako v současnosti. Dokladem jsou např. struktura a zrnitostní složení 

říčních sedimentů, jejichž pliocénní a staro-pleistocénní relikty jsou velmi podobné. 

Základní morfografické rysy Českého masivu byly dotvořeny také mladšími 

neotektonickými pohyby a erozně denudačními procesy v kvartéru.     
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 V neogénu docházelo k rozsáhlé erozi a denudaci kaolinického a lateritického 

pláště zvětralin. Tyto intenzivní procesy dosahovaly až na bazální zvětrávací plochu. 

Tropické humidní podnebí s obdobími sucha ve spodním miocénu vystřídalo ve 

svrchním miocénu subtropické vlhké klima (Balatka, Kalvoda 2006). Po dokončení 

odnosu tropických zvětralin Českého masivu během pliocénu, došlo k obnažení bazální 

zvětrávací plochy a vznikl nový zarovnaný povrch – echtplén (Demek 1987). 

  Podél severozápadního okraje středočeského plutonu probíhalo od oligocénu do 

miocénu hlavní evropské rozvodí, které oddělovalo povodí epikontinentálního moře na 

SZ od pánví Paratethidy (Chlupáč et al. 2002). Nejstarší záznamy o uspořádání a 

změnách říční sítě v Českém masivu jsou zachovány již od miocénu (před 23 – 5 mil. 

let). V průběhu mladšího kenozoika se na vývoji říční sítě Českého masivu podílely 

regionálně diferencované tektonické zdvihy a také změna klimatu (Balatka, Kalvoda 

2006, 2010). Celkovou změnu uspořádání říční sítě provázel epigenetický a 

antecendentní vývoj říčních údolí a byl také rekonstruován prostor sedimentace 

transportovaného materiálu. Povodí Sázavy bylo v mladších třetihorách odvodňováno 

odlišným směrem než v současnosti. Směr proudění lze rekonstruovat na základě 

sedimentární analýzy reliktů říčních a jezerních sedimentů miocénního a pliocénního 

stáří a jejich geografické pozice. Tyto sedimenty se uchovaly převážně v rozvodných 

oblastech, kde docházelo k nejmenšímu působení destrukčních procesů. Pro přesnou 

rekonstrukci uspořádání říční sítě v průběhu neogénu však chybí dostatek 

přesvědčivých důkazů.  

Na uspořádání říční sítě Sázavy v neogénu existují dva velmi odlišné názory, 

jejichž analýza a souhrn jsou uvedeny v práci Balatky a Kalvody (2010). Starší z těchto 

názorů (Daneš 1913, Novák 1930 a 1932 a, b) předpokládá, že během mladších třetihor 

docházelo k odvodňování Sázavy směrem k severu a střední povodí Sázavy 

odvodňovaly tři samostatné toky - Světelská řeka (horní Sázava), Řeplická řeka 

(Želivka) a Nechybská řeka (Blanice). Tento názor vychází jak z analýzy třetihorních 

sedimentů, tak i z půdorysu říční sítě a geomorfologických poměrů např. z celkového s. 

sklonu povrchu na levém břehu Sázavy a poledníkového směru jejích levostranných 

přítoků. Levostranné přítoky poledníkového směru se nacházejí i na dolním toku 

Sázavy, což podporuje názor, že i tento úsek řeky byl odvodňován směrem na sever. 

Navíc mají zmíněné toky na pravém břehu Sázavy své směrové protějšky (např. 

Benešovský potok – Mnichovka), se kterými jsou spojeny údolními úseky Sázavy 
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příbuzného směru. O odvodňování dolního toku Sázavy k severu může svědčit i výskyt 

neogenních sedimentů při rozvodí Sázavy a Vltavy (u Jesenice) v relativní nadmořské 

výšce 175 m nad hladinou Sázavy. Podle Nováka (1932b) se v místech dnešní 

Mnichovky pravděpodobně nacházel tok sj. směru, který ale nezasahoval výrazně na jih 

od dnešního údolí Sázavy. Proto se tento autor k otázce odvodňování dolní Sázavy na 

sever staví spíše skepticky. Sv. výběžek Benešovské pahorkatiny tvořil rozvodní oblast 

mezi dolní Sázavou a Nechybskou řekou (Blanice). Změna odvodňování mohla nastat 

ve svrchním miocénu až pliocénu, kdy došlo k antiklinálnímu výzdvihu rozvodní oblasti 

a synklinálnímu poklesu v zóně dnešního sázavského údolí (Moschelesová 1930). 

Namísto rozdílů v odolnosti hornin zde byly hlavní příčinou spojení dílčích neogenních 

toků povodí Sázavy neogenní tektonické pohyby. 

Podstatně jiné názory zastává Malkovský (1975, 1979), podle něhož docházelo k 

významnému proudění vody z dnešní Českomoravské vrchoviny přes Sázavský region a 

oblasti na jih od Prahy (Hořovická brázda, Křivoklátsko, Rakovnicko) až do 

podkrušnohorských pánví již ve spodním miocénu. Tento směr proudění vod je však 

doložen až geomorfologickou pozicí a sedimentárními analýzami reliktů říčních a 

jezerních sedimentů miocénního a pliocénního stáří. Říční síť tohoto proudu ,,Sázavy“ 

se pravděpodobně vyvinula na úrovni denudačních svahů a plochých hřbetů mezi jižním 

okrajem Ondřejova a oblastí severně od Chocerad (Balatka in Kovanda et al. 2001, 

Balatka, Kalvoda 2010), které se nacházejí poměrně vysoko nad okrajem výrazně 

mladších erozních svahů kaňonovitých údolí dnešní Sázavy. 
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Obrázek 5 Říční síť v povodí Sázavy v mladších třetihorách. Rekonstrukce 

Balatka (2007); A – podle Nováka (1932b) a dalších autorů; B – podle Malkovského 

(1975) a Ložka et al. (2004); šedé plochy – lokality mladotřetihorních sedimentů; 

čerchovaně – pravděpodobný průběh rozvodnic; souvislé linie – pravděpodobné směry 

vodních toků.  
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 V průběhu miocénu a pliocénu docházelo ke střídání etap tektonické aktivity a 

stability. Během tektonického klidu vznikaly v několika výškových úrovních zarovnané 

povrchy lokálního významu. Mělká údolí vodních toků měla úvalovitý charakter a malý 

sklon koryt s výraznou převahou boční eroze (Balatka, Kalvoda 2010). V oblasti 

Chocerad došlo k zahloubení pliocéního úvalovitého dna údolí Sázavy do reliktů 

paleogenních povrchů o 125 – 145 m, přičemž nejvyšší zarovnaný povrch se zde 

nachází ve výškách 490 – 520 m n. m. Nižší zarovnané povrchy mají lokální význam a 

vystupují v několika výškových úrovních. Nejnižší plošiny v předkvartérních 

sníženinách jsou považovány za typické údolní pediplény. Na konci svrchního miocénu 

a v pliocénu docházelo k etapovitému výzdvihu zkoumaného území. Příslušné 

tektonické etapy (během mladší fáze saxonské tektoniky) je však obtížné v povodí 

Sázavy časově zařadit. Tyto neotektonické pohyby vedly k dotvoření říční sítě téměř do 

dnešní podoby (Balatka, Kalvoda 2006, 2010). Vltava a její přítoky během pliocénu a 

na počátku kvartéru volně meandrovaly v mělkých širokých údolích, které se vytvořily 

na neogenních zarovnaných úrovních. K jejich zaklesnutí došlo převážně během 

středního pleistocénu při epeirogenetickém výzdvihu Českého masivu.    

  

2.3.5 Kvartér 

 

Během kvartéru docházelo k etapovitému zahlubování Sázavy antecendentního 

charakteru, při kterém v jejím údolí vzniklo sedm akumulačních teras a dvě podružné 

úrovně erozního nebo erozně akumulačního původu. Erozní a akumulační fáze vývoje 

údolí Sázavy byly zapříčiněny jak klimaticky (střídaní glaciálů a interglaciálů) tak i 

tektonicky (výzdvih Českého masivu). Povrch i báze těchto teras mají vyrovnané 

sklonové křivky, které vypovídají o rovnovážném profilu toku v době jejich vzniku 

(Balatka, Kalvoda 2010). K největšímu zahlubování došlo v období mezi vznikem 

povrchu II. a III. terasy, kdy bylo údolí střední Sázavy zahloubeno až o 40 m. Údolí 

Sázavy bylo ve výše citované práci podle uspořádání teras v podélných a příčných 

profilech rozděleno na pět úseků, přičemž zkoumané území spadá do 4. úseku Sázavy 

mezi 85 a 20 říčním km (Kácov – Týnec nad Sázavou). Tento úsek údolí Sázavy se 

vyznačuje malým množstvím terasových lokalit s převahou nízkých úrovní (do 20 m 

relativní výšky), které se zachovaly převážně v jesepních částech údolních zákrutů. 

V blízkosti Chocerad se vyskytují pouze VI., VI. a VII. terasy oné úrovně (obrázek 6). 
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Malá plošinka VI. (týnecké) terasy se nachází na levém břehu Sázavy v obci 

Hvězdonice. Povrch této terasy leží 17 m nad hladinou řeky v nadmořské výšce 291 m a 

její báze se nachází ve výšce 283 m n. m. (Passer 1967). Sedimenty VI. (poříčské) 

terasy se zachovaly v úzkém pruhu v údolní nivě u Chocerad. Její povrch leží 5-6 m nad 

hladinou Sázavy a mírným svahem přechází až do údolní nivy. Povrch VI. terasy leží 

v blízkosti Hvězdonic v nadmořské výšce 283 m a báze v nadmořské výšce 278 m. VII. 

terasa nebyla na středním toku Sázavy zjištěna, protože její sedimenty pravděpodobně 

tvoří výplň současného údolního dna, které je pokryto holocenními povodňovými 

sedimenty (Balatka, Kalvoda 2010).      

Obrázek 6 Příčný profil údolím Sázavy Chocerady (Balatka, Kalvoda 2010); P - 

zarovnaný povrch; N - holocenní údolní niva; IV, VI, VII - pleistocénní terasy; 10 x 

převýšeno 

 

V širším regionálním pohledu je zřejmé, že se jednotlivé úseky údolí Sázavy od 

sebe výrazně liší. Vznikly zde úseky úvalovitého rázu (např. u Chocerad a Hvězdonic), 

zúžené erozní úseky (např. mezi ústím potoka propast a Chocerady), rozsáhlé údolní 

zákruty až meandry nebo soutěskovitý úsek v jílovském pásmu (Balatka, Kalvoda 

2010). Tyto rozdíly jsou podmíněny vývojem údolí Sázavy v různém morfostrukturním 

prostředí. Střední úsek toku Sázavy se vyznačuje velmi vyrovnanou sklonovou křivkou 
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a vzhledem k údolnímu dnu Vltavy se nachází ve visuté poloze (přibližně o 40 m). 

Tento sklonový ohyb vznikl během erozních fází Sázavy ve středním a svrchním 

pleistocénu při postupu zpětné eroze od údolí Vltavy. Od staršího období sálského 

glaciálu však již nebyl střední úsek Sázavy výrazněji prohlubován. 

 Období pleistocénu se vyznačuje ve střední Evropě především častými změnami 

klimatu a střídáním období glaciálů a interglaciálů. Morfostrukturní uspořádání 

Českého masivu se na počátku kvartéru již výrazně nelišilo od dnešní podoby. Určité 

rozdíly v porovnání se současností byly ve výšce a členitosti reliéfu. Pro klimato-

morfogenetické vývoje reliéfu měly význam zejména období glaciálů, kdy docházelo 

k hlubokému sezónnímu promrzání hornin. Celkové ochlazení klimatu a časté změny 

průměrných ročních teplot vzduchu a povrchu byly základem efektivního účinku 

reliéfotvorných procesů. Pro morfoskulpturní změny povrchových tvarů Českého 

masivu měly největší význam periglaciální procesy. V obdobích s vysokou účinností 

periglaciálních procesů docházelo jak k přemodelování dříve vzniklých povrchových 

tvarů, tak i ke vzniku tvarů nových (např. mrazové sruby, tory, kamenná moře).  

V interglaciálech pleistocénu převládalo mírně humidní podnebí, které bylo 

doprovázeno odpovídajícími morfogenetickými procesy. Během kvartéru vznikly 

nejmladší uloženiny zkoumané oblasti, např. sprašové, eluviální a svahové hlíny nebo 

kvarcitové sutě. V průběhu holocénu došlo v celém středoevropském prostoru po 

období posledního (viselského) glaciálu k významné změně charakteru 

geomorfologických procesů (Czudek 2005). V tomto období se také projevují vlivy 

antropogenní, které v posledních staletích (nejen) v Českém masivu výrazně převládly 

nad vlivy přírodního prostředí. 

 

2.4 Klimatické poměry 
 

 Zkoumaná oblast spadá podle Quitta (1971) do mírně teplé klimatické oblasti 

MT7. Tato klasifikace dělí ČR do tří kategorií (teplé, mírně teplé, chladné) podle 

čtrnácti meteorologických charakteristik, jejichž hodnoty jsou pro zkoumané území 

GOPE zaznamenány v tabulce 2. Následující tabulka 3 znázorňuje klimatické 

charakteristiky podle E. Quitta (1971), které byly získány na základě analýzy 

meteorologických dat pořízených automatickou stanicí Katedry fyzické geografie a 
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geoekologie PřF UK umístěné v lokalitě observatoře GOPE. Technický provoz a 

odborný dohled na této stanici dlouhodobě zajišťuje zejména RNDr. Jiří Kastner. 

 

Tabulka 2 Klimatické charakteristiky lokality GOPE podle klasifikace E. Quitta 

(Atlas podnebí Česka 2007) 

1 počet letních dní 30 - 40 8 
průměrná teplota 

v lednu 
-2 - -3°C 

2 
počet mrazových 

dní 

100 - 

130 
9 

průměrná teplota 

v dubnu 
6 - 7°C 

3 počet ledových dní 40 - 50 10 
průměrná teplota 

v červenci 

 16 - 

17°C 

4 
počet zatažených 

dní 

120 - 

150 
11 

průměrná teplota 

v říjnu 
6 - 7°C 

5 počet jasných dní 40 - 50 12 
srážkový úhrn za 

vegetační období 

400 - 

450 mm 

6 

počet dní se 

sněhovou 

pokrývkou 

60 - 80 13 
srážkový úhrn v 

zimním období 

250 - 

300 mm 

7 
počet dní se 

srážkami nad 1mm 

100 - 

120 
14 

počet dní s 

průměrnou 

teplotou nad 

10°C 

140 - 

160 

 

Tabulka 3 Základní klimatické charakteristiky lokality GOPE (Steklá 2010) 

1 počet letních dní 26,57 8 
průměrná teplota 

v lednu 
-1,48°C 

2 
počet mrazových 

dní 
94,71 9 

průměrná teplota 

v dubnu 
9,29°C 

3 
počet ledových 

dní 
44,14 10 

průměrná teplota 

v červenci 

 

18,20°C 

4 
počet zatažených 

dní 
- 11 

průměrná teplota 

v říjnu 
8,22°C 

5 počet jasných dní - 12 
srážkový úhrn za 

vegetační období 

380,72 

mm 

6 

počet dní se 

sněhovou 

pokrývkou 

- 13 
srážkový úhrn v 

zimním období 

194,08 

mm 

7 

počet dní se 

srážkami nad 

1mm 

102,20 14 

počet dní s 

průměrnou 

teplotou nad 

10°C 

167,14 
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Dlouhodobý měsíční průměr teplot v lokalitě GOPE má jednoduchý chod, který 

je v souladu s chodem teplot na území České republiky. Na obrázku 7 je znázorněna 

časová variabilita minimálních i maximálních průměrných měsíčních teplot. Minimum 

teplot se vyskytuje mezi prosincem a únorem a maximum v rozmezí června a srpna 

(Steklá 2010).  

 

 

Obrázek 7 Roční chod teploty vzduchu v lokalitě GOPE (2003 - 2009) (Steklá 

2010); *DMP – dlouhodobý měsíční průměr 

 

 Roční amplituda měsíčních průměrů teploty vzduchu dosahuje v lokalitě GOPE 

22,2°C. Absolutní roční amplituda teplot je v průměru 46,5°C. Během sledovaného 

období byla nejnižší teplota naměřena 23. 1. 2006 a dosahovala -17,67°C. Absolutní 

maximum teploty 34°C bylo dosaženo 16. 7. 2007 (Steklá 2010). Pro vyjádření 

klimatických podmínek se dále využívají tzv. charakteristické dny (např. Kříž et al. 

1994), jejichž počty jsou v lokalitě GOPE pro období 2003 - 2009 zaznamenány 

v tabulce 4. Tato tabulka je doplněna také počtem dní, kdy průměrná teplota v období 

2003-2009 přesahovala nebo byla rovna 10°C a průměrným počtem charakteristických 

dní v období 1961-1991. 
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Tabulka 4 Charakteristické dny v lokalitě GOPE (1961 – 2009) (Steklá 2010) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2003-

09 

1961-91 
(Květoň 

2001) 

tropické dny 11 1 3 10 5 1 1 4,57 3,8 

letní dny 50 12 22 32 31 26 13 26,57 29,0 

mrazové dny 111 104 108 89 67 95 89 94,71 114,8 

ledové dny 47 48 59 49 36 27 43 44,14 45,3 

arktické dny 8 6 7 9 0 1 12 6,14 1,2 

dny 

s průměrnou 

teplotou ≥ 

10°C 

173 150 173 177 166 158 173 167,14 × 

   

 Na obrázku 8 je znázorněn trend růstu průměrné roční teploty vzduchu ve 

zkoumané lokalitě GOPE. Toto tvrzení můžeme podpořit i srovnáním datové řady 

2003-2009 s daty pořízenými na klimatologické stanici Ondřejov mezi lety 1961-2000 

(tabulka 5), které byly publikovány v rámci Národního klimatického programu ČR 

(Květoň 2001). Je zde patrný nárůst průměrné teploty ve většině měsíců, jejímž 

důsledkem je zvyšování průměrné roční teploty vzduchu (Steklá 2010). 

  

 

Obrázek 8 Průměrné roční teploty vzduchu (°C) v lokalitě GOPE (2003 – 2009) 

(Steklá 2010) 
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Tabulka 5 Průměrná měsíční (roční) teplota vzduchu (°C) v lokalitě GOPE (1961 – 

2009) (Steklá 2010, NKP Květoň 2001) 

rok/měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

1961-1990 -2,8 -1,2 2,5 7,2 12,2 15,3 16,8 16,5 13,1 8,1 2,4 -1,2 7,4 

1991-2000 -1,2 -0,2 3,2 8,2 13 15,9 17,8 17,9 13 7,8 2,3 -1 8,1 

2003-2009 -1,5 -0,3 3,3 9,3 13,3 16,9 18,2 17,6 13,7 8,2 3,6 0,6 8,6 

 

Lokalita GOPE spadá do oblasti s vydatnými srážkami v letním období a 

menším množstvím srážek v zimě (tabulka 6). Během vegetačního období dosahuje 

průměrný úhrn srážek 380,72 mm a v průběhu zimního období 194,08 mm. Průměrný 

roční úhrn srážek v lokalitě GOPE je 574,8 mm. Srážkový úhrn vyšší nebo roven 1 mm 

se v období 2004-2008 vyskytoval v průměru po 102,2 dní v roce (Steklá 2010). Počet 

dní s úhrnem srážek ≥ 1 mm je pro jednotlivé roky znázorněn v tabulce 7. 

 

Tab. 6 Průměrný měsíční úhrn srážek (mm) v lokalitě GOPE (2004 – 2008) (Steklá 

2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 Počet dní s úhrnem srážek ≥ 1mm v lokalitě GOPE (2004 – 2008) 

(Steklá 2010) 

 

 

 

měsíc/rok 2004 2005 2006 2007 2008 
2004-

2008 

I. × 41,3 24,9 49,7 7,9 31,0 

II. 15,6 48,0 32,3 40,2 4,4 28,1 

III. 52,4 19,1 55,5 34,4 21,1 36,5 

IV. 31,9 24,4 51,9 0,3 215,3 65,0 

V. 83,3 71,1 84,1 59,1 48,0 69,1 

VI. 49,9 51,4 137,9 33,4 66,5 67,8 

VII. 53,6 124,3 24,2 64,3 84,0 70,1 

VIII. 41,5 80,6 136,7 35,5 34,9 65,8 

IX. 45,1 36,7 16,0 126,3 17,9 48,4 

X. 21,7 10,7 25,3 13,9 54,8 25,3 

XI. 65,3 19,7 29,9 76,9 38,9 46,1 

XII. 14,1 28,0 19,9 12,0 31,0 21,0 

2004 116 

2005 101 

2006 115 

2007 97 

2008 82 

04-08 102,2 
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Z tabulky 8 je patrné, že hodnoty průměrného měsíčního i ročního tlaku jsou ve 

zkoumané lokalitě poměrně stálé. V daném období nelze v jejich ročním chodu 

vypozorovat výrazné pravidelnosti. Absolutní minimum tlaku vzduchu 915,7 hPa bylo 

dosaženo 23. 1. 2009. Absolutní maximum tlaku vzduchu 978,8 hPa bylo naměřeno 16. 

2. 2002. 

  

Tabulka 8 Průměrný měsíční a roční tlak vzduchu (hPa) v lokalitě GOPE (2003 – 

2009) (Steklá 2010)  

měsíc/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2003-

2009 

I. 950,28 945,39 951,70 959,57 945,00 954,62 950,85 951,06 

II. 956,38 940,73 943,69 948,84 947,43 960,23 948,44 949,39 

III. 958,41 955,14 951,12 946,08 950,91 941,51 947,84 950,14 

IV. 952,03 952,93 950,51 949,82 956,61 946,62 951,09 951,37 

V. 954,42 951,04 952,72 952,51 948,54 952,66 955,30 952,46 

VI. 953,39 953,37 954,64 952,50 950,83 952,56 951,71 952,71 

VII. 953,88 954,05 951,94 956,64 950,77 951,78 952,28 953,05 

VIII. 956,48 953,45 953,25 947,59 951,86 951,63 955,29 952,79 

IX. 958,04 956,12 955,54 954,19 954,19 954,67 956,64 955,63 

X. 949,13 949,31 958,24 952,71 958,60 953,70 951,57 953,32 

XI. 954,04 953,56 953,25 954,35 951,26 949,68 947,47 951,94 

XII. 953,40 954,10 950,52 960,16 957,59 953,09 944,11 953,28 

rok 954,16 951,60 952,26 952,91 951,97 951,90 951,05 952,26 
 

 

Průměrná rychlost větru je ve sledované lokalitě vyšší v chladné části roku 

(tabulka 9). V průběhu roku vane nejčastěji jihozápadní vítr a naopak nejméně se 

vyskytuje vítr severní a jižní (Steklá 2010). Směrová růžice větru je znázorněna na 

obrázku 9.  
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Tabulka 9 Průměrná roční a měsíční rychlost větru (m.s
-1

) v lokalitě GOPE (2003 

– 2009) (Steklá 2010) 

měsíc/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2003-

2009 

I. 2,56 2,25 3,53 1,77 4,90 2,93 1,74 2,81 

II. 1,68 2,25 2,42 2,36 2,59 2,59 2,90 2,40 

III. 1,93 2,56 2,63 2,29 2,60 3,10 2,79 2,56 

IV. 2,31 2,02 2,01 2,09 2,05 2,24 2,14 2,12 

V. 4,06 1,82 1,85 2,16 2,02 1,54 1,79 2,18 

VI. 1,43 1,90 1,60 1,40 1,64 1,74 1,94 1,66 

VII. 1,73 1,77 2,03 1,37 2,66 1,84 1,99 1,91 

VIII. 1,56 1,87 1,74 2,26 1,67 2,01 1,52 1,80 

IX. 1,44 1,96 1,44 1,91 2,10 1,66 1,68 1,74 

X. 2,06 1,61 1,54 1,66 1,42 1,81 2,39 1,78 

XI. 1,97 3,01 1,65 2,79 2,69 2,53 2,91 2,51 

XII. 2,56 2,06 2,57 2,13 1,80 2,59 2,51 2,32 

rok 2,11 2,09 2,08 2,02 2,35 2,22 2,19 2,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Směry větru v lokalitě  GOPE (2003-2009) (Steklá 2010) 
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2.5 Hydrologická situace 
 

Studovaná lokalita GOPE se rozkládá na pravém břehu dolního toku řeky 

Sázavy mezi cca 40 a 45 říčním km. Celá tato oblast je pravostrannými přítoky Sázavy 

odvodňována směrem k jihu. Největší rozlohu zabírá povodí Jevanského potoka (75,9 

km
2
, 20,4 km), který tvoří východní hranici zkoumané lokality a spolu se svými 

pravostrannými přítoky odvodňuje východní a severovýchodní část území. Jeho 

nejvýznamnější přítokem je Zvánovický potok, jehož přírodní prostředí podrobně 

popisuje P. Kohoutková (2002).  Vymezení povodí jednotlivých toků v lokalitě GOPE 

je zaznamenáno v příloze 2. Na západě je studovaná lokalita ohraničena údolím řeky 

Mnichovky, které bylo založena na tzv. Mnichovském zlomu. Většího podílu na 

odvodňování studovaného území však dosahují její levostranné přítoky, zvláště 

Šmejkalka, Hrusický potok a Struhařovský potok. Hydrologickými charakteristikami 

Mnichovky a Jevanského potoka se ve svých pracech zabývají M. Kuncová (2005) a V. 

Osmančik (2005). Jižní část lokality GOPE je odvodňována toky čtvrtého řádu 

(Seradovský potok, Vejborka) přímo do Sázavy.  

 Pro pravostranné přítoky Sázavy je charakteristický výrazně zahloubený až 

kaňonovitý ráz údolí při vyústění do Sázavy (Kalvoda et al. 2004), který svědčí o 

významném působení zpětné a hloubkové eroze během kvartéru (Kuncová 2005). 

Zajímavý vývoj říčních údolí během kenozoika se odrazil i na následném působení 

morfogenetických procesů. Tato problematika je podrobněji rozpracována v kapitole 6. 

Od levostranných přítoků se liší především výraznějším spádem a kratší délkou (např. 

Balatka, Štěpančiková 2006).  

Na počátku novověku bylo v této oblasti vybudováno několik rybničních 

soustav, z nichž největší se nachází na Jevanském potoce. Mezi další významné rybníky 

patří Hubačovský rybník u Mirošovic, Hruškov na Jevanském potoce nebo Propast na 

Zvánovickém potoce. Na zkoumaném území se nachází také velké množství umělých 

nádrží malých rozměrů, které slouží jako chovné rybníky nebo zásobárna vody.  

  

2.6 Pedologické poměry  
 

 Půdní pokryv studované oblasti je poměrně variabilní a to především díky 

rozmanitosti geologického podloží. Nacházejí se zde minerálně bohaté až velmi bohaté 
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horniny (jílové břidlice paleozoika, holocénní sedimenty) i minerálně středně bohaté 

horniny (paleozoikum). Půdotvorné procesy jsou dále ovlivňovány mikroklimatickými 

podmínkami a to především změnami teplotních měsíčních průměrů během roku a 

množstvím srážek. Humusový horizont je zde určován zejména fytocenózou lesních a 

zemědělských společenstev. Pro vývoj půd je dále velmi důležitá výška hladiny 

podzemní vody (Pelíšek, Sekaninová 1979). Půdy studované lokality patří do 

referenčních tříd kambisoly, luvisoly, glejsoly, stagnosoly, fluvisoly a leptosoly (příloha 

3). 

Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem (hnědá půda), která vznikla na 

vyvřelinách středočeského plutonu, metamorfitech jeho ostrovů i na deluviofluviálních 

nekarbonátových sedimentech. Vznik kambizemě je zapříčiněn jak podložím, tak i 

nadmořskou výškou okolo 400 m n. m. a členitým reliéfem lokality, který má charakter 

ploché vrchoviny. Na zkoumaném území převažují hnědé půdy kyselé a silně kyselé, 

které se vyznačují malým obsahem humusu, nízkým nasycením sorpčního komplexu a 

nižší půdní reakcí. (Tomášek 2003). Místy se zde vyskytuje i kambizem se známkami 

oglejení.  

Dalším významným půdním typem zkoumaného území je luvizem 

(illimerizované půdy), která se vyvinula převážně na mírně ukloněných částech reliéfu. 

Matečnou horninu tvoří jak křemičité sedimenty a polygenetické hlíny, tak i kyselá 

intruziva. Občasné převlhčení způsobuje u luvizemí koncentraci oxidů železa do 

konkrecí. Sorpční i fyzikální vlastnosti jsou značně nepříznivé a půdní reakce je 

většinou kyselá (Tomášek 2003). Zastoupeny jsou zde jak luvizem typická, tak luvizem 

olejená. V okolí Ondřejova jsou illimerizované půdy značně ohroženy vodní erozí a 

denudací (Sidorinová in Cícha et al. 1993).    

V oblastech s vysokou úrovní hladiny podzemní vody se vytvořily typické gleje, 

které jsou charakteristické mělkým humusovým horizontem a relativně malým obsahem 

organických látek. Nacházejí se pouze v blízkosti vodních toků a v zamokřených 

úpadech, kde se vyvinuly na nekarbonátových deluviofluviálních a nivních 

sedimentech. Na zkoumaném území jsou gleje potenciálně ohroženy zvýšenou hladinou 

podzemní vody (Sidorinová in Cícha et al. 1993). V okolí Jevanského potoka jsou gleje 

ovlivňovány periodickými záplavami.  
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Pseudogleje se na studovaném území nacházejí v málo členitých částech reliéfu 

především na plošinách a v depresích, kde dochází k sezónnímu převlhčování. To 

způsobuje omezené provzdušnění půdy, které má za následek pomalý rozpad 

organických látek. Půdní reakce je kyselá až silně kyselá a nepříznivé jsou i sorpční 

vlastnosti půdy (Tomášek 2003). Pseudogleje se ve zkoumané oblasti vytvořily na 

zvětralinách křemitých sedimentů, kyselých intruziv, slepenců a brekcií a na 

polygenetických kyselých hlínách.   

Na plochých dnech údolí vodních toků se vytvořila fluvizem (nivní půda) 

typická a fluvizem glejová. Jedná se o velmi mladé půdy, u kterých je půdotvorný 

proces často narušován akumulací při záplavách. Humusový horizont leží přímo na 

mateční hornině, kterou tvoří nivní nekarbonátové sedimenty. Nivní půdy mají dobré 

sorpční vlastnosti a jejich reakce je středně kyselá až zásaditá. Fluvizem glejová se od 

typické liší výraznějším glejovým procesem, který probíhá už v hloubce 60 cm 

(Tomášek 2003). Nivní půdy jsou stejně jako gleje na zkoumaném území potenciálně 

ohroženy zvýšenou hladinou podzemní vody (Sidorinová in Cícha et al. 1993).  

Na jihozápad od Stříbrné Skalice se nalézají rendziny, které vznikly na 

zvětralinách vápenců. Půdní reakce je kvůli přítomnosti uhličitanu vápenatého neutrální 

až slabě zásaditá. Díky výrazné skeletovitosti jsou fyzikální vlastnosti rendzin velmi 

nepříznivé a často dochází k jejich vysychání. Sorpční vlastnosti jsou naproti tomu 

příznivé. Tento půdní typ se však na zkoumaném území vyskytuje pouze výjimečně 

(Tomášek 2003).  

Produkční potenciál půd je na zkoumaném území velmi variabilní jak u 

zemědělských, tak i u lesních půd. Půda je zde ohrožena převážně vodní erozí a 

denudací (Sidorinová in Cícha et al. 1993). Dalším potenciálním ohrožením jsou kyselé 

deště, proti nimž je půda zkoumaného území odolná jen středně nebo málo. V blízkosti 

vodních toků je půda potenciálně ohrožena stagnací podzemní i povrchové vody. 

 

2.7 Biogeografická charakteristika 
 

Studovaná oblast spadá podle biogeografického členění Culka et al. (1996) do 

posázavského regionu, který náleží do hercynské podprovincie. Pro posázavský region 

je charakteristická mezofilní biota, kterou tvoří převážně dubohabřiny, acidofilní 
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doubravy a květnaté bučiny. Tato biota se však dochovala pouze výjimečně. Většina 

lesů byla nahrazena monokulturami smrku nebo borovice.   

Současná vegetace se podle Neuhäuslové (1998) vytvořila v relativně krátkém 

období během pozdního glaciálu a holocénu (12 000 – 15 000 let). V průběhu holocénu 

začaly postupně nabývat na významu antropogenní vlivy, které v posledních stoletích 

převládly nad vlivy přírodními (Tomeček 2007). Původní většinou listnaté lesní porosty 

vytlačila zemědělská činnost a těžba dřeva do vrcholových a hřbetních oblastí a na 

neobdělávané kupy. Zemědělsky využívané plochy se pak staly krajinou matricí 

studovaného území. Přirozená skladba lesa je hospodářskou činností ovlivňována od 18. 

století. K poškození lesů však docházelo i přirozeným způsobem např. při větrných 

kalamitách v letech 1735 a 1737. Obnova lesních porostů začala v 19. století, bylo při ní 

však používáno osivo cizího původu (Kohoutková 2002). Zbylé lesy dnes tvoří 

monokultury smrku a borovic nebo relikty doubrav a habřin. Původní bučiny se 

v nižších oblastech smíchaly se smrkem a lískou. V současné době se k obnově lesa 

používají přirozené porosty nebo sazenice semen místního původu (Tomeček 2007). 

Pokud by se zkoumané území vyvíjelo bez zásahu člověka, vytvořila by se na 

zkoumaném území pravděpodobně společenstva černýšové dubohabřiny, bikové bučiny 

nebo jedlové doubravy, bučiny s kyčelnicí devítilistou a bikové bučiny (Neuhäuslová 

1998), (obrázek 10). V blízkém okolí Sázavy a Jevanského potoka by převažovala 

černýšová dubohabřina, pro kterou je charakteristický výskyt dubu zimního a habru 

obecného. Dalšími typickými dřevinami jsou např. lípa srdčitá, lípa velkolistá, dub letní, 

jasan ztepilý, javor klen a mléč. Zástupci bylinného patra jsou např. černýš hajní, 

jaterník trojlaločný a svízel lesní. U bikové bučiny nebo jedlové doubravy je 

dominantním druhem dub zimní. Řidčeji se zde vyskytuje např. bříza bělokorá, habr 

obecný, buk lesní a lípa srdčitá. V jedlových doubravách se navíc vyskytuje jedle 

bělokorá a dub zimní a letní. Bylinné patro tvoří např. lipnice hajní, bika hajní a 

borůvka. Pro tato společenstva je charakteristické poměrně bohaté mechové patro, ve 

kterém se vyskytuje např. ploník ztenčený, travník Schreberův nebo bělomech sivý. 

Bučina s kyčelnící devítilistou je poměrně vzácné společenstvo (Neuhäuslová 1993). 

Nachází se na vrchovinách ve výšce 500 – 1 000 m n. m., v Jevanské pahorkatině se 

však vyskytuje i v nižších polohách (390 - 510 m n. m.) Typickými dřevinami tohoto 

společenstva jsou buk lesní, javor klen, jedle bělokorá a smrk ztepilý. V bylinném patře 

se nachází kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, svízel okrouhlolistý nebo 
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violka lesní. Biková bučina tvoří nejmenší část zkoumané oblasti. Dřevinné patro je 

zde zastoupeno bukem lesním, jedlí bělokorou a dubem letním a zimním. Bylinné patro 

tvoří bika hajní, třtina rákosovitá a borůvka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Výřez z mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová 1997); 7 

– černýšová dubohabřina; 18 – bučina s kyčelnicí devítilistou; 24 – biková bučina; 36 – 

biková bučina nebo jedlová doubrava 

 

Bylinné patro je v současnosti tvořeno převážně druhy středoevropské květeny. 

Některé z nich se mohou řadit až ke květeně subatlantické (řeřišnice křivolaká, rozrazil 

horský). Výjimečně zde můžeme najít i některé horské druhy (prha chlumní, pernatec 

horský) (Culek et al. 1996). Na údolních skalách roste pelyněk ladní, kostřava sivá, 

tolice lékařská, kokořík vonný a další. V údolních lesích se nachází např. kopytník 

evropský, lilie zlatohlavá, hluchavka žlutá a ptačinec velkokvětý. Suché stráně pokrývá 

řebříček obecný, kostřava ovčí a pavinec horský (Kunský 1968). V minulosti se 

nacházel v okolí Ondřejova i ostrov rašelinných luk Caricion fuscae (Culek et al. 1996).   

 Fauna zkoumaného území je reliktem původních pestřejších druhů. Pro faunu 

posázavského bioregionu jsou charakteristické převážně druhy kulturní krajiny 

Českomoravské vrchoviny (Culek et al. 1996). Nepřítomnost přirozených predátorů a 

dostatek potravy má za následek bohatý výskyt srnce. Nejvýznamnějšími šelmami 

studovaného území jsou liška obecná a kuna lesní. V lesích se hojně vyskytuje také 

prase divoké (Tomeček 2007). V okolí rybníků a nádrží se zdržuje vodní ptactvo např. 

kachny divoké nebo volavky popelavé (Kunský 1968), často se vyskytuje i čáp bílý a 

vzácně i výr velký. V rybnících jsou např. kapr, štika, sumec, okoun nebo candát.  
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3 Recentní morfogenetické procesy v lokalitě GOPE 

  

Jako recentní morfogenetické procesy označujeme procesy, které se podílejí 

nebo v nedávné geologické minulosti podílely na vývoji dnešního reliéfu. Na 

zkoumaném území tyto procesy a jevy navazují především na paleogeografickou historii 

povrchových tvarů v průběhu kvartéru. Morfogenetické procesy byly v tomto časovém 

úseku výrazně diferencovány jak z hlediska typů procesů, tak i jejich intenzity. Na této 

diferenciaci se vedle místních podmínek sledovaného území (geologická stavba, 

výchozí tvary reliéfu, vegetační kryt) podílely především změny klimatických 

podmínek. K nejvýraznějším změnám morfogenetických procesů docházelo na přelomu 

chladných a teplých částí kvartéru a to jak na rozmezí pleistocenních glaciálů a 

interglaciálů, tak i v rámci oscilací jednotlivých studených a teplých období. Tato 

přechodná období se vyznačují nejvyšší intenzitou klimato-morfogenetických procesů. 

K rychlému vývoji reliéfu docházelo i v obdobích se zvýšenou tektonickou aktivitou a 

činností člověka v holocénu (Czudek 2005). Morfogenetické procesy jsou vzájemně 

silně provázané, působení jednoho z nich může být spouštěcím mechanismem pro 

aktivaci dalších reliéfotvorných procesů (např. vliv regelace na svahové pohyby apod.). 

Většina tvarů reliéfu tedy vznikala spolupůsobením několika morfogenetických 

procesů, např. na vývoji úpadů se podílí lineárně tekoucí voda, termoeroze, geliflukce a 

plošný splach.   

Zkoumané území se během glaciálů pleistocénu nacházelo v periglaciálním 

prostředí, ve kterém mělo rozhodující význam mechanické (fyzikální) zvětrávání, 

zvláště pak jeho kryogenní komponenty. Pro mrazové zvětrávání jsou důležité 

litologické vlastnosti a rozpukání horniny, obsah vody v hornině a klimatické podmínky 

(kolísání teploty okolo bodu mrazu, srážky a počet a intenzita regelačních cyklů). 

Hlavním mechanismem kryogenního zvětrávání je trhání a pukání hornin podél puklin a 

vrstevnatých ploch, které je způsobeno změnou teploty horniny a skupenství vody 

(např. Davies 1969, French 1996). Tvary vzniklé mechanickým zvětráváním (např. 

mrazové sruby, tory apod.) se v reliéfu zkoumaného území projevují výrazněji než 

produkty chemického zvětrávání, které má v periglaciálním prostředí výrazně menší 

význam. Morfogenetické procesy periglaciálního prostředí jsou na mechanické 

zvětrávání krystalických hornin silně vázány. Glaciální období byla delší než 



45 

 

interglaciály, a proto měly periglaciální procesy výraznější morfologické účinky na 

vývoj reliéfu v kvartéru než procesy v teplém klimatu, a to především díky délce a 

intenzitě jejich působení. Účinek pleistocénních kryogenních procesů byl však i během 

roku velmi proměnlivý. Většina morfogenetické aktivity (70 – 80 %) se odehrávala 

v době degradace permafrostu, tání sněhu a podzemního ledu, které probíhalo od dubna 

do června (Czudek 2005). Hlavními klimato-morfogenetickými procesy ve středních 

Čechách byly v kvartéru regelační, svahové, fluviální a eolické procesy. 

Přírodní prostředí teplých období v pleistocénu a holocénu, a s ním související 

morfogenetické procesy, jsou si pravděpodobně velmi podobné. V těchto obdobích 

docházelo k výraznému zvýšení teploty vzduchu a převážně i vlhkosti, redukci působení 

periglaciálních procesů a intenzivnímu rozvoji vegetace. Intenzita působení svahových a 

eolických procesů klesá zejména vlivem nárůstu vegetace. Mrazové procesy probíhají 

pouze v zimní části roku a jejich intenzita je ve srovnání se studenými 

obdobími pleistocénu výrazně nižší. Na změnách reliéfu se výrazně podílejí zejména 

fluviální procesy. Od mladšího holocénu dochází k nárůstu antropogenních procesů 

(Czudek 2005), které se během posledních století staly hlavními činiteli ovlivňujícími 

vzhled krajiny.  

 

3.1 Regelační procesy  
  

 Regelace je jedním z nejvýznamnějších morfogenetických procesů 

v periglaciálních oblastech. Účinky regelace a počet regelačních cyklů silně závisí na 

kolísání teploty vzduchu okolo 0°C, sněhové pokrývce, vegetačním krytu, expozici 

svahů a na geologických a půdních poměrech (např. Embleton, King 1968). 

Nejintenzivněji působí regelace při průměrných měsíčních teplotách mezi -5°C a 5°C, 

kdy jsou oblačnost i úhrn srážek minimální, a to především na návětrných částech 

vrcholových partií reliéfu a na terénních elevacích bez půdního pokryvu, vegetace a bez 

sněhové pokrývky nebo při jejím ústupu (Prosová 1961). Nejvýraznější povrchové tvary 

vzniklé působením regelačních procesů jsou zejména izolované skalní formy jako tory 

(Foto 1), mrazové sruby (Foto 2) a jiné typy skalních výchozů. Na zkoumaném území 

Ondřejovské vrchoviny dosahovala regelace nejvyšší intenzity v pleistocénu, kdy 

docházelo k významnému kolísání teploty nejen mezi hlavními glaciály a interglaciály, 

ale též v rámci jednotlivých období. V holocénu reliéfotvorný účinek regelačních 
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procesů poklesl (např. zkrácením délky působení a snížením jejich intenzity), nadále se 

však podílí na vývoji reliéfu. Regelační cykly jsou v holocénu vázány na zimní období a 

na krátká období koncem podzimu a na začátku jara. Na regelaci je také vázáno např. 

skalní řícení, vymrzání kamenů, mrazové vzdouvání, geliflukce a další svahové procesy 

(Czudek 2005).   

Foto 1 Biogenní zvětrávání povrchu skalních   Foto 2 Relikt mrazového srubu na  

výchozů rozpadajícího se toru na východním    východním svahu vrcholu Pecný, který  

svahu vrchu Čihadlo, který se vyvinul       vznikl zejména mrazovým zvětráváním 

mrazovým zvětráváním a regelačními       kvarcitů 

procesy na granitech říčanského typu.     

      

 

3.2 Svahové procesy  
  

Z hlediska geomorfologie jsou svahové procesy popisovány jako pohyby 

jednotlivých horninových částí a produktů jejich zvětrávání po svahu. Svahové procesy 

jsou velmi různorodé a jejich vznik je silně vázán na místní fyzicko-geografické 

podmínky (Selby 1982). Podmínky vzniku svahových procesů prošly v průběhu 

kvartéru velkými změnami. Největší morfogenetický význam měly svahové procesy na 

konci glaciálních období, kdy docházelo k degradaci permafrostu a tání podzemního 

ledu a sněhu (Czudek 2005). Vysoká aktivita svahových procesů je typická pro 

periglaciální oblasti, především díky působení mrazu, nedostatku vegetačního krytu se 

silným zakořeněním a sezonnímu nadbytku půdní vláhy (např. Davies 1969, French 
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1996). Svahovými procesy vytvořené tvary reliéfu vznikaly během celého kvartéru a 

podílely se na polygenetickém vývoji např. asymetrických údolí, úpadů, izolovaných 

skalních forem, kamenných moří (Foto 3) nebo kryoplanačních teras. Většina 

zmíněných tvarů reliéfu vznikla spolupůsobením více procesů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Fosilní kamenné moře na východním svahu vrcholu Pecný zakryté sekundární 

vegetací vzniklo působením regelačních a svahových procesů. 

 

Během kvartéru se ve studované oblasti Ondřejovské vrchoviny projevovala 

řada typů svahových procesů tj. ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Pro vývoj reliéfu 

měly velký význam především geliflukce, mrazový kríp, mrazové klouzání, vzdouvání 

úlomků, plošný splach, sufóze, sesouvání a řícení. Převládajícím svahovým procesem 

periglaciálních oblastí byla během pleistocénu geliflukce (Czudek 2005, Jahn 1975), 

která působila téměř na celém území Česka. Jedná se o soliflukci po sezóně nebo 

dlouhodobě zmrzlém podkladu při sklonu 2 - 15°. Vlivem geliflukce docházelo 

k denudaci údolních svahů i zvlněných rozvodních plošin a hřbetů, které měli dostatek 

vlhkosti z tajícího sněhu, ledu a z deště. Podle Sekyry (1960) měla na našem území 

geliflukce největší morfogenetický vliv během elsterského a sálského zalednění, tedy 

v období středního pleistocénu (více sněhu, delší studená období, více regelačních 

cyklů). V holocénu se geliflukce projevuje v době tání sněhu i v nejnižších polohách, a 

to především na svazích bez vegetace a se sklonem okolo 2°. Nedosahuje však zdaleka 

takové intenzity jako v pleistocénu. Relikty soliflukčních pohybů byly zjištěny severně 

od zkoumaného území v okolí obce Jevany. Zde probíhala soliflukce povrchové části 
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půdního pláště na podkladu spraší a působilo zde i místní nahromadění kaolinu 

(Brunclík 1956). Na zmíněném území byla v minulém století zřízena soustava rybníků, 

proto můžeme relikty soliflukčních proudů pozorovat pouze na podzim při výlovu ryb. 

Dalším významným denudačním činitelem periglaciální zóny byl v pleistocénu 

mrazový kríp, který se projevuje jako povrchový a podpovrchový plouživý pohyb 

částic. Tento proces je silně závislý na počtu regelačních cyklů a jeho sedimenty lze 

snadno zaměnit za produkty geliflukce. S procesem geliflukce je často spojené i 

mrazové klouzání, které způsobuje pohyb úlomků, balvanů nebo kamenných moří po 

ledové kůře. Na rovných a mírně ukloněných plochách se na přemisťování zvětralin 

podílelo z velké části mrazové vzdouvání. Mezi svahové procesy periglaciální zóny 

permafrostu řadíme i povrchový a podpovrchový splach (sufóze). Povrchový splach sice 

většinou nevytváří nové tvary reliéfu, ale významně se podílí na jejich vývoji, např. při 

vzniku úpadů (Czudek 2005, Davies 1969, French 1996). Sufóze se v periglaciální zóně 

během pleistocénu projevovala především vymýváním jemného materiálu z kamenných 

moří a tvorbou malých vhloubených tvarů (např. závrty v nekrasových horninách).  

Na zkoumaném území lokality GOPE je ze svahových procesů nejlépe patrné 

sesouvání. Jedná se o rychlý krátkodobý pohyb hmot po svahu podél jedné nebo více 

smykových ploch. Sesouvání se na modelaci reliéfu podílelo v průběhu celého kvartéru. 

Větší intenzity však dosahovalo v pleistocénu, a to především díky permafrostu a 

změnám klimatu (Czudek 2005). Holocénní sesuvy bývají zapříčiněny mimořádně 

vydatnými dešti nebo antropogenní činností. Na zkoumaném území lokality GOPE se 

nachází několik sesuvů kvartérního stáří, jejichž vznik je pravděpodobně vázán na 

změny klimatických podmínek na rozhraní pleistocénu a holocénu.  

Dalším typickým projevem svahových procesů jsou skalní řícení. Jde o 

krátkodobý náhlý pohyb hmot, při kterém se odloučený materiál pohybuje bez kontaktu 

s podkladem (volný pád). Řícení mají pro zkoumané území menší význam než 

sesouvání, jelikož se zde nenacházejí rozsáhlejší skalní výchozy a velmi strmé svahy. 

K projevům řícení však může docházet vlivem regelace např. na smykových plochách 

sesuvů, kde došlo k obnažení skalního podkladu.  

S nástupem holocénu a s tím spojenými změnami klimatických podmínek se 

změnila i důležitost a intenzita jednotlivých svahových procesů. Morfogenetické 

procesy založené na působení mrazu a regelačních cyklech jsou redukovány a naopak 
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významně stoupá vliv vodní eroze půdy a sesouvání. Intenzita eroze půdy zaznamenala 

během holocénu silný nárůst především díky zvýšenému působení antropogenních 

vlivů. První významný nárůst vodní eroze půdy proběhl v mladší době bronzové a byl 

spojen s rozvojem osídlení, zemědělství a pastevectví (Ložek 1973b). K mimořádnému 

rozvoji vodní eroze půdy došlo v posledních 200 letech, a to zejména po roce 1950 díky 

pěstování erozně náchylných plodin a nevhodné zemědělské úpravě pozemků. 

V zalesněných oblastech je důvodem zvýšené eroze půdy nevhodná technologie těžby 

dřeva (např. holoseče), špatná údržba lesních cest a nerespektování povětrnostních 

podmínek (Buzek 1983).   

 

3.3 Fluviální procesy  
  

Významnými morfogenetickými procesy byly v kvartéru fluviální procesy, které 

podstatným způsobem přispěly k vývoji reliéfu a vzhledu krajiny. Intenzita a délka 

působení fluviálních procesů prodělaly na přelomu studených a teplých období 

pleistocénu a holocénu, podobně jako jiné morfogenetické procesy, velmi významné 

změny. S poklesem teploty v anaglaciální fázi studených období docházelo 

k postupnému úbytku vegetace a nárůstu permafrostu, což mělo za následek zvýšení 

odtoku a s tím spojené zahlubování vodních toků. V tomto období vznikala erozní báze 

rozsáhlé anaglaciální akumulace, během níž docházelo např. k ukládání mocných 

fluviálních sedimentů říčních teras. Vývoj terasového systému českých řek by však 

nebyl v pleistocénu možný bez neotektonických zdvihů. K největšímu rozvoji říčních 

teras docházelo tehdy, pokud byla anaglaciální akumulace spojena s tektonickým 

klidem případně poklesem a erozní fáze spadaly do období tektonického výzdvihu. Ve 

vrcholné fázi glaciálů vystřídala ukládání fluviálních sedimentů hlavní fáze sprašové 

akumulace. Hlavní období hloubkové eroze a denudace nastává v kataglaciální fázi 

studených období, kdy je vegetace ještě málo rozšířená a tání sněhu a permafrostu 

způsobuje zvýšení odtoku a vysoké vodní stavy. Bohatá vegetace teplých interglaciálů 

výrazně zeslabila přínos materiálu do řek a díky zmenšenému odtoku vznikla klimaticky 

podmíněná stabilita erozní a akumulační činnosti. Erozní fáze fluviálních procesů byly 

výrazně kratší (až tisíce let) než fáze akumulační (až desetitisíce let). Morfogenetická 

účinnost vody způsobená klimatickými podmínkami však byla významně ovlivňována 

také tektonickými procesy. V pleistocénu docházelo také k výrazným změnám intenzity 
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fluviálních procesů v rámci jejich ročního cyklu. Na tvorbě reliéfu se fluviální procesy 

nejvýznamněji podílely v krátkém období tání sněhu a ledu, které zpravidla netrvalo 

déle než dva týdny. Během tohoto období dosahovala tekoucí voda 60 – 80 % ročního 

erozního, transportního a akumulačního účinku (Jahn 1955, Czudek 2005).  

Fluviální procesy se v pleistocénu podílely zejména na prohloubení pliocénních 

údolí, vývoji nových údolí a říčních teras a na vzniku úpadů (Foto 4). V sedimentech 

zpevněných podzemním ledem se na erozních procesech vodních toků podílela 

termoeroze a to jak v podmínkách permafrostu, tak i v podmínkách hlubokého 

sezonního promrzání hornin (Jahn 1975). Intenzita a typ (boční, hloubkavá) termoeroze 

byly v chladných obdobích pleistocénu závislé především na místních faktorech, jako 

jsou teplota vody a permafrostu, litologické složení, podzemní led, rozpukání hornin, 

proudění vody, tektonický režim území a další. Důležitou roli hrála termoeroze také při 

vývoji úpadů, zvláště na nezpevněných sedimentech s ledovými klíny nebo větším 

množstvím podzemního ledu (Czudek 2005). V místech intenzivního tektonického 

výzdvihu byly účinky termoeroze překryty hloubkovou (mechanickou) erozí vodních 

toků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Rozsáhlý úpad s vyvinutou pramennou mísou v pramenné oblasti Šmejkalky u 

Ondřejova, který vznikl spolupůsobením fluviálních, svahových a kryogenních procesů. 

 

Fluviální procesy jsou během holocénu závislé především na klimatických 

podmínkách a na rozdíl od pleistocénu mají vyrovnanější roční chod. Nejvyšší intenzity 
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dosahují fluviální procesy v období tání sněhu a extrémních srážek. Na vývoji reliéfu se 

podílí jak erozní tak akumulační fáze fluviálních procesů. Během erozní fáze dochází 

k zahlubování vodních toků a modelaci jejich koryt. Působením lineárně tekoucí vody 

se vyvíjejí např. erozní rýhy, zářezy a strže. Akumulací vodních toků vznikají 

výplavové kužele, akumulace povodňových sedimentů, říčních teras (Foto 5) apod. V 

holocénu dochází k narůstání vlivu antropogenní činnosti, která je v současné době 

jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících fluviální procesy.  

 

 

 

 

 

Foto 5 Údolí řeky 

Sázavy východně 

od Chocerad se 

sedimenty VII. 

(pikovické) terasy. 

 

3.4 Eolické procesy  
  

Významný vliv klimatu na intenzitu morfogenetických procesů se projevuje i u 

eolických procesů a jevů, které jsou především určovány rychlostí a směrem větru a 

délkou jeho působení v ročním chodu. Mezi významné faktory ovlivňující intenzitu 

eolických procesů patří také vegetační pokryv, reliéf a sněhová pokrývka. Nejvhodnější 

podmínky pro působení větru poskytuje otevřená krajina bez vegetace a sněhové 

pokrývky (velká rozloha holé půdy, silnější vítr u zemského povrchu) (např. Davies 

1969, Embleton, King 1968, French 1996). Nejpříznivější podmínky pro působení 

eolických procesů nastávaly na studovaném území během pleistocénu ve vrcholných 

částech glaciálů, kdy byl Český masiv součástí periglaciální zóny. Směr proudění větru 

byl během pleistocénu proměnlivý, v Českém masivu se nejčastěji vyskytovalo 

proudění západního a severozápadního směru (Frechen et al. 1999). Na časté oscilace 

klimatu v pleistocénu poukazuje i kolísání zrnitostního složení sprašových profilů, které 
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dokládají především změny rychlosti větru v intervalu 1 – 2 tis. let (Czudek 2005). 

Přestože eolické procesy dosahovaly ve vrcholných obdobích glaciálů největší intenzity, 

jejich erozní efekt je v Českém masivu při srovnání se svahovými a fluviálními procesy 

podstatně nižší. V holocénu se eolické procesy projevují zejména větrnou erozí půdy, 

která je často ovlivňována rozsahem a typem antropogenní činnosti.  

 Na vývoji tvarů reliéfu se podílely jak deflace a koraze, tak i akumulace větrem 

unášených částic. Deflace jemného materiálu z fosilních a pleistocénních zvětralin 

přispívala v periglaciálním prostředí např. ke snižování rozvodních částí reliéfu a vzniku 

kamenných dlažeb. Transport jemného materiálu větrem se projevuje ohlazováním 

skalních útvarů a velkých balvanů, nebo vznikem vhloubených mikrotvarů na skalních 

stěnách (Czudek 2005). Akumulační fáze eolických procesů se v blízkosti zkoumaného 

území projevovala především vznikem sprašových pokryvů. Ty se nacházejí severně od 

studované lokality v okolí obce Jevany. Jedná se o víceméně homogenní závěje uložené 

při úpatí svahů, které se nacházejí v závětří jihozápadního větru. Na řadě stanovišť se 

spraše vyskytují jako příměs žulového rozpadu (Brunclík 1956). Díky dobré jímavosti 

pro vodu se spraše významně podílely na vzniku a vývoji soliflukčních procesů.  

 

3.5 Antropogenní procesy 
  

V holocénu se významně uplatňuje nová skupina morfogenetických procesů, 

která je vázána na činnost člověka. K nárůstu účinnosti antropogenních procesů dochází 

od subrecentu především díky postupné intenzifikaci využívání krajiny. Antropogenní 

procesy se během posledních století staly hlavními činiteli ovlivňujícími vzhled krajiny 

(Czudek 2005). Činnost člověka je v současnosti patrná ve všech oblastech přírodního 

prostředí. 

Vliv antropogenní činnosti se u každé skupiny přírodních morfogenetických 

procesů projevuje jiným způsobem. Na příklad regelace není činností člověka příliš 

ovlivňována, protože je vázána převážně na klimatické podmínky dané oblasti. Její 

působení však může být redukováno nebo podpořeno změnou vegetačního krytu. Jako 

vedlejší vliv činnosti člověka na regelaci může být akceptována i dlouhodobá, 

antropogenní činností podpořená, změna klimatu, se kterou jsou spojeny změny 

podmínek vhodných pro vznik regelačních cyklů. Na klimatické podmínky jsou výrazně 
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vázány i eolické procesy. Odstranění vegetačního pokryvu způsobuje zvýšenou erozní 

účinnost větru. Sezónní změny v rychlosti větru ve studované lokalitě jsou 

zaznamenány v tabulce 9.   

Svahové procesy jsou významně ovlivňovány lidskou činností. Ke zrychlení 

svahových procesů dochází především změnou pokryvu svahu např. odlesněním. Pro 

působení svahových procesů jsou tedy náchylné zemědělsky využívané svahy 

s nevhodnou úpravou pozemků a pěstováním nevhodných plodin. K mimořádnému 

rozvoji vodní eroze půdy došlo zvláště v posledních 200 letech (Buzek 1983, Czudek 

2005). Svahové procesy mohou být podmíněny i technickými úpravami svahu např. 

stavbou silnic apod.  

Se změnami vegetačního pokryvu a erozí půdy jsou silně svázány i fluviální 

procesy. Odstraněním vegetačního pokryvu (především odlesněním) klesá intercepce a 

erozní účinnost spojená se srážkami se zvyšuje (např. Selby 1982). Významné změny 

v působení fluviálních procesů způsobují také technické úpravy toků, jako je výstavba 

rybníků a vodních nádrží, kde dochází mimo jiné ke zvýšené akumulační činnosti toku. 

Menší průtok vody pod nádržemi způsobuje snížení erozní účinnosti toků. Na 

zkoumaném území se nachází několik menších rybníků a nádrží (Foto 6), které jsou 

blíže popsány v kapitole 2.4. Dalším příkladem možného zásahu člověka na působení 

fluviálních procesů je výstavba asfaltové silnice z Ondřejova do Kostelní Střimelice. 

Tato komunikace protíná úpad, který v nižší poloze přechází do údolí Seradovského 

potoka, a tím zabraňuje stékání vody dále do údolí (Foto 7). Ve vlhkých obdobích proto 

dochází k hromadění vody nad uvedenou silnicí.  

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Chovný rybník na levém 

břehu Zvánovického potoka. 
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Foto 7 Silnice z Ondřejova do 

Kostelní Střimelice protínající 

úpad na horním toku 

Seradovského potoka, která 

zabraňuje přirozenému odtoku 

vody. 

 

Intenzita působení antropogenních procesů i jejich vliv na jednotlivé složky 

přírodního prostředí prodělávaly v mladším kvartéru velmi výrazné změny. Zejména v 

neolitu docházelo k neustálým změnám rozlohy osídlení a tedy také využívání krajiny 

především díky zemědělské činnosti a těžbě dřeva. Významné změny v působení 

přírodních procesů nastaly v mladší době bronzové, kdy došlo při rozvoji osídlení, 

zemědělství a těžby dřeva k výraznému zvýšení vodní eroze půdy, která se projevila 

vznikem rozsáhlých uloženin povodňových hlín (Ložek 1973b). Obrázek 11 ukazuje, že 

i během maximálního rozšíření pravěkého osídlení byla zkoumaná oblast Ondřejovské 

vrchoviny obydlena pouze v těsném okolí Sázavy ve výškách do 300 m n. m. Nejdále 

na sever zasáhlo osídlení podél Jevanského potoka a Mnichovky. 

 

 

 

Obrázek 11 Maximální rozsah 

pravěkého osídlení dolní Sázavy: 

mladší a pozdní doba bronzová 

(Pleiner et al. 1978); bílá plocha – 

osídlené území; hnědá plocha – 

neosídlené území; červená – 

Knovízská kultura; oranžová – 

Lužická kultura.  
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Do 12. století se činnost člověka projevovala především změnami vegetačního 

krytu a to jak rozvojem zemědělství, tak i vlivem těžby dřeva. Ve 12. století se objevují 

první záznamy o těžbě nerostných surovin na studovaném území. Jednalo se především 

o těžbu polymetalických a mědinosných rud v lokalitách Hradové Střimelice, Kostelní 

Střimelice a Stříbrná Skalice, která na některých lokalitách pokračovala až do 18. 

století. V 19. století byla u Černých Voděrad zahájena také těžba stříbra (Jinochová in 

Cícha et al. 1993). V okolí Stříbrné Skalice jsou dodnes granitoidní horniny 

středočeského plutonu využívány pro těžbu stavebního kamene a štěrku. Ložiskové 

poměry zkoumaného území jsou podrobněji popsány v kapitole 2.1.6. Na levém břehu 

Zvánovického potoka v blízkosti (současného) křížení potoka a silnice na Černé 

Voděrady docházelo v minulosti k těžbě (Foto 8) a opracování granitů říčanského typu 

při výrobě mlýnských kamenů. Různé fáze opracování reliktů mlýnských kamenů jsou 

zachyceny na Foto 9. Kromě zemědělství a těžby dřeva roste v posledních stoletích také 

zástavba území a další inženýrské stavby a úpravy např. náspy silnic (Foto 10), vodní 

nádrže, agrární terasové stupně apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Výchoz granitů říčanského typu na levém břehu Zvánovického potoka se 

stopami činnosti člověka. Skalnatý svah byl využíván pro těžbu materiálu na mlýnské 

kameny. 
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Foto 9 Mlýnské kameny na levém břehu Zvánovického potoka v různém stadiu 

opracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 Antropogenní akumulace silničního náspu v lokalitě hvězdárny Ondřejov. 
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4 Zvětrávací procesy granitového toru na hřbetu Čihadlo 

 

Významný vliv zvětrávacích procesů na současný vzhled krajiny se na 

studovaném území nejlépe projevuje u skalních výchozů, jejichž stavba i vzhled 

zaznamenávají podstatné změny v působení zvětrávacích procesů minimálně od 

posledního glaciálu. Jak již bylo uvedeno ve 3. kapitole, ke změnám v intenzitě i typu 

zvětrávacích a odnosových pochodů docházelo především v závislosti na změnách 

makroklimatických i mikroklimatických podmínek. Typ klimatu významně ovlivňuje 

podíl chemického a fyzikálního zvětrávání na vývoji skalních tvarů, což je spojeno i s 

odolností horniny vůči zvětrávání. Podle Demka et al. (1964) vede např. v teplých a 

suchých obdobích zvýšená rozpustnost křemičitanů k snadnějšímu zvětrávání žul, 

zatímco během humidních mírných a chladných období jsou žuly odolné a tvoří 

elevace.  

Pro vývoj skalních výchozů studovaného území Ondřejovské vrchoviny měly 

největší význam změny klimatu v průběhu kvartéru. Zatím co v periglaciálním prostředí 

glaciálů převládalo mrazové zvětrávání, v mírném humidním klimatu interglaciálů a 

holocénu je hlavním zvětrávacím procesem hydratace, která vede ke vzniku zaoblených 

balvanů a detritu. Díky relativně rychlým změnám podnebí během kvartéru můžeme 

vedle současných tvarů reliéfu pozorovat i tzv. fosilní tvary, které neodpovídají 

současnému klimatu. Na studovaném území jde především o mrazové sruby (Foto 2) a 

kamenná moře (Foto 3). Jelikož se povrchové tvary mění pomaleji než klimatické 

podmínky, můžeme na jednom tvaru pozorovat formy zvětrávání různých 

klimamorfogenních oblastí. Jejich identifikace je však vlivem dalšího vývoje i vlastností 

horniny často velmi obtížná (Demek et al. 1964). Na vzniku izolovaných skalních forem 

studovaného území se podílelo jak fyzikální a chemické zvětrávání, tak i zvětrávání 

biogenní. 

Vliv zvětrávání na tvary reliéfu je na studovaném území dokumentován na 

příkladu jednoho z granitových torů (430 m n. m.), který se nachází na hřbetu východně 

od vrchu Čihadlo (Foto 11 a 12). V geomorfologii se pod pojmem tor označuje část 

skalního podloží vyčnívající na všech stranách nad povrch reliéfu, který je vystaven 

mrazovému zvětrávání a následnému odnosu jemnozrnného materiálu. Jedná se o skalní 

útvary s příkrými stěnami s výraznými znaky mrazového zvětrávání podél puklin a 
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vrstevných ploch. Tory mohou nabývat různých tvarů od jednotlivých skalních bloků po 

skalní skupiny nebo skalní hradby (Czudek 2005, Demek et al. 1964, Embleton, King 

1968, Selby 1982). Nejčastěji dosahují výšky okolo 10 m, v extrémních případech však 

mohou přesahovat 30 m. Tory jsou tvořeny jak velkými a zaoblenými balvany, tak i 

malými a ostrými bloky. Jednotlivé skalní bloky se velmi často naklánějí podél puklin a 

časem od útvaru odpadávají. Na úpatí torů se mohou hromadit rozpadlé bloky a úlomky, 

případně zde vznikají kamenná moře. Na žulovém podloží se tor vyvíjí převážně ve 

třech fázích. Během první fáze dochází k hlubokému navětrání granitů, které převládá 

nad odnosem zvětraliny. Odolnější části tvoří pod povrchem zaoblené elevace. Odnos 

jemnozrnných zvětralin je charakteristický pro druhou fázi, kdy jsou odolnější partie 

exhumovány. Po obnažení následuje další (kombinovaná) fáze, při které je tor vystaven 

intenzivnímu zvětrávání.  

 

 

 

 

 

 

Foto 11 Západní 

část granitového 

toru na V od vrchu 

Čihadlo. 

 

 

 

 

 

Foto 12 Východní část 

granitového toru na V od 

vrchu Čihadlo. 
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Hřbet Čihadlo se nachází na jihozápadním okraji tzv. říčanského plutonu, který 

je budován výrazně porfyrickými muskovit – biotitickými granity (Trubač 2008). Pro 

svůj hrubozrnný charakter se říčanská žula zvětráváním nerozpadá na ostrohranné 

úlomky, ale vytváří výrazné skupiny balvanů (Demek et al. 1964). Studovaný tor se 

rozkládá na ploše 70 - 80 m
2
 v nadmořské výšce 430 m a skládá se z více než dvaceti 

bloků odlišných velikostí a tvarů, které jsou navzájem odděleny různě velkými 

puklinami. Výška tohoto toru přesahuje v nejvyšších partiích 4 m. Největší bloky 

asymetrického toru se nacházejí na jeho jižní straně. Jsou tvořeny velkými zaoblenými 

skalními bloky, které jsou navzájem odděleny jak vertikálními, tak i horizontálními 

puklinami a trhlinami. Úbočí toru je zde téměř kolmé a jeho úpatí je ostré a bez 

nakupení uvolněných balvanů. Směrem na sever a na východ dochází k výraznějšímu 

rozvolňování a naklánění jednotlivých bloků granitů podél puklin. Některé balvany se 

zcela uvolnily a následně se pohybovaly dále po svahu. Rozdíl v uspořádání 

jednotlivých partií toru je ovlivněn rozdílnými sklony částí hřbetu. Zatímco se jižní část 

toru nachází ve vrcholové části hřbetu, severní část postupně klesá po svahu, což vytváří 

lepší podmínky pro pohyb bloků. Tor je zde tvořen jak skalními výchozy, tak i 

akumulacemi uvolněných bloků. Na severní straně toru dochází k postupnému pohybu 

uvolněných balvanů, a to zvláště podél puklin rovnoběžných se svahem, které 

s vodorovnou rovinou svírají úhel 30° (Foto 13). Jednotlivé bloky jsou zde výrazně 

menší a ostrohranější než v jižní části. 

 

 

 

 

 

Foto 13 Uvolněné skalní 

bloky na severním úbočí 

toru (východní svah vrchu 

Čihadlo) oddělené od 

podloží puklinou se sklonem 

30°. 

 



60 

 

4.1 Puklinová analýza 
 

Kromě nerostného složení a struktury žuly se na stavbě skalních tvarů podílí 

odlučnost a rozpukání horniny (Demek et al. 1964). Puklinatost je nejrozšířenější 

horninovou strukturou mezoskopického měřítka, která se projevuje na odkryvech téměř 

všech hornin. Na rozdíl od břidličnatosti nebo kliváže je puklinový systém méně hustý a 

dochází na něm k reálnému rozpadu horniny (Jaroš, Vachtl 1987). Puklinový systém 

granitoidů vzniká působením tlaků v průběhu tuhnutí horniny nebo krátce po něm. 

Primární puklinové struktury vznikají pomalou krystalizací magmatu, kdy dochází 

k jeho smršťování za současného působení orientovaného tlaku. Sekundární puklinové 

struktury vznikají změnami tlaků během tuhnutí magmatu nebo působením endogenních 

procesů po utuhnutí horniny. Takto vzniklý puklinový systém předurčuje tvar, velikost i 

uspořádání těles, které jsou dále modelovány exogenními procesy (Votýpka 1970). 

V případě studovaného toru na hřbetu Čihadlo se jedná především o mrazové, chemické 

a biogenní zvětrávání a také o odnos zvětralého materiálu. 

Při zkoumání puklinového systému se klade důraz na směr puklin vzhledem ke 

světovým stranám a také na frekvenci puklin v granitovém masivu. Pukliny S – J směru 

jsou označovány jako pukliny S a mají rozptyl 30°. V Českém masivu většinou pukliny 

S určují směr delší osy skalních útvarů a dochází na nich k intenzivnímu zvětrávání, 

které napomáhá rozpadu skalních stěn (Votýpka 1970). Pukliny V – Z směru, které jsou 

označovány jako pukliny Q (rozptyl 15°- 30°), nejsou většinou na pukliny S kolmé a 

svírají s nimi nejčastěji úhel 75° – 90°. Ve směru těchto puklin jsou často orientována 

kamenná moře pod skalními útvary. Pukliny rovnoběžné s původním povrchem jsou 

označovány jako pukliny L (Votýpka 1970). Směr puklin se nejčastěji vyjadřuje pomocí 

puklinových diagramů, tzv. Cloosových růžic. Pro zpracování puklinového diagramu 

studovaného toru (obrázek 12) bylo změřeno 27 puklin. Na růžicovém diagramu je 

patrná převaha S puklin ve směru 0° – 180°, které mají rozptyl do 30°. Pukliny Q 

s převládajícím směrem 90° – 270° jsou na diagramu zastoupeny o něco méně, ale mají 

výraznější rozptyl 40°. Sekundární puklinový systém je na zkoumané lokalitě podstatně 

méně zastoupen, a to ve směrech 130° – 310° a 150° – 330°. 
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Obrázek 12 Růžicový diagram směrů puklinových ploch na granitových výchozech 

silně zvětralého toru na východním svahu hřbetu Čihadlo 430 m n. m. 

 

Na modelaci studovaného toru na hřbetu Čihadlo se kromě orientace puklin 

podílela i jejich četnost. Jaroš, Vachtl (1987) charakterizují četnost puklin jako počet 

puklinových ploch na jednotku délky v ploše kolmé k puklinovému systému, nebo jako 

délku rozestupů mezi jednotlivými puklinami. Pro vývoj izolovaných skalních tvarů na 

granitoidních horninách je zvláště důležitá frekvence svislých puklin, která je na 

studovaném toru poměrně variabilní. Na západní straně toru jsou od sebe nejvýraznější 

pukliny vzdáleny v téměř pravidelných intervalech okolo 2 m. Četnost puklin se zvyšuje 

směrem k severu a východu, kde dochází ke zkracování intervalů mezi jednotlivými 

puklinami (až na 3 pukliny/m), a to spolu s větším roptylem jejich směrů. Pro L pukliny 

bývá příznačný pokles frekvence puklin směrem do hloubky (viz např. Zemanová 

2005). Tento předpoklad však nelze na studovaném toru potvrdit, protože dosahuje 

poměrně malé výšky a pukliny L se zde objevují jen v několika nepravidelných 

úrovních.  

Pro vývoj kryogenních tvarů reliéfu je důležitá také jejich expozice vzhledem ke 

světovým stranám, především díky změně mikroklimatických a mezoklimatických 

podmínek svahu. Prosová a Sekyra (1961) rozdělují expozici svahů v Českém masivu 

na studenou (SV) a teplou (JZ), přičemž SV svahy jsou chladnější a vlhčí a denní 

amplituda teploty vzduchu je zde menší než na JZ svazích. Pro studené expozice svahů 
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je ve většině případů charakteristické pomalejší zvětrávání a menší intenzita odnosu 

zvětralého materiálu. Naproti tomu teplejší JZ expozice se vyznačuje výraznějším 

kolísáním teplot během dne, které podmiňují intenzivnější zvětrávání a rychlejší 

denudaci. Zemanová (2005) však uvádí, že ,,při hodnocení vlivu studené expozice 

svahů na vznik a vývoj kryogenních destrukčních tvarů reliéfu libovolné oblasti je však 

potřeba zohlednit i celkovou konfiguraci terénu v území, zastoupení různě 

exponovaných svahů a selektivní charakter působení exogenních geomorfologických 

činitelů v místech narušených puklinovým systémem, při změně litologických 

podmínek apod.“ Toto tvrzení Zemanové (2005) je platné i v případě studovaného toru, 

který je díky své poloze na východním úbočí vrchu Čihadlo od jihozápadu kryt a mělo 

by zde tedy podle Prosové a Sekyry (1961) docházet k výrazně pomalejšímu zvětrávání. 

Tomu však geomorfologická situace v lokalitě toru neodpovídá. Na zkoumaném území 

Ondřejovské vrchoviny se nachází poměrně velké množství kryogenně modelovaných 

skalních výchozů i na severních a východních svazích terénních elevací.       

 

4.2 Vliv zvětrávání na vývoj granitového toru na hřbetu Čihadlo 
 

Současná výška skály je podmíněna především hloubkou zvětrávání a rychlostí 

odnosu zvětralého materiálu, k jehož denudaci došlo patrně na konci pleistocénu. Po 

exhumaci byl studovaný tor v periglaciálním prostředí posledního glaciálu vystaven 

zejména fyzikálnímu zvětrávání, které se projevovalo především působením mrazového 

zvětrávání na skalní podloží a následným odnosem zvětralého materiálu. Kryogenně 

modelované skalní výchozy vznikaly v chladných obdobích ve vrcholových částech 

příkrých svahů tvořených krystalickými horninami, a to zvláště v místech, kde došlo 

k obnažení skalního podkladu s dobře vyvinutým primárním systémem puklin. 

Puklinový systém výrazně ovlivňuje morfologické charakteristiky skalního výchozu, 

protože do něj proniká srážková nebo tavná voda, která při změně skupenství 

z kapalného na pevné zvětší svůj objem až o 9 % (Rubín, Balatka 1986, Smolová, Vítek 

2007 aj.). Tím dochází k rozšiřování puklin a ke vzniku větších trhlin. Kryogenní 

zvětrávání vedlo v některých případech k přemodelování zaoblených balvanů do 

hranatějších tvarů. To vysvětluje existenci zaoblených i ostrohranných balvanů v rámci 

studovaného toru. Míra přemodelování závisí i na odolnosti žuly vůči mrazovému 
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zvětrávání, přičemž hrubozrnné žuly jsou zpravidla proti mrazovému zvětrávání odolné 

(např. Demek et al. 1964).  

Malý počet ostrohranných bloků zkoumaného toru je způsoben i zvýšeným 

působením chemického a biogenního zvětrávání v holocénu, které vedlo k zaoblování 

hran podél puklin. Rychlost chemických reakcí je totiž přímo úměrná velikosti jejich 

reakčního povrchu (Náprstek 1985). Vznik zaoblených tvarů podporuje hrubozrnná 

struktura horniny. Intenzita chemického zvětrávání je závislá jak na klimatu, tak i 

vlastnostech horniny, zvláště pak na minerálním složení. Nejvýznamnějším prvkem 

chemických reakcí je bezpochyby voda (a roztoky), která v určité míře reaguje se všemi 

druhy minerálů (Twidale 1982). Rozpustnost minerálů je závislá na vlastnostech 

rozpouštědla (cirkulace vody, teplota atd.). Nejvýznamnějšími reakcemi chemického 

zvětrávání hornin jsou hydratace (zabudování hydroxylových iontů do struktury 

minerálu) a hydrolýza (nahrazení iontů kovů hydroxylovým radikálem). 

Granitické horniny složené převážně z křemene, K-živců a plagioklasů jsou 

chemickými reakcemi nejčastěji přeměněny na kaolinit a různé druhy oxidů a hydroxidů 

(Twidale 1982). Horniny s vysokým obsahem křemene lépe zvětrávají při působení 

(vysoce) alkalických roztoků. V granitickém prostředí však nejčastěji vznikají neutrální 

nebo slabě kyselé roztoky, proti kterým je křemen odolný. Biotit je naopak vůči 

chemickému zvětrávání velmi náchylný. V případě studovaného toru na hřbetu Čihadlo 

podporuje porfyrická struktura muskovit – biotitické říčanské žuly s výraznými 

vyrostlicemi K-živců (3 – 10 cm) (Trubač 2008) působení selektivního zvětrávání (Foto 

14). Říčanská žula je tvořena z více než 50 % minerály, které jsou velmi odolné vůči 

zvětrávání, jedná se o K-živce, křemen a muskovit. Významné zastoupení však mají i 

méně odolné minerály např. plagioklasy (34,1 %) a biotit (13,8 %) (Orlov 1933). 

 

 

Foto 14 Detail selektivního 

zvětrávání porfyrické muskovit – 

biotitické říčanské žuly s výraznými 

vyrostlicemi K-živců na východním 

svahu vrchu Čihadlo. 
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Činnost organismů se na zvětrávání skalního výchozu podílí jak chemicky tak 

mechanicky. Většina povrchu studovaného toru je v současné době pokryta mechem. 

Role lišejníků a mechu při zvětrávání skalních výchozů však dosud není zcela známa. 

Některé druhy mechů mohou vylučovat organické kyseliny, které z horniny extrahují 

Al, Mg nebo SiO2, a tak podporují chemické zvětrávání. Mechanická složka zvětrávání 

může být podpořena pronikáním kořenového systému do trhlin v hornině. Dosud však 

nebylo potvrzeno, zda-li mohou mechy podstatně ovlivňovat rozrušení skalních 

výchozů (např. Selby 1982, Winkler 1966). V rozvolněnějších částech studovaného toru 

se místy vyskytují mladé stromky (Foto 15), jejichž kořenový systém rozšiřuje foliační 

pukliny skalních výchozů. Rozrušování horniny kořenovým systémem má ovšem za 

následek i zvětšování skalní plochy v kontaktu se vzduchem a vodou, což dále 

podporuje chemické zvětrávání. Rozkládající se organická hmota z okolní vegetace 

(smíšený les) je stálým zdrojem organických kyselin, které se dále podílejí na 

chemickém rozpadu mateční horniny (např. Náprstek 1985, Brunsden 1979). Opad 

z jehličnatých stromů přispívá ke vzniku kyselého prostředí, zatímco opad z listnatých 

stromů podporuje biologickou aktivitu organismů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 Vegetací pokryté skalní bloky toru na východním svahu hřbetu Čihadlo. 
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V blízkosti sledovaného toru byly zjištěny také vlivy antropogenní činnosti. Na 

základně jižního skalního bloku a na několika menších blocích byly v nedávné době 

vyvrtány otvory o průměru 3 cm (Foto 16). V průběhu terénních prací byla také 

odlesněna část jihovýchodního svahu tohoto hřbetu a během zimy 2011 – 2012 zde byla 

založena lesní školka.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 Vrtáním otvorů odkrytá část úpatí v základně zvětralého skalního bloku 

granitového toru na východním úbočí hřbetu Čihadlo. 

 

4.3 Srovnání tvrdosti povrchu vybraných skalních tvarů v 
lokalitě GOPE 

 

Při studiu zvětrávacích procesů v lokalitě GOPE byla na několika místech 

provedena měření tvrdosti skalního povrchu pomocí schmidt hammeru (dále SH). 

Měření byla uskutečněna na několika blocích studovaného toru na hřbetu Čihadlo a dále 

na skalních výchozech kvarcitů na východním svahu vrcholu Pecný. Měření tvrdosti 

skalního povrchu se provádí stlačením pístu tvrdoměrného kladívka, které následně 

vyšle do skalního bloku určité množství energie. Část této energie je spotřebována na 

plastickou deformaci povrchu, teplo a zvuk. Tvrdost (míra zvětrání) studovaného 

skalního povrchu je určena na základě délky odskoku (R) stlačeného pístu SH. Hodnota 

R může být ovlivňována vlhkostí, skalními poruchami (foliace, pukliny), povrchovými 

nerovnostmi a nečistotami apod. Z toho důvodu je vhodné pracovat za sucha a 

na co největších skalních blocích (minimální hmotnosti 25 kg), které nejeví známky 
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výraznějších diskontinuit a foliace (Goudie 2006). Důležité je také důkladné očištění 

skalního povrchu.  

V lokalitě GOPE bylo měření tvrdosti skalního povrchu pomocí SH provedeno 

na třech typech povrchových tvarů. V místě vybraného toru bylo měření uskutečněno 

jak na hlavních skalních blocích (tělo toru), tak i na odloučených balvanech, které tvoří 

akumulace níže po svahu. Dále byla zkoumána odlučná část sesuvu 180 m východně od 

studovaného toru, kde došlo k odkrytí skalního podloží tvořeného říčanskými granity. 

Jako další příklad měření tvrdosti skalního povrchu byl vybrán výchoz kvarcitů na 

východním svahu vrcholu Pecný, který je součástí reliktu mrazového srubu. 

 Z naměřených hodnot R (tabulka 10) je zřejmé, že říčanský granit podléhal (a 

stále podléhá) výraznému vlivu zvětrávání. Podle Goudie (2006) dosahuje u 

nezvětralých granitů hodnota R nejméně 50. Naproti tomu hodnoty R menší než 35 

značí silně zvětralý granit (Černá, Engel 2011). Na největších skalních blocích 

studovaného toru (tělo toru) byla provedena 3 měření, která se vyznačují nízkou 

směrodatnou odchylkou pokrývající všechny 3 naměřené hodnoty. Tato situace svědčí o 

vysoké přesnosti měření. Další měření byla provedena na šesti odloučených balvanech 

toru. Výsledná hodnota R je průměrem hodnot tvrdosti skalního povrchu naměřených 

na jednotlivých blocích. Hodnoty R jsou v rámci studovaného toru na hřbetu Čihadlo 

velmi podobné. Je to způsobeno jak stejným horninovým složením, tak i podobným 

zvětráváním na místě toru. Nižší hodnoty tvrdosti povrchu u odloučených balvanů jsou 

způsobeny především velkou plochou reakčního povrchu, která výrazně podporuje 

intenzitu zvětrávání.  

Na říčanských granitech je vytvořena i odlučná oblast sesuvu východně od 

studovaného toru (Foto 17). Vyšší hodnota tvrdosti skalního povrchu naznačuje, že 

k odloučení sesuvu a s tím spojeným obnažením horninového podkladu došlo později, 

než k exhumaci studovaného toru. Nevelký rozdíl v hodnotách R obou zmíněných 

výchozů však svědčí o tom, že hlavní fáze zvětrávání hornin nastala až po obnažení 

obou skalních tvarů.  

Největší hodnoty tvrdosti skalního povrchu vykazuje relikt mrazového srubu na 

východním svahu vrcholu Pecný budovaný kvarcity. Geografická poloha, expozice i 

umístění ve vrcholové části svahu naznačují, že na mrazový srub působily v průběhu 

vývoje stejné vlivy jako na tor na vrchu Čihadlo. Díky rozdílnému horninovému složení 
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však tyto vlivy působily s rozdílnou intenzitou. Křemenem převážně budovaný kvarcit 

zvětrává výrazně pomaleji než říčanský granit. Z ostrohranného tvaru jednotlivých 

balvanů na Pecném lze usoudit, že se na zvětrávání mrazového srubu více podílí jeho 

fyzikální složka (např. mrazové zvětrávání, narušení kořenovým systémem apod.). 

 

Tabulka 10 Výsledky měření schmidt hammerem (SH) na vybraných skalních 

tvarech v lokalitě GOPE; R = délka odskoku stlačeného pístu SH; Sd – směrodatná 

odchylka. 

tvar hornina R Sd 

tor 

tělo toru 

říčanský granit 18,35 3,32 

  říčanský granit 19,10 3,90 

  říčanský granit 19,25 2,98 

  odloučené blavany říčanský granit 17,14 3,08 

odlučná oblast sesuvu říčanský granit 20,70 3,94 

mrazový srub kvarcit 58,35 4,97 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17 Obnažené podloží budované říčanskými granity v odlučné oblasti sesuvu na 

východním svahu vrchu Čihadlo.  
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5 Svahové procesy na severním svahu vrchu Čihadlo 

  

 Další významnou skupinou morfogenetických procesů, které se podílely na 

kvartérním vývoji reliéfu sledované lokality  GOPE jsou svahové procesy a jevy. 

Změny svahů byly a jsou velmi výrazné v obdobích, kdy docházelo k častému střídání 

klimatických podmínek (viz kapitola 3). Vysoké intenzity dosahovaly svahové procesy 

především na rozmezí chladných a teplých fází během kvartéru, kdy bylo celkové 

oteplování podnebí spojeno se zvýšením vlhkosti. Na modelaci svahů Ondřejovské 

vrchoviny se v těchto obdobích významně podílely také rychlé svahové pohyby. 

Poměrně velký počet sesuvů se nachází v údolí horního toku Zvánovického potoka, a to 

na severních a východních svazích hřbetu s vrchem Čihadlo. 

 Podle Záruby a Mencla (1987) chápeme pod pojmem sesouvání náhlý pohyb 

hornin vzniklý narušením stability svahu, kdy je pohybující se hmota oddělena od 

podloží zřetelnou smykovou plochou. Výsledný tvar vzniklý uložením sesutého 

materiálu v akumulační zóně označujeme jako sesuv (např. Němčok et al. 1974). 

Náchylnost svahu k sesouvání je podmíněna především geologickou strukturou, 

hydrogeologickými poměry, morfologií terénu a klimatickými podmínkami. Vznik 

sesuvu je však vázán na řadu dalších faktorů, jakými jsou změna sklonu a výšky svahu, 

přetížení svahu, otřesy a vibrace, změna obsahu vody v hornině, působení podzemní 

vody, činnosti mrazu, zvětrávání hornin nebo změna vegetačního pokryvu. Podle stáří 

dělíme sesuvy na současné, staré a fosilní. Dále je možné rozlišovat sesuvy podle jejich 

aktivity na živé, dočasně uklidněné a stabilizované (Záruba, Mencl 1987). 

Sesuvy na svazích vrchu Čihadlo jsou poměrně mělké, dosahují mocnosti cca 2 

m.  Šířka sesuvů na zkoumaném území dosahuje 50 až 150 m, délka sesuvů se zde 

obvykle pohybuje v rozpětí několika set metrů. Popsané morfometrické rysy a celková 

topografie terénu má charakter jak plošných tak lineárních sesuvů. Výškový rozdíl horní 

hrany odlučné zóny a akumulační oblasti sesuvů dosahuje téměř 60 m. Odlučné oblasti 

sesuvů na svazích vrchu Čihadlo mají převážně konkávní tvar (Foto 18), u kterého je 

většinou patrné obnažení skalního podloží. Naprostá většina sesuvů v údolí 

Zvánovického potoka je v současnosti zalesněna. Odlučné oblasti jsou pokryty převážně 

vzrostlými porosty přibližného stáří 70 – 80 let, zatímco stromy v akumulačních 
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oblastech sesuvů jsou výrazně mladší. U několika menších sesuvů došlo v nedávné době 

k odlesnění jejich odlučné oblasti. 

 

 

 

 

Foto 18 Konkávní 

povrch odlučné oblasti 

sesuvu na východním 

svahu vrchu Čihadlo 

se zřetelným obnažením 

smykové plochy na 

granitech říčanského 

typu.   

 

Vznik sesuvů na svazích hřbetu s vrchem Čihadlo, byl způsoben řadou faktorů, a 

to především morfologií zkoumaného území, zvětráváním hornin, změnou obsahu vody 

ve zvětralinovém plášti a působením podzemní vody. Poslední dva zmíněné faktory 

byly ovlivněny výraznými změnami klimatických podmínek v době vzniku sesuvů, ke 

kterému pravděpodobně došlo v několika etapách v období od konce pleistocénu do 

středního holocénu. Svědčí o tom poloha akumulační oblasti sesuvu v blízkostí 

údolního dna Zvánovického potoka. Sesuvy na svahu vrchu Čihadlo jsou vázány na 

hluboce zaříznuté údolí této části horního toku Zvánovického potoka (Foto 19), jehož 

pramenná část se nachází na etchplénu předkřídové (případně až paleogenní) úrovně 

(546 – 490 m n. m., Kalvoda 2007). Na posledních 4 km tohoto toku dochází k 

výraznému zahloubení údolí, a to až o 90 m. Vzhledem k tomu, že se dno studované 

části údolí nachází ve vyšší nadmořské výšce než erozní hrana kaňonovitého údolí 

Sázavy (350 – 340 m n. m.), lze usuzovat, že zahlubování horního a středního toku 

Zvánovického potoka započalo již v pliocénu. Tektonický výzdvih v mladším 

kenozoiku byl hlavní příčinnou zahloubení říční sítě v Ondřejovské vrchovině. Na 

rozmezí pleistocénu a holocénu již bylo údolí Zvánovického potoka prohloubeno téměř 

do současné úrovně. (Vývoj údolí pravostranných přítoků Sázavy je podrobněji 

charakterizován v kapitole 6.) Akumulační oblast sesuvu výrazně ovlivňuje symetrii 
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příčného profilu údolí. Břehy a svahy potoka zasažené akumulacemi sesuvů mají mírný 

sklon, zatímco svahy bez sesuvů příkře stoupají až k erozní hraně údolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 Strukturně podmíněné a převážně hloubkovou erozí vytvořené údolí horního 

toku Zvánovického potoka je zaříznuto do (pravděpodobně) paleogenní zarovnané 

úrovně typu etchplén. 

 

Geologické podloží je v oblasti sesuvů tvořeno převážně říčanskými granity, 

které byly během posledního glaciálu hluboce rozrušovány mrazovým zvětráváním. 

Závěrečné období poslední doby ledové (15. až 12. tisíciletí před současností), 

označované jako pozdní glaciál (tardiglaciál), se vyznačovalo chladným, mírně vlhkým 

podnebím s průměrnými ročními teplotami okolo 0°C (Ložek 1973a, 2007). Na přelomu 

pozdního glaciálu a preboreálu pak došlo k rychlému oteplení, kdy průměrné roční 

teploty ve střední Evropě vystoupily k hodnotám srovnatelným se současným klimatem 

a zároveň se podstatně zvýšilo i množství srážek. Klimatické změny na přelomu 

pleistocénu a holocénu měly největší vliv na obsah vody ve zvětralinovém plášti. 

Vlivem oteplení docházelo k tání zmrzlých vrstev hornin, ke kterému se dále vlivem 

zvyšování oceanity podnebí připojilo zvýšené množství srážek. Následkem těchto 

procesů a jevů bylo výrazné zvodnění zvětralinového pláště a zvýšení hladiny podzemní 

vody. Při nárůstu obsahu vody ve zvětralinovém plášti dochází k zesílení 

hydrostatického tlaku v zemině, napětí vody v pórech stoupá a pevnost zeminy ve 

smyku klesá. Stabilitu svahů zhoršuje i tlak proudící podzemní vody na částice zeminy 
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(Záruba, Mencl 1987). V případě studovaných sesuvů však působení podzemní vody 

zdaleka nedosáhlo účinků zvodnění zvětralinového pláště. Ke vzniku sesuvů také 

přispěl nedostatečný rozvoj vegetace na konci pleistocénu.  

Původem a vývojem svahových akumulací v údolí Zvánovického potoka se 

zabýval již Ambrož (1943), který považuje mělké proudy žulového písku promíchané se 

sprašovými hlínami a kusy žuly za varpy vzniklé soliflukcí během glaciálů 

v pleistocénu. Jako hlavní důkaz pohybu studovaného materiálu uvádí rozdíl v zrnitosti 

žuly mezi svahovou akumulací (aplitická) a podložím (porfyrické) některých sesuvů. 

Matečná hornina je v tomto případě tvořena aplitickou žulou (obrázek 13). Jedním z 

hlavních činitelů vzniku varpu je voda. Jejím zdrojem však podle Ambrože (1943) 

nebyly srážky, ale zejména tání činné vrstvy dlouhodobě zmrzlých svahových 

sedimentů v teplých obdobích a dna pseudokarů, které jsou významnou zásobárnou 

sněhu a vody. Za pseudokary jsou považovány strukturně podmíněné vhloubené útvary 

amfiteátrového vzhledu, které se vytvořily v periglaciálním prostředí působením sněhu, 

geliflukce a mrazového zvětrávání podél puklin (Ambrož 1943, Czudek 2005). 

Pseudokar tvoří svislé rozpukané skalní stěny, ze kterých v mnoha případech vystupují 

kamenné proudy a valy. Popisované lokality s vyvinutými (možnými) pseudokary se 

podle Ambrože (1943) nacházejí v horní části údolí Zvánovického potoka, tedy 1 – 2 

km na SSZ od sesuvných oblastí pod vrchem Čihadlo. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Varp 

v údolí Zvánovického 

potoka s balvany 

aplitické žuly ležící na 

žule porfyrové 

(Ambrož 1943); 1 – 

žula aplitická, 2 – žula 

porfyrovitá, A – B – 

podélný řez.  
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Na východních svazích vrchu Čihadlo se zahloubené konkávní tvary nacházejí 

ve vyšších partiích svahů v odlučné oblasti sesuvů. Tyto amfiteátry nejsou tvořeny 

výraznými rozpukanými skalními stěnami granitických hornin, ale na svazích zde 

vystupují pouze menší skalní výchozy a uvolněné balvany (Foto 20). Většina z těchto 

balvanů je značně zaoblená bez výrazných znaků mrazového zvětrávání, což naznačuje 

převahu působení chemického zvětrávání v průběhu holocénu. Vznik zahloubených 

amfiteátrů je silně vázán na zjištěné svahové pohyby a akumulace. Nejedná se tedy o 

pseudokar, jehož projevem je právě přítomnost varpu, kde (zejména) soliflukční procesy 

přemisťují pevné horniny (Ambrož 1943).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20 Silně zvětralé skalní výchozy v okrajové části konkávní odlučné oblasti sesuvu 

na severovýchodním svahu vrchu Čihadlo. 

 

Studovanou skupinu sesuvů lze s přihlédnutím k době jejich vzniku označit za 

staré. Nejedná se však o sesuvy fosilní, protože od jejich vzniku nedošlo k významným 

změnám klimato – morfogenetických podmínek. Vzhledem k jejich stáří (pozdní 

pleistocén až střední holocén) a morfologii lze sesuvy považovat za stabilizované. 

V současnosti jsou sesuvy pokryté vzrostlou vegetací, na které nejsou patrné stopy po 

nedávných pohybech. Podle Ambrože (1943) je však hlavním důkazem svědčícím o 

dlouhodobé stabilitě svahů v tomto území normální vývoj podzolovaných půd s jasně 

vyvinutými horizonty A, B a C. K obnovení pohybů by mohlo dojít na erozně – 

denudačních svazích v údolí Zvánovického potoka vlivem antropogenní činností. Ve 
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zkoumaném území např. došlo v posledních desetiletích k odlesnění několika lokalit 

sesuvů, které by mělo vést ke zvýšení intenzity svahových procesů. Dalším významným 

antropogenním zásahem byla výstavba silnice napříč akumulační oblastí sesuvů (Foto 

21). Jejich povrch má při úpatí svahů mírný sklon a jsou tedy často využívány pro setbu 

mladších porostů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21 Akumulační oblast sesuvu na východním svahu vrchu Čihadlo zasažená 

antropogenní činností; v popředí je patrné odlesnění sesuvu, v pozadí asfaltem zpevněná 

cesta a hráze chovného rybníka.  

 

Podle Záruby a Mencla (1987) probíhá sesouvání kvartérních pokryvných 

uloženin po skalním podkladu převážně podél rovných nebo mírně zvlněných 

smykových ploch (Foto 22). Tato situace je velmi pravděpodobná i u sesuvů na svazích 

vrchu Čihadlo. Povrchové vrstvy hornin a zvětralin postižené sesuvem dosahují 

mocnosti 2 – 3 m. Tomu odpovídá i rozsah akumulační části sesuvů. Tento druh sesuvů 

je výrazně vázán na změny obsahu vody v povrchové vrstvě, zvláště v případě zvýšení 

srážek po dlouhotrvajícím období mrazu. Zvodněný materiál se pak udrží na místě jen 

při velmi nízkém sklonu svahu. Konkávní tvar odlučných oblastí naznačuje, že 

k sesouvání docházelo i podél zakřivených smykových ploch. Zvlnění akumulace 
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označované Ambrožem (1943) za varpové stupně by tak mohlo být způsobeno také 

rotací sesutých hmot, při kterém dochází k naklánění hmot proti svahu. K sesouvání 

podél zakřivených smykových ploch však dochází především na pelitických 

nezpevněných nebo částečně zpevněných horninách. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 Odlesněná část sesuvu na severovýchodním svahu vrchu Čihadlo. Tento sesuv 

vznikl pohybem po mírně zvlněné smykové ploše; v popředí snímku je skalní výchoz 

říčanských granitů v odlučné části sesuvu a v pozadí zalesněná akumulační část sesuvu.  
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6 Vývoj reliéfu a recentní morfogenetické procesy v údolí 

Seradovského potoka 

 

Výrazné morfostrukturní rysy reliéfu a projevy klimato-morfogenetických 

procesů v mladším kenozoiku jsou zachovány v údolí Seradovského potoka na jih od 

hřbetu Pecný v Ondřejovské vrchovině. Saradovský potok je pravostranným přítokem 

Sázavy západně od Chocerad. 

Říční síť Sázavy je na zkoumaném území Ondřejovské vrchoviny výrazně 

asymetrická. Pravostranné přítoky Sázavy jsou kratší než přítoky levostranné a mají 

také výraznější spád. Tuto situaci popsal již Daneš (1913) a považuje ji, spolu s erozí 

zapříčiněným posunem původního rozvodí levostranných přítoků k severu, za důkaz 

poměrného mládí dnešního údolí (a toku) Sázavy. Pro pravostranné přítoky dolního 

toku Sázavy je charakteristické, že se zvýšený spád projevuje nejen na horním toku, ale 

i v jeho ostatních částech. Horní tok spolu s pramennou oblastí obvykle navazuje na 

plochý rozevřený úpad s mírnými svahy. Na středním a spodním toku pak došlo 

k většímu zahloubení za vzniku hlubokých údolí. Tento tvar údolí svědčí o významném 

působení zpětné a hloubkové eroze během kvartéru (Kuncová 2005). Přítoky Sázavy se 

většinou vyvinuly v místech tektonických poruch variských struktur a na tvaru jejich 

údolí se významně podílí litologie krystalinických hornin a zpětná a hloubková eroze, 

které se projevovaly především v závislosti na netektonickém výzdvihu georeliéfu (Bíl, 

Máčka 1999, Kalvoda 2007).  

Údolí Seradovského potoka probíhá ve stejném směru jako významné zlomy 

zkoumané oblasti, tedy ve směru SZ – JV, na skalních výchozech však žádný zlom 

zjištěn nebyl. Některé části tohoto údolí však byly založeny na rozhraní různých 

geologických jednotek. Skalní podloží údolí Seradovského potoka je tvořeno čtyřmi 

geologickými jednotkami různého původu, stáří i geomorfologické odolnosti hornin. 

Plochý úpad v pramenné oblasti Seradovského potoka je vytvořen v méně odolných 

ordovických souvrstvích (hrubozrnné droby, drobové slepence a metadroby), na které 

na horním toku navazuje velmi odolný benešovský granodiorit. Rozhranní mezi těmito 

geologickými jednotkami je nejlépe patrné na prvním levostranném přítoku 

Seradovského potoka, který byl založen právě na rozhraní zmíněných souvrství. Svahy 

nad levým břehem jsou budovány odolnějšími granodiority a jsou zde výrazně strmější. 
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Ve střední části Seradovského údolí je benešovský granodiorit vystřídán středně 

odolnými fylity neoproteroického stáří. Hluboce zahloubené údolí dolního toku (zde 

nazvané Cikánské údolí), je založeno na rozhraní fylitů a odolných metamorfovaných 

bazaltů a porfyrů.  

 Vývoj dnešních pravostranných přítoků dolní Sázavy probíhá již od svrchního 

miocénu (viz kapitola 2.3.4), kdy došlo vlivem saxonských tektonických pohybů 

k rozlámání oligocenní zarovnané úrovně (pravděpodobně s celkovým sklonem 

k severu). Výzdvih dnešní rozvodní oblasti mezi Labem a Sázavou byl příčinou vzniku 

nového toku Sázavy, který v pliocénu postoupil zpětnou erozí až do oblasti svého 

současného horního toku (Novák 1932, Balatka, Sládek 1962). Hloubková eroze nově 

vzniklého toku Sázavy měla za následek oživení hloubkové a zpětné eroze na jejích 

přítocích (Kuncová 2005). Míra zahloubení údolí Sázavy na zkoumaném území během 

pliocénu je pravděpodobně reprezentována rozdílem ve výšce paleogenního 

zarovnaného povrchu (470 – 420 m n. m.) a erozní hranou kaňonovitého údolí Sázavy 

(350 –340 m n. m.) mezi Ondřejovem a Chocerady (Kalvoda 2007).  

Hluboký kvartérní zářez údolí Sázavy (na středním toku až 70 – 90 m) byl 

způsoben pliocénním a kvartérním epeirogenetickým výzdvihem Českého masivu, díky 

kterému došlo k zesílení erozně–denudačních procesů (Balatka 2007, Balatka, Kalvoda 

2010).  Neotektonický výzdvih centrální části Českého masivu je na studovaném území 

doložen především postupným uspořádáním denudačních ploch a svahů od vrcholových 

oblastí Ondřejovské vrchoviny až po antecendentní údolí Sázavy. Výsledkem silné 

hloubkové a boční eroze Sázavy v kvartéru jsou poměrně strmé erozně – denudační 

svahy pod hranou údolí v relativní výšce 60 – 75 m. Výrazné zařezávání Sázavy bylo 

také provázeno zvýšenou erozní činností na jejich přítocích. Kromě tektonického 

výzdvihu se na vývoji údolí Sázavy a jejích přítoků v průběhu kvartéru podílely i změny 

klimatických podmínek (Kalvoda 2007). K největšímu prohloubení údolí Sázavy došlo 

na horním toku v pleistocénu v období mezi vznikem povrchu II. terasy a bází III. terasy 

(30 – 40 m).  
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6.1 Analýza údolních profilů Seradovského potoka 
 

6.1.1 Analýza podélného profilu 

 

Pro bližší charakteristiku vzniku a vývoje údolí Seradovského potoka (Foto 23) 

byla provedena analýza jeho spádových poměrů. Tvar podélného profilu odráží jak 

variabilitu litologie podloží, přítomnost diskontinuit ve dně řečiště a vertikální pohyby 

napříč tokem, tak i změny erozní báze nebo charakter materiálu v řečišti (Bíl, Máčka 

1999). V ideálním případě se podélný profil blíží křivce paraboly, která má nejvyšší 

spád v horní části toku (Vitásek 1949). Podélný profil Seradovského potoka je zobrazen 

na obrázku 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23 Pohled do údolí Seradovského potoka; v popředí úpad v pramenné oblasti 

narušující zarovnaný povrch typu etchplén (546 – 490 m n. m.), v pozadí přecházejí 

denudační plošiny (420 – 370 m n. m.)  až nad kaňonovité údolí Sázavy.  

 

Pramenná oblast Seradovského potoka se nachází v nadmořské výšce 455 m. 

Spolu s rozsáhlým úpadem dosahujícím výšky až 490 m n. m. narušuje etchplén 

pravděpodobně předkřídového stáří (546 – 490 m), k jehož exhumaci došlo ve starším 

paleogénu (Kalvoda 2007, Balatka, Kalvoda 2010). Od pramenné oblasti po ústí do 

Sázavy překonává Seradovský potok v délce 4 072 m výškový rozdíl 175 m, jeho 

celkový spád tedy činí 43 ‰. Na podélném profilu Seradovského potoka lze vymezit tři 
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odlišné úseky. Nejvyššího spádu (51 ‰) dosahuje jeho údolí na horním toku mezi 3,4 a 

4 km. Od ústí prvního levostranného přítoku Seradovského potoka (3,7 km), dochází 

vlivem odolného podloží tvořeného granodiority ke snížení spádu (43 ‰), jehož 

důsledkem je i zvýšená akumulace proluviálních a svahových (převážně hlinitých) 

sedimentů holocenního stáří. Snižování spádu pokračuje i na středním toku (38 ‰), 

který je budován středně odolnými fylity. V tomto úseku spádové křivky se však na 

rozdíl od horního toku nachází velké množství lomů spádu, způsobených především 

výraznými akumulacemi proluviálních sedimentů v místech vyústění přítoků a strží a 

v menší míře také stupni v řečišti (Foto 24) budovanými odolnějšími horninami. 

Poslední výrazný úsek podélného profilu se nachází mezi 2 km a ústím Seradovského 

potoka. V úseku mezi 1 a 2 km dosahuje spád dna údolí nejnižší hodnoty (28 ‰). Dále 

po toku však spád opět výrazně stoupá a dosahuje hodnoty 42 ‰. Oba tyto údolní úseky 

jsou budovány stejnou horninou (fylity neoproterozoického stáří) a lom spádu se 

nachází v podobné nadmořské výšce jako je erozní hrana kaňonovitého údolí Sázavy 

(330 – 350 m n. m.). Lze proto usuzovat, že popsaný lom ve spádu představuje dosah 

postupu zpětné eroze během kvartéru. Tomu nasvědčuje i téměř parabolický ráz 

spádové křivky nad zmíněným lomem spádu, který by tedy mohl představovat pliocénní 

erozní bázi Seradovského potoka. Působením zpětné a hloubkové eroze došlo tedy v 

kvartéru k zahloubení údolí cca o 50 m. Tomu odpovídá i poloha říčních teras Sázavy 

v blízkém okolí Seradovského potoka. Na obrázku 14 je znázorněna lokální část 

podélného profilu říčními terasami Sázavy. Nejvyšší relativní výšky 52 m (325 m n. m.) 

ve zkoumané oblasti dosahuje hvězdonická terasa Ib. Jedná se pravděpodobně o 

denudační relikt terasového stupně Ib nebo zbytky náplavů II. terasy. Vznik obou těchto 

úrovní je datován do cromerského komplexu ve středním pleistocénu (Balatka, Kalvoda 

2010). Na 40 – 50 km Sázavy došlo k největšímu zahloubení údolí Sázavy mezi 

vznikem povrchu II. terasy a bází III. terasy (15 m). 
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Obrázek 14 Výřez podélného 

profilu terasami Sázavy mezi 35 a 

50 km (Balatka, Kalvoda 2010); I – 

VII – kvartérní terasy (         povrch,                   

         báze); EB – pliocenní erozní 

báze Seradovovského potoka; 3 – 

metamorfované vulkanity jílovského 

pásma a ostatní metamorfované 

svrchní proterozoikum, včetně 

metamorfovaných ostrovů: ryolity, 

dacity, andezity, bazalty, porfyrity, 

amfibolické břidlice, rohovce a jiné; 5 

– moldanubický a středočeský pluton: 

granity, granodiority, tonality, diority 

a jiné. 

 

 

 

Obrázek 15 Podélný profil Seradovského potoka; 12x převýšeno 
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Foto 24 Skalní stupně kvarcitických fylitů v řečišti střední části Seradovského potoka.  

 

6.1.2 Analýza příčných profilů 

 

 Pro podrobnější charakteristiku údolí Seradovského potoka je kromě analýzy 

spádové křivky potřebný i rozbor průběhu příčných profilů, které jsou výslednicí 

působení fluviálních a svahových procesů (Vitásek 1949). Příčné profily lze také využít 

pro odhad hloubky kvartérní eroze (Král 1985), a to jejich porovnáním s polohou reliktů 

zarovnaných povrchů. 

 Údolím Seradovského potoka byly vedeny 4 příčné profily. První profil (obrázek 

16) se nachází na horním toku tohoto potoka, těsně pod ústím jeho prvního 

levostranného přítoku (3,7 km). Západní část profilu, která v nejvyšších polohách 

přesahuje nadmořskou výšku 480 m, protíná jižní okraj plochého úpadu v pramenné 

oblasti toku, který narušuje nejvyšší zarovnané úrovně typu etchplén (viz kapitola 

6.1.1). Mírné zvýšení sklonu svahu je zde způsobeno podložím, které je budováno 

odolnějšími granodiority. Výrazné zploštění dna údolí (430 m n. m.) je způsobeno 

akumulací převážně holocenních hlín při ústí prvního levostranného přítoku. Na tomto 

přítoku lze mimo jiné pozorovat vliv antropogenní činnosti na působení erozních 

procesů (viz kapitola 3.5), kdy došlo výstavbou silnice k přerušení vývoje úpadu 

v pramenné oblasti přítoku. Východní rameno příčného profilu kopíruje strmý svah na 

levém břehu, až do výšky 480 m n. n., kde se nacházejí relikty mírných denudačních 

svahů rozčleněných erozí přítoků a strží Seradovského a Jevanského potoka. V SZ části 
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příčného profilu je zachycena strž na levé straně údolí Seradovského potoka. Lokalizace 

příčných profilů je spolu se sklonitostními poměry zkoumaného území znázorněna na 

obrázku 20.  

 

 

Obrázek 16 Příčný profil A v údolí Seradovského potoka; 2,5x převýšeno 

  

Příčný profil B (obrázek 17) se nachází na 2,5 km. Na první pohled je zde patrná 

velká podobnost s profilem A. Levé rameno příčného profilu kopíruje východní svah 

vrcholu hřbetu s výškou 493 m n. m., který je přibližně ve výšce reliktů nejstarší 

zarovnané úrovně. Vyrovnaný sklon levého ramene profilu je způsoben stejnorodým 

podložím, které je budováno fylity neoproterozoického stáří. Příčný profil na dně údolí 

protíná okrajovou část výplavového kužele, který vznikl při vyústění prvního 

pravostranného přítoku Seradovského potoka.  Akumulace na dně údolí jsou zde 

vytvořeny v podstatně menší míře než na horním toku. Pravé rameno profilu dosahuje 

nižších nadmořských výšek než u profilu A (420 m n. m.), a to nejen díky odlišnému 

horninovému podloží, ale i pro přítomnost denudačních plošin a svahů (420 – 370 m n. 

m.), které byly v pliocénu a starším pleistocénu výrazně rozčleněny erozí potoků 

(Kalvoda 2007). Na profilech A i B je patrné výrazné zvýšení sklonu v dolní části 

východního svahu. U profilu A lze tento jev vysvětlit odolností horninového podloží. 
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Naopak u profilu B je zvýšení sklonu svahu údolí pravděpodobně projevem výskytu 

tektonické poruchy o směru SZ – JV.  

 

Obrázek 17 Příčný profil B v údolí Seradovského potoka; 2,5x převýšeno 

 

 Výraznější změna průběhu křivky je až u profilu C (obrázek 18), který je 

umístěn na 1,5 km. Vlivem stejnorodého podloží budovaného neoproterozoickými 

fylity, mají pravý i levý břeh velmi podobný charakter. Z plochého údolí vyplněného 

podobně jako u profilu A a B deluviálními sedimenty, stoupají po obou stranách příkré 

svahy kaňonovitého údolí, které ve výšce cca 400 m n. m. přecházejí ve výše zmíněné 

denudační plošiny a svahy (420 – 370 m n. m.). Zvýšený sklon v dolní části východního 

svahu je patrný i na profilu C, výrazněji se však projevuje na sklonitostní mapě (obrázek 

18).  
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Obrázek 18 Příčný profil C v údolí Seradovského potoka; 2,5x převýšeno 

  

Profil D (obrázek 19) zachycuje Cikánské údolí (Foto 25) na dolním toku 

Seradovského potoka (1 km). Nápadné je výrazné zahloubení způsobené zpětnou a 

hloubkovou erozí v kvartéru, díky kterému vzniklo i na dolním toku údolí typu V. Profil 

C se nachází v oblasti nejvyššího spádu údolí, proto zde na rozdíl od ostatních profilů 

nedochází k ukládání fluviálních a svahových sedimentů, ale převažuje erozní činnost 

toku. Ke zvýšené akumulaci těchto sedimentů dochází až v oblasti sníženého spádu 

(Foto 26) přibližně 200 m od ústí potoka do Sázavy. Příkřejší sklon východního svahu 

může být na tomto úseku způsoben i vyšší odolností podloží (metamorfované bazalty a 

porfyry kralupsko – zbraslavské proterozoické skupiny) (Foto 27). Denudační plošiny a 

svahy o nadmořské výšce 370 – 420 m se nacházejí i v této části údolí. Snížení povrchu 

v oblasti denudačních plošin bylo způsobeno občasnou hloubkovou erozí a splachem ve 

stržích, které v západní části ústí do Seradovského potoka a ve východní části do 

Sázavy.   
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Obrázek 19 Příčný profil D v údolí Seradovského potoka; 2,5x převýšeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25 Cikánské údolí kaňonovitého typu, které vzniklo působením zpětné a 

hloubkové eroze Seradovského potoka, podmíněné neotektonickým výzdvihem 

v kvartéru. 
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Foto 26 Rozsáhlá akumulace 

potočních a svahových 

sedimentů způsobená výrazným 

poklesem spádu v dolní části 

Seradovského potoka před ústím 

do Sázavy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27 Skalní výchozy 

metamorfovaných bazaltů a 

porfyrů s výškou až 2 m při úpatí  

erozních svahů nad levým břehem 

potoka v Cikánském údolí. 
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7 Recentní morfogenetické procesy na vrcholu Pecný 

 

Pro charakteristiku recentních morfogenetických procesů v lokalitě GOPE jsou 

podstatná měření mikroklimatických podmínek, včetně monitoringu vlhkostních a 

teplotních poměrů půdy a sledování hladiny podzemní vody. Na studovaném území jsou 

potřebná data získávána přímo v areálu GOPE na vrcholu Pecný. Pro průběžnou 

interpretaci mikroklimatických i půdních údajů je vhodná také znalost povrchových 

tvarů nejbližšího okolí měřících stanic. Proto je v této kapitole uvedena také 

charakteristika geomorfologické situace hřbetu s vrcholem Pecný (Foto 28).  

Vrchol Pecný (545 m n.m.) je součástí strukturního hřbetu budovaného 

ordovickými kvarcity, který se táhne ve směru SV – JZ. Jedná se o nejvyšší vrchol 

studované lokality GOPE, který spolu se třemi sousedními vrcholy (520 – 536 m n. m.) 

tvoří vrcholovou oblast celé Ondřejovské vrchoviny. Tato úroveň reliéfu je součástí již 

zmiňovaného denudací sníženého povrchu (etchplénu) pravděpodobně předkřídového 

stáří (Kalvoda 2007). Reliéf Ondřejovské vrchoviny se výrazně snižuje k jihu do 

antecedentního údolí Sázavy a také na východ, kde sledované území navazuje na 

Blanickou brázdu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 28 Pohled na vrchol Pecný (545 m n. m.) od SV v centrální části Ondřejovské 

vrchoviny. Jeho hřbetová část je tvořena odolnými ordovickými kvarcity, které 

vystupují nad zarovnaný povrch typu etchplén.  
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Značný sklon jižních a východních svahů (nad 10°) hřbetu s vrcholem Pecný je 

podpořen erozí Seradovského potoka a jeho přítoků. Mírnější severní a západní svahy 

(do 7°) navazují na plochá sedla v nadmořské výšce 520 m. Na jejich vývoji se podílela 

také zpětná eroze Šmejkalky a jejího levostranného přítoku, v jehož pramenné oblasti se 

vytvořila rozsáhlá pramenná mísa (Foto 4). Vrcholovou část Pecného z velké části tvoří 

obnažené skalní podloží. Zvětralinový plášť se pomalu sesouvá k úpatí svahů, kde 

dochází k hromadění jak (místy) kamenitého, tak hlinito - kamenitého deluvia, které má 

v nižších polohách těchto svahů mocnost až několik metrů. 

Na hřbetu s vrcholem Pecný jsou poměrně dobře zachovány projevy mrazového 

zvětrávání. V chladných obdobích pleistocénu se lokalita GOPE nacházela 

v periglaciálním prostředí, které je v okolí vrcholu Pecný dokumentováno relikty tvarů 

kryogenní modelace. Několik desítek metrů od areálu GOPE se ve vrcholové části 

východního svahu nachází polorozpadlý relikt mrazového srubu tvořený odolnými 

ordovickými kvarcity (Foto 2). Velká část tohoto svahu je pokryta fosilním kamenným 

mořem tvořeným úlomky a balvany ordovických kvarcitů, které je v současnosti 

pokryto sekundární vegetací. 

Změny povrchových tvarů hřbetu s vrcholem Pecný jsou ovlivněny také 

antropogenní činností. Vrcholová část byla odlesněna a zčásti zastavěna budovami a 

komunikacemi geodynamické observatoře. V tomto prostoru se nachází i (geodetická) 

rozhledna (Foto 29) a řada venkovních měřících přístrojů. Odlesněna byla i zmiňovaná 

sedla severně a západně od vrcholu Pecný. Severní sedlo je v současnosti využíváno pro 

zemědělské účely, na západním sedle bylo vytvořeno sportovní hřiště a sad. 

 

 

 

 

Foto 29 Vrcholová část 

východního svahu 

vrcholu Pecný ovlivněná 

svahovými procesy,  

kryogenní a antropogenní 

činností. V popředí se 

nachází fosilní kamenné 
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moře tvořené ordovickými kvarcity a v pozadí je vidět odlesněný vrchol s (geodetickou) 

rozhlednou. 

Pro charakteristiku současných mikroklimatických podmínek byla využita data 

z automatické meteorologické stanice katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK, 

která je umístěna v prostoru observatoře GOPE. Tato stanice se nachází v nejvyšších 

polohách západního úbočí vrcholu Pecný, tedy na jeho návětrné straně. Ve studované 

oblasti převládají větry JZ směrů (obrázek 9). Vzhledem ke své expozici a nadmořské 

výšce ovlivňuje tuto lokalitu nejen přímé proudění větru, ale také sluneční záření. 

Působení povětrnostních vlivů je také ovlivněno odlesněním vrcholové části Pecného. 

Měřící přístroje nejsou zastíněny a nedochází tak k výraznější modifikaci úhrnu srážek 

intercepcí. Základní charakteristika mikroklimatu vrcholu Pecný je uvedena v kapitole 

2.3 a v této části práce je kladen důraz na období s největší intenzitou působení 

morfogenetických procesů.  

Analýza vlhkosti půdy a hladiny podzemní vody byla provedena na základě dat 

z GOPE v rámci VÚGTK, která jsou získávána s podporou projektu velkých 

infrastruktur LM2010008 CzechGeo/Epos MŠMT ČR. Všechna měřící čidla jsou 

umístěna do 50 m od hlavní budovy GOPE, která se nachází ve střední poloze 

západního svahu pod vrcholem Pecného. Geologické podloží obou měřících stanic je 

tvořeno ordovickými kvarcity, které tvoří puklinový kolektor se zvýšenou propustností 

v přípovrchové zóně (Kinkor in Cícha et al. 1993). Vlhkost půdy je v areálu GOPE 

měřena na třech stanovištích. Pro analýzu vlhkosti půdy bylo vybráno čidlo na JV od 

hlavní budovy, které měří v hloubkách 12 cm, 32 cm, 60 cm, 86 cm a 120 cm. Pro 

posouzení výšky hladiny podzemní vody byla využita data pořízená ve staré studni na 

SZ od hlavní budovy. Hladina podzemní vody je v lokalitě GOPE měřena i ve dvou 

vrtech s hloubkou 25 a 29 m. Hlavní výhodou dat naměřených ve staré studni je délka 

časové řady, měření zde probíhá od roku 2001, zatímco měření ve vrtech začalo až v 

roce 2009. 

Jedním z nejvýznamnějších prvků, které ovlivňují intenzitu současných 

morfogenetických procesů jsou teplota půdy a potažmo i teplota vzduchu. Jejich vliv se 

nejvíce projevuje v období roku, kdy teplota půdy opakovaně překračuje bod mrazu. 

Znamená to, že denní minima teploty půdy nepřesahují 0°C, zatímco denní maxima 

teploty půdy se pohybují v kladných hodnotách. Na obrázku 21 je patrné, že tyto 

teplotní poměry odpovídají období roku mezi říjnem a dubnem, výjimečně až květnem. 
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Nejvyšší rozdíly mezi minimální a maximální denní hodnotou teploty půdy jsou 

dosahovány na jaře (měsíce III., IV. a V.), kdy jejich rozdíl přesahuje 30°C. Nejvyšší 

amplituda 48,2 °C byla zjištěna 20. 5. 2007. Minimum teploty půdy nastává na jaře 

většinou v ranních hodinách (5.00 – 7.00 hod), méně často pak kolem půlnoci. 

Maximálních hodnot nabývá teplota půdy převážně v odpoledních hodinách (13.00 – 

14.00 hod). 

 

Obrázek 21 Roční chod teploty půdy v letech 2003 – 2008 na lokalitě GOPE; modrá 

– denní minimum teploty půdy; červená – denní maximum teploty půdy. 

 

Hlavním zdrojem tepla pro ohřívání spodních vrstev atmosféry je zemský 

povrch, a proto je roční chod teploty vzduchu vyrovnanější než roční chod teploty půdy. 

Tato situace je dobře patrná při porovnání obrázků 21 a 22. Je zřejmé, že změny 

maximálních i minimálních hodnot teploty půdy jsou výrazně vyšší (podobně i jejich 

roční amplituda, tabulka 11), než změny teploty vzduchu.  Vyrovnanější charakter má i 

denní chod teploty vzduchu. Nejvyšší rozdíl minimálních a maximálních teplot vzduchu 

byl zjištěn v dubnu (přes 30°C). Minimum teploty vzduchu přitom nastává většinou 

těsně před rozedněním a někdy již kolem půlnoci. Maximální hodnoty teploty vzduchu 

byly zjištěny v odpoledních hodinách.  
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Obrázek 22 Roční chod teploty vzduchu v letech 2003 – 2008 na lokalitě GOPE; 

modrá – denní minimum teploty vzduchu; červená – denní maximum teploty vzduchu. 

 

Tabulka 11 Průměrné sezónní hodnoty teploty půdy a vzduchu v lokalitě GOPE 

mezi lety 2003 – 2012.    

 

 

 

 

Důležitým faktorem a indikátorem působení morfogenetických procesů je také 

vlhkost půdy. Její chod má podobně jako teploty vzduchu a půdy výrazně sezónní 

charakter (obrázek 23). Procentuální obsah vody v půdě narůstá během zimního období 

a vrcholí s nástupem jara, kdy dochází vlivem tání sněhu a ledu k výraznému zamokření 

svrchních vrstev půdy. Naopak nejnižších hodnot dosahuje vlhkost půdy během léta. 

Zvýšený narůst vlhkosti bývá v tomto období způsoben zvýšeným úhrnem srážek. 

Denní chod vlhkosti půdy má po většinu roku jednotný charakter. Minimum vlhkosti 

půdy nastává odpoledne, zatímco maximum této vlhkosti je vázáno převážně na ranní 

hodiny. Výkyvy vlhkosti půdy nejsou během dne příliš výrazné, protože 345 dní v roce 

nepřekračují 3 %. K největší rozdílům vlhkosti půdy během dne dochází v období od 

dubna do září, kdy rozdíly dosahují až 10 %. Směrem do hloubky dochází ke 

zmenšování sezónní amplitudy vlhkosti půdy. Zatímco vlhkost v letním období 

dosahuje zhruba stejných hodnot v hloubkách 12 i 31 cm, během zimního období rozdíl 

vlhkosti mezi těmito hloubkami dosahuje již cca 5 %. Na obrázku 24 je patrné, že 
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v hloubkách 60 cm, 86 cm a 120 cm má vlhkost půdy výrazně vyrovnanější chod. V 

hloubce 120 cm dochází dokonce k posunu sezónních minim a maxim vlhkosti půdy až 

o 3 měsíce. Maximum vlhkosti půdy nastává v hloubce 120 cm na podzim. 

 

Obrázek 23 Vlhkost půdy v lokalitě GOPE mezi lety 2005 a 2011; zelená – 

průměrná denní vlhkost půdy v hloubce 12 cm; modrá – průměrná denní vlhkost půdy 

v hloubce 31 cm. 

 

 

Obrázek 24 Vlhkost půdy v lokalitě GOPE mezi lety 2005 a 2011 v hloubce 60 – 

120 cm; zelená – hloubka 60 cm; modrá – hloubka 86 cm; červená – hloubka 120 cm. 
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Dalším významným prvkem, který ovlivňuje recentní morfogenetické procesy, 

je výška hladiny podzemní vody. Na obrázku 25 jsou dobře patrné sezónní výkyvy 

hladiny vody ve studni u hlavní budovy GOPE. V zimě dosahuje hladina podzemní 

vody nejnižších hodnot (až –10 m), protože je velká část vlhkosti vázána v ledu a sněhu. 

Výška hladiny podzemní vody výrazně stoupá během jara (cca – 6 až – 5 m pod 

povrchem), kdy dochází k tání sněhu, ledu a zmrzlých vrstev půdy. Z porovnání 

obrázků 25 a 26 je patrné, že během letního období je výška hladiny podzemní vody 

ovlivňována i množstvím srážek. Vliv srážek však není tak výrazný jako jarního tání. 

Na tvaru křivky výšky hladiny podzemní vody se podílejí především extrémní srážkové 

události: např. v letech 2005 a 2006 přispělo větší množství srážek k prodloužení 

období se zvýšenou hladinou podzemní vody. V září roku 2007 se extrémní srážky 

projevily na křivce hladiny podzemní vody s výrazně poklesovou tendencí. Naproti 

tomu výrazná srážková anomálie z dubna roku 2008 se na výšce hladiny podzemní vody 

výrazně neprojevila. (To mohlo být způsobeno nedostatkem srážek v předcházejícím 

zimním období, což by mělo mít za následek výrazné snížení objemu tavné vody.) Po 

většinu roku je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší polohou hladiny podzemní vody velmi 

vyrovnaný. Rozdíl vyšší než 5 cm je u hladiny podzemní vody jen kolem 20 dní v roce. 

Nejvyšší rozdíl v hladině podzemní vody byl naměřen 13. 7. 2002 a dosáhl hodnoty 

1,97 m. V jarním období dochází k největším změnám hladiny podzemní vody 

v březnu, kdy tento rozdíl dosahuje téměř 1 m. Na podzim jsou rozdíly v hladině 

podzemní vody výrazně menší (max. 0,5 m) a s nastupující zimou stále klesají. Na 

rozdíl od ročního chodu je denní chod hladiny podzemní vody velmi rozmanitý a nemá 

charakteristický rytmus nebo trend.  

 

Obrázek 25 Hladina podzemní vody ve staré studni v areálu GOPE mezi lety 2004 

– 2010; modrá – průměrná denní hloubka podzemní vody.   
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Obrázek 26 Průměrný měsíční úhrn srážek na lokalitě GOPE v letech 2004 – 2008 

 

 Pro určení období s největší intenzitou recentních morfogenetických procesů 

bylo třeba porovnat sezónní průběh výše dokumentovaných datových řad. Pro intenzitu 

morfogenetických procesů ve zvětralinovém plášti je nejvýznamnějším ročním obdobím 

jaro, protože v tomto období dochází k průniku několika klimatických faktorů. Jedná se 

o období, kdy dochází k častému kolísání teploty půdy a vzduchu kolem bodu mrazu. 

Na rozdíl od zimního období se teplota půdy vyznačuje také výraznější denní 

amplitudou teploty půdy, která dosahuje až 30°C. Častá kolísání teploty půdy okolo 0°C 

zvyšují intenzitu zejména regelačních a svahových procesů, a to zejména tehdy, pokud 

je toto kolísání spojeno se zvýšenou vlhkostí půdy. Tento souběh je typický právě pro 

jarní měsíce, kdy se vlhkost půdy pohybuje kolem 35 %. Směrem do hloubky však 

vlhkost půdy v jarních měsících klesá a v hloubce 120 cm již dosahuje hodnot pouze 

kolem 20 %. Vlivem tání sněhu, ledu a zmrzlé půdy dochází během jara k výraznému 

nárůstu hladiny podzemní vody. Se zvýšením hladiny podzemní vody stoupá také tlak 

v horninách (Záruba, Mencl 1987), což dále podporuje intenzitu svahových procesů 

včetně (v této lokalitě pomalých) svahových pohybů. Denní chod teploty má v jarních 

měsících typický chod s minimem teplot před rozedněním a maximem teplot 

v odpoledních hodinách. 

 Dalším významným obdobím působení morfogenetických procesů je podzim, 
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podzimem a jarem nejsou ani u výšky hladiny podzemní vody, která se na podzim také 

pohybuje kolem 7 m. Denní chod výšky hladiny podzemní vody je však více vyrovnaný 

a v průměru se během dne mění jen o 2 cm.   
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8 Diskuse 

 

Oblast Ondřejovské vrchoviny, v níž je umístěna studovaná lokalita GOPE 

prošla v mladším kenozoiku významnými změnami klimatických a také 

neotektonických podmínek, jejichž působení je do určité míry zachováno v 

povrchových tvarech. Pro vyjádření charakteru recentních morfogenetických procesů, je 

tedy třeba přihlédnout k vývoji přírodního prostředí v nejmladším geologickém období. 

Současné morfostrukturní uspořádání Ondřejovské vrchoviny bylo založeno již během 

pliocénu a staršího pleistocénu (viz např. Balatka, Kalvoda 2006), přičemž na vývoji 

současné morfoskulptury se podílely především morfogenetické procesy v kvartéru.  

Vývoj povrchových tvarů studovaného území byl v Ondřejovské vrchovině 

během kvartéru významně ovlivněn etapovitým zahlubováním řeky Sázavy. Erozní a 

akumulační fáze vývoje údolí Sázavy, při nichž postupně vzniklo sedm říčních 

akumulačních teras, byly způsobeny jak změnami klimatických podmínek (glaciál, 

interglaciál), tak i neotektonickým výzdvihem (Balatka, Kalvoda 2010). Výrazný 

kvartérní zářez údolí Sázavy vyvolaný výzdvihem středních Čech, včetně rozvodní 

oblasti mezi Labem a Sázavou, byl doprovázen zvýšením hloubkové a zpětné eroze na 

přítocích Sázavy, což vedlo k dalšímu rozrušování zarovnaných povrchů (např. Balatka, 

Sládek 1962, Kuncová 2005).  

Rozsah zahlubování říčních údolí ve studované lokalitě GOPE byl podrobně 

zkoumán na příkladu Seradovského potoka, jehož údolí má při vyústění do Sázavy 

výrazně kaňonovitý ráz (Foto 25). Vliv zahlubování Sázavy na intenzitu hloubkové a 

zpětné eroze je nejlépe patrný na podélném profilu údolím Seradovského potoka 

(obrázek 15). Na průběhu spádové křivky je patrná změna v průběhu spádu, která se 

nachází cca na 1 km od ústí potoka. Nad tímto lomem spádu má příčný profil 

parabolický tvar, který se vyznačuje stálým poklesem spádu z 51 ‰ na 28 ‰, což 

svědčí o normálním vývoji údolí během tektonického klidu. Prudké zvýšení spádu na 

dolním toku (42 ‰) tedy pravděpodobně představuje hranici postupu zpětné eroze, 

která je vázána na kvartérní zářez údolí Sázavy. Tento názor podporuje jednotná stavba 

geologického podloží v okolí lomu spádu (fylity neoproterozoického stáří) i jeho 

nadmořská výška, která se nachází na úrovni erozní hrany kaňonovitého údolí Sázavy 

(330 – 350 m n. m.). Současná erozní báze Seradovského potoka se nachází 
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v nadmořské výšce 280 m a proto lze odvodit, že během kvartéru došlo na studované 

lokalitě GOPE k zahloubení říčních údolí až o 50 m.  K největšímu zahloubení došlo 

mezi vznikem povrchu II. terasy a bází III. terasy Sázavy (obrázek 14) (řazené do 

období cromerského komplexu, střední pleistocén; srv. Balatka, Kalvoda 2010), kdy 

bylo údolí Seradovského potoka prohloubeno přibližně o 15 m. Postupné zahlubování 

vodních toků během kvartéru mělo velký vliv na následnou modelaci reliéfu. Při 

zahlubování vodních toků docházelo ke zvyšování sklonu erozních i denudačních svahů 

a celkově ke zvýšené intenzitě svahových procesů. Při pohybu zvětralin po svazích a 

boční a hloubové erozi toků docházelo k obnažování skalního podkladu a jeho 

zvětrávání. 

Střídáním klimatických podmínek procházely morfogenetické procesy během 

kvartéru výraznými změnami. Během pleistocénních glaciálů byla studovaná lokalita 

GOPE součástí periglaciální zóny s převládajícím vlivem kryogenních procesů. Tato 

období měla vliv na klimato-morfogenetický vývoj reliéfu především díky celkovému 

ochlazení klimatu, hlubokému sezónnímu promrzání hornin a častým oscilacím 

průměrných ročních teplot vzduchu a půdy (např. Czudek 2005). Kolísání teploty okolo 

bodu mrazu má výrazný vliv na intenzitu regelačních procesů. Důsledky působení 

regelačních cyklů jsou dobře patrné na celém území Ondřejovské vrchoviny. Jedná se 

především o (dnes již silně zvětralé) skalní tvary typu tor (Foto 1) nebo mrazové sruby 

(Foto 2). Regelace je i podpůrný činitel dalších procesů a jevů, jakými jsou např. 

geliflukce, skalní řícení a mrazové vzdouvání. Jak regelační procesy, tak i postupné 

zahlubování říčních údolí mělo velký podíl na projevech geliflukce. V okolí Jevan, tedy 

na S od zkoumaného území, bylo identifikováno několik reliktů soliflukčních proudů 

(Brunclík 1956). Ambrož (1943) považuje za výsledek působení soliflukce také mělké 

proudy žulového písku na horním toku Zvánovického potoka, které označuje jako varpy 

(obrázek 13). Působením geliflukce docházelo k denudaci údolních svahů a rozvodních 

plošin a hřbetů, čímž docházelo k obnažování skalního podloží, které následně snadněji 

podléhalo destrukci. Na rozvodních plošinách tak vznikaly působením mrazového 

zvětrávání izolované skalní tvary typu tor, zatímco na svazích došlo k výraznému 

rozvoji mrazových srubů. 

Pro posouzení recentních procesů zvětrávání na granitoidní horniny byl vybrán 

tor na hřbetu Čihadlo (Foto 11, 12), k jehož exhumaci a selektivní denudaci 

studovaného toru došlo (pravděpodobně) během mladého pleistocénu. K jeho vytvoření 
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přispěly také svahové procesy v blízkém okolí, které byly podpořeny zahlubováním 

údolí Zvánovického potoka (Foto 19). Tyto svahové pohyby však nebyly vázány pouze 

na periglaciální prostředí. Na vývoji erozních a denudačních svahů se podstatně podílely 

svahové pohyby vyvolané změnami klimatických charakteristik mezi chladnými a 

teplými obdobími pleistocénu. Ke vzniku toru na hřbetu Čihadlo přispěly také granity 

(říčanského typu) s dobře vyvinutým primárním systémem puklin, které byly 

zvýrazněny mrazovým zvětráváním. Na studovaném toru převládají pukliny S, které 

určují směr delší osy toru a dochází na nich k intenzivnímu zvětrávání. Pukliny Q s nimi 

svírají úhel 90° (obrázek 12). Působením mrazového zvětrávání vznikla základní 

morfologická stavba toru, kterou vytvářejí autochtonní skalní bloky různých velikostí 

rozdělené výraznými trhlinami. Díky hrubozrnnému charakteru říčanské žuly nedošlo 

vlivem mrazového zvětrávání k rozpadu skalních bloků na menší úlomky. Hrubozrnná 

struktura žuly podporuje také vznik zaoblených tvarů skalních výchozů.  

Současný charakteristický zaoblený tvar však skalní bloky toru získaly až 

vlivem chemického a biogenního zvětrávání v průběhu holocénu. Porfyrická muskovit-

biotitická žula říčanského typu podléhá selektivnímu zvětrávání (Foto 14). Neutrální až 

slabě kyselé roztoky, vznikající v granitickém prostředí, poměrně rychle rozpouštějí 

biotitickou složku horniny. Křemen, muskovit a K – živce jsou naproti tomu vůči 

tomuto roztoku odolné (Twidale 1982, Trubač 2008). Ke zvětrávání říčanské žuly 

významnou měrou přispívá chemická i mechanická činnost organismů (Foto 15). 

Kyselost prostředí také podporuje opad z jehličnanů, zatímco opad z listnatých stromů 

přispívá ke zvýšení biologické aktivity organismů. Kořenový systém naproti tomu 

narušuje foliační pukliny skalních výchozů (např. Náprstek 1985, Brunsden 1979), čímž 

dochází nejen k mechanickému rozrušování horniny, ale i ke zvětšování reakční plochy 

pro chemické zvětrávání.  

Pro posouzení rozsahu zvětrání vybraných povrchů toru bylo provedeno měření 

jejich tvrdosti pomocí schmidt hammeru. V případě skalních výchozů budovaných 

říčanskými granity byly překvapivě naměřeny poměrně nízké hodnoty R (cca 19). 

Černá, Engel (2011) určují silně zvětralý granit již při hodnotě R menší než 35. Z toho 

vyplývá, že říčanský granit podléhal a stále podléhá výraznému vlivu zvětrávání. 

Naproti tomu mrazový srub na východním svahu hřbetu Pecný, tvořený ordovickými 

kvarcity, dosahuje tvrdosti skalního povrchu R = 58,35 (tabulka 10). Tato situace je 

způsobena rozdílností geomorfologické hodnoty říčanských granitů a kvarcitů. 
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Kvarcitické horniny na hřbetu Pecného jsou výrazně odolnější vůči zvětrávání díky 

vyššímu obsahu křemene. Podle ostrohranného charakteru skalních bloků na tomto 

hřbetu lze usuzovat, že se na jeho vývoji podílí spíše fyzikální složka zvětrávacích 

procesů. 

Měření tvrdosti skalního povrchu bylo provedeno i na výchozech hornin odlučné 

oblasti sesuvu na severovýchodním svahu vrchu Čihadlo (Foto 17). Horninové podloží 

je zde stejně jako v lokalitě toru tvořeno říčanskými granity. Mírně vyšší hodnota R 

(20,70) v odlučné oblasti sesuvu naznačuje, že k exhumaci těchto skalních výchozů 

došlo později než k obnažení studovaného toru na vrchu Čihadlo. Rozdíl v hodnotách R 

obou lokalit je však poměrně malý – hlavní fáze zvětrávání těchto výchozů granitů tedy 

pravděpodobně nastala až po jejich obnažení. 

Vysoká aktivita svahových procesů, včetně vzniku sesuvů, se v lokalitě GOPE 

uplatnila zejména v přechodných obdobích mezi chladnými a teplými etapami kvartéru. 

Tato období se spolu s výraznými změnami přírodních podmínek vyznačují účinným 

působením klimato-morfogenetických procesů. Na severních svazích hřbetu Čihadlo se 

nachází několik sesuvů, které pravděpodobně vznikly v období od konce mladšího 

pleistocénu do středního holocénu (Foto 22). Vznik a další vývoj těchto sesuvů je 

dobrým příkladem komplexního působení rozdílných klimato-morfogenetických 

procesů v různých časových obdobích. Skalní podloží bylo rozrušováno střídavě 

mrazovým zvětráváním v chladných obdobích a převážně chemickým zvětráváním 

v teplejších obdobích, čímž vznikal poměrně mocný plášť zvětralin. Uvedené staří 

vzniku sesuvů pod hřbetem Čihadlo podporuje i poloha jejich akumulační oblasti 

v blízkosti údolního dna Zvánovického potoka, které bylo v době jejich vzniku 

prohloubeno až do současné úrovně.  

S nástupem holocénu převládlo ve střední Evropě mírné humidní podnebí a 

tomu odpovídající morfogenetické procesy. Mezi nejvýznamnější změny patří redukce 

působení periglaciálních procesů na zimní období a intenzivní rozvoj vegetace, která 

snižuje aktivitu svahových a eolických procesů. Reliéfotvorný účinek regelačních 

procesů v holocénu výrazně poklesl především zkrácením délky jejího působení a 

značným snížením intenzity. Na vývoji reliéfu se regelace podílí pouze v zimě a 

v krátkých obdobích na začátku jara a koncem podzimu (např. Czudek 2005). Tato 

období zvýšeného působení procesů regelace jsou v lokalitě GOPE patrná i na 



100 

 

současném ročním chodu teploty půdy i vzduchu (obrázek 21, 22). K opakovanému 

překročení bodu mrazu dochází v období mezi říjnem a dubnem (výjimečně květnem). 

Ústup regelace má vliv i na charakter působení svahových procesů, na významu 

stoupají projevy sesouvání a eroze půdy. Nejvyšší intenzitu dosahují tyto 

morfogenetické procesy v obdobích extrémních srážek a tání sněhu.  

Účinek recentních morfogenetických procesů na změny reliéfu lokality GOPE 

byl posouzen na základě vybraných mikroklimatických a půdních charakteristik. 

Hlavním faktorem působícím na intenzitu morfogenetických procesů je teplota půdy a 

její změny v ročním i denním chodu. Roční chod teploty půdy přímo v areálu GOPE 

potvrzuje názor, že působení regelačních cyklů je v současnosti vázáno pouze na zimu a 

krátká období na začátku jara a na konci podzimu (obrázek 21). Denní minimum teploty 

půdy klesá pod bod mrazu v období mezi říjnem a dubnem. Nejvyšší rozdíly mezi 

minimálními a maximálními hodnotami teploty však nastávají během jara, kdy dosahují 

až 30°C. Během dne dosahují regelační procesy největší intenzity v ranních a večerních 

hodinách. Působení kryogenních procesů je vázáno pouze na zimní období. Povrchové 

tvary v Ondřejovské vrchovině, které si zachovaly reliktní znaky kryogenní modelace, 

představují v současnosti pouze malé části původně rozsáhlejších útvarů z období 

mladšího pleistocénu. V současné době jsou tyto projevy mrazového zvětrávání 

většinou překryty chemickým zvětráváním a půdotvornými procesy. 

S ročním a denním chodem teploty půdy silně koreluje chod teploty vzduchu 

(obrázek 22). Podobně jako v případě teploty půdy klesá minimum teploty vzduchu pod 

0°C v období mezi říjnem a dubnem. Podstatná podobnost je nápadná i u denního chodu 

teplot. Teplotní režim spodních vrstev atmosféry není přímo ovlivňován insolací a 

vyzařováním a proto nedochází v jeho denním chodu k tak výrazným rozdílům jako u 

teploty půdy. Denní amplituda teploty vzduchu je až 3 krát menší než amplituda teploty 

půdy. Na dlouhodobém chodu průměrných teplot vzduchu je patrná tendence k růstu 

(obrázek 8), která vede i ke zkracování období s minimálními hodnotami teploty 

vzduchu pod bodem mrazu. Stejný trend je patrný i při porovnání průměrného ročního 

počtu mrazových dnů mezi lety 1961 – 1991 (Květoň 2001) a 2003 – 2009 (Steklá 

2010), který mezi lety 1991 a 2009 klesl ze 114,8 na 94,7 dní (tabulka 4). 

Z dosavadních měření v areálu GOPE lze usoudit, že nejvyšší intenzity dosahují 

morfogenetické procesy na začátku jara a ke konci podzimu, kdy se s kolísáním teploty 
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kolem bodu mrazu uplatňuje i zvýšená vlhkost půdy (obrázek 23). Poměrně vysoká 

vlhkost půdy v zimním období je způsobena především pevnými srážkami a častým 

mrznutím vody, které zabraňuje jejímu odtoku. Obsah vody v půdě se zvyšuje počátkem 

jara, kdy dochází k odtávání sněhu, ledu na povrchu i ve svrchních vrstvách půdy. 

Výrazné zamokření půd během jara je nejlépe patrné na sedle východně od vrcholu 

Pecný, kde postupně došlo k vytvoření rozsáhlé pramenné mísy (Foto 4). Zvýšení 

vlhkosti a časté kolísání teplot okolo bodu mrazu podporuje především aktivitu 

svahových procesů a také vývoj úpadů. K největším rozdílům ve vlhkosti půdy dochází 

v létě, kdy jsou období sníženého obsahu vody v půdě přerušována extrémními 

srážkami. Podzimní nárůst vlhkosti půdy je způsoben nejen srážkami, ale také poklesem 

teplot vzduchu, které vedou ke snížení rozsahu vysušování půdy. Sezónní amplituda 

vlhkosti půdy směrem do hloubky klesá (obrázek 24). Největších rozdílů dosahuje 

během zimy, kdy ve svrchních 20 cm klesá vlhkost půdy až o 5 %. Morfogenetické 

procesy tedy dosahují nejvyšší aktivity ve svrchní části zvětralinového pláště. 

Pro zjištění charakteru recentních morfogenetických procesů je vhodné sledovat 

také úroveň hladiny podzemní vody (obrázek 25), jejíž zvýšení má velký vliv především 

na svahové procesy a pohyby. V areálu GOPE navíc množství podzemní vody 

prokazatelně ovlivňuje sezónní i denní chod geodetických a geofyzikálních přístrojů. Na 

příklad nárůst množství vody v horninovém masivu vede ke zvyšování tlaku v hornině. 

V zimním období působí podzemní voda na stabilitu svahů nejméně, úroveň její hladiny 

se nachází cca 10 m pod zemským povrchem. Ke zvýšení hladiny podzemní vody 

v areálu GOPE dochází vlivem tání sněhu v jarních měsících. Během léta se hladina 

podzemní vody udržuje kolem 6 m pod zemským povrchem, a to především pro 

zvýšené množství srážek v průběhu vegetačního období. Rozdíl mezi minimální a 

maximální výškou hladiny podzemní vody je velmi vyrovnaný, pouze po 20 dní v roce 

přesahuje 5 cm. K náhlé změně hladiny podzemní vody dochází především v letním 

období, kdy rozdíl v hladinách přesahuje 1 m.  

V mladším holocénu nabývá na důležitosti další skupina morfogenetických 

procesů, kterou je různorodá činnost člověka. Vliv antropogenních procesů roste od 

subrecentu úměrně s postupnou intenzifikací využívání krajiny. Projevy antropogenní 

činnosti se ve středních Čechách významně uplatňují od neolitu, a to při rozvoji 

zemědělství a těžby dřeva. Na vzhledu krajiny se činnost člověka výrazněji projevila až 

v mladší době bronzové, kdy došlo k výrazné expanzi osídlení. V tomto období se také 
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v říčních a potočních údolích objevily rozsáhlé uloženiny povodňových hlín, které byly 

důsledkem zvýšené eroze půdy. Pravěké osídlení však nebylo v oblasti Ondřejovské 

vrchoviny nijak významné, obydleno bylo pouze blízké okolí řeky Sázavy. Nejdále na 

sever zasáhlo toto osídlení podél Mnichovky a Jevanského potoka (Ložek 1973b, 

Czudek 2005) (obrázek 11). Ve středověku se činnost člověka projevovala především 

odlesňováním, zemědělskou činností a těžbou nerostných surovin. Na levém břehu 

horního toku Zvánovického potoka jsou dodnes zachovány mlýnské kameny v různém 

stádiu opracování („chráněné“ pouze administrativně), které zde byly vyráběny 

z granitů říčanského typu (Foto 9). Během posledních staletí, kdy výrazně vzrostl podíl 

zastavěného území, se stala činnost člověka hlavním procesem, který mění charakter 

krajiny.  

Činnost člověka je v současnosti velmi nápadná ve všech složkách přírodního 

prostředí a její vliv se projevuje i na působení recentních morfogenetických procesů. 

Antropogenní činností jsou nejméně ovlivňovány regelační procesy, které jsou úzce 

vázány na mikroklimatické podmínky. Působení regelace však může být podpořeno 

nebo naopak redukováno změnou vegetačního krytu. Odstranění vegetace také 

způsobuje zvýšení erozní činnosti větru. Změna vegetačního pokryvu, a to zvláště 

odlesňování, je jedním z nejčastějších zásahů do vývoje krajiny. Kromě změny 

mikroklimatických podmínek a zvýšení erozní činnosti větru má odlesnění významný 

vliv na rozsah a intenzitu svahových procesů. V lokalitě GOPE jsou ke svahovým 

pohybům nejvíce náchylné poměrně příkré erozní svahy zahloubených říčních a 

potočních údolí, kde došlo v nedávné době k odlesňování (Foto 22). Zvýšené působení 

svahových pohybů lze dokumentovat také na zemědělsky využívaných svazích 

s nevhodnou úpravou pozemků (Buzek 1983). Dalším následkem odlesňování je pokles 

vlivu intercepce (Selby 1982), což vede ke zvýšené erozní účinnosti srážek. Změny 

vegetačního pokryvu také ovlivňují chemickou složku zvětrávacích procesů. Na příklad 

obměna původního smíšeného lesa na jehličnatou monokulturu vede ke zvýšené 

produkci kyselých roztoků.  

 Dalším významným antropogenním zásahem do přírodního prostředí lokality 

GOPE a jejího blízkého okolí jsou stavební úpravy. Fluviální procesy jsou ovlivněny 

především výstavbou rybníků a vodních nádrží (Foto 6). V lokalitě GOPE se nachází 

poměrně velké množství malých umělých nádrží, které slouží buď jako chovné rybníky 

nebo jako zásobárna vody. Působení fluviálních a svahových procesů bylo narušeno 
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také v pramenné oblasti levostranného přítoku Seradovského potoka, jehož úpadem je 

vedena silnice z Ondřejova do Kostelní Střimelice (Foto 7). Asfaltová komunikace 

brání dalšímu vývoji úpadu a v obdobích zvýšené vlhkosti na ní dochází k výraznému 

hromadění vody. Rekonstrukce architektonicky významných objektů a výstavba budov 

v areálech Astronomického ústavu AV ČR a GOPE byly a jsou prováděny 

z inženýrsko-geologického a ekologického hlediska podstatně šetrněji, než tomu je při 

stavební a další antropogenní činnosti v okolní krajině. 
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9 Závěry 

 

V předložené diplomové práci jsou soustředěny výsledky výzkumu recentních 

geomorfologických procesů v Ondřejovské vrchovině, které mají podstatný význam pro 

zpracování a interpretace dlouhodobých geodetických a geofyzikálních měření v areálu 

GOPE. Recentní vývoj povrchových tvarů je dokumentován prostřednictvím vybraných 

geomorfologických fenoménů, zejména projevů intenzivního zvětrávání hornin, 

svahových procesů a pohybů, vodní eroze a antropogenní činnosti. Typy a intenzita 

působení recentních klimato-morfogenetických procesů v lokalitě GOPE byly popsány 

také s přihlédnutím k paleogeografické historii povrchových tvarů v kvartéru. Studium 

uvedených morfogenetických procesů vycházelo z odborné literatury týkající se 

zkoumaného území i studované problematiky, mapových podkladů a dále z podrobného 

terénního průzkumu a měření, včetně účelově zaměřeného rozboru dostupných 

mikroklimatických údajů. 

Dlouhodobé a variabilní působení morfogenetických procesů v lokalitě GOPE 

bylo v paleogeogeografickém kontextu podmíněno jak podstatnými změnami 

klimatických podmínek v neogénu a kvartéru, tak neotektonickými pohyby, které vedly 

ke vzniku rozvodí mezi Labem a Sázavou a k postupnému vytvoření výrazně 

zahloubené sítě říčních a potočních údolí. Zpětná a hloubková eroze pravostranných 

přítoků Sázavy vedla k silnému rozčlenění předneogénních zarovnaných povrchů také 

v Ondřejovské vrchovině. Spádová křivka údolí vodních toků byla v kvartéru výrazně 

ovlivňována zpětnou erozí postupující z údolí Sázavy. V lokalitě GOPE byl 

dokumentován lom ve spádu Seradovského potoka, který pravděpodobně vyznačuje 

postup (dosud) poslední fáze zpětné eroze, přibližně 1 km od ústí do Sázavy, a to 

v nadmořské výšce cca 350 m.  

Morfostrukturní rysy reliéfu na krystalinických horninách a etapové 

netektonické výzdvihy v mladším kenozoiku byly tedy základem intenzivního působení 

klimato-morfogenetických procesů na horniny i zvětralinový pokryv postupně 

přetvářených erozních a denudačních svahů. V chladných obdobích pleistocénu se 

v Ondřejovské vrchovině výrazně uplatňovaly periglaciální procesy, v teplejších (a 

vlhčích) obdobích pak fluviální i plošná eroze a svahové pohyby. V současné době se na 

vývoji povrchových tvarů v lokalitě GOPE nejvíce uplatňují morfogenetické procesy 
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vázané na převážně mírně teplé a vlhké podnebí holocénu. Na vzniku zvětralinového 

pláště se nejvíce podílí chemická složka zvětrávání, zatímco mrazové zvětrávání působí 

pouze v zimní části roku. Díky nárůstu průměrné roční teploty vzduchu dochází také 

k redukci vlivu regelačních cyklů na působení morfogenetických procesů. Období 

intenzivního působení morfogenetických procesů jsou vázána na jaro a podzim, kdy 

dochází k průniku nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících jejich účinky. Kolísání 

teploty půdy kolem bodu mrazu jsou v těchto obdobích spojena s výrazným nárůstem 

vlhkosti půdy a hladiny podzemní vody, které je způsobeno táním sněhu, ledu a 

zmrzlých vrstev půdy. V denním chodu se změny klimatických podmínek, které zvyšují 

aktivitu morfogenetických procesů, nejvíce projevují v časech kolem východu a západu 

slunce. 

V lokalitě GOPE jsou intenzivní zvětrávání skalních výchozů a svahové pohyby 

soustředěny na poměrně hluboce zaříznutá údolí vodních toků. Projevy svahových 

procesů jsou tlumeny v zalesněných územích s výrazným zastoupením podrostu. 

Největší četnost svahových pohybů je pravděpodobně vázána na období jara a podzimu. 

Pohyby zvětralinového pláště jsou podporovány zvýšením hydrostatického tlaku, které 

je způsobeno výrazným zvýšením vlhkosti půdy a hladiny podzemní vody. Rychlé 

svahové pohyby lze v současné době očekávat především na nedávno odlesněných 

strmých erozních svazích. 

Při podrobném sledování morfologických účinků zvětrávacích procesů na toru 

pod vrchem Čihadlo a na dalších skalních výchozech hřbetů Čihadlo a Pecný byla 

dokumentována jejich závislost na mikroklimatických podmínkách. Na morfologických 

změnách skalních tvarů v lokalitě GOPE se v současné době nejvíce podílí chemická a 

biogenní složka zvětrávání. Intenzita chemických reakcí je závislá především na 

charakteru podloží. Na příklad porfyrické muskovit-biotitické žuly podléhají 

selektivnímu chemickému zvětrávání rychleji než kvarcity s vysokým obsahem 

křemene. K rozrušování skalních výchozů dochází i činností organismů, a to především 

průnikem kořenů do puklinového systému krystalinických hornin. 

Kvarcity na hřbetu Pecného přímo v areálu GOPE vykazují rysy převážně 

fyzikálního zvětrávání. Poměrně efektivní je především mrazové zvětrávání v období 

mezi říjnem a dubnem, v němž často kolísají teploty půdy i vzduchu kolem bodu mrazu. 

Dosavadní měření (cca 10 let) však naznačují, že se toto období s příhodnými 
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podmínkami pro pokračování mrazového zvětrávání a také pro působení regelačních 

procesů ve zvětralinovém plášti zkracuje. Jedná se o mírný trend růstu průměrné teploty 

vzduchu a poklesu počtu mrazových dnů v období mezi říjnem a dubnem. Na poměrně 

strmých a odlesněných denudačních svazích v areálu GOPE dochází také k velmi 

pomalým přesunům svahových sedimentů k jejich úpatí. Sezónní i denní chod 

geodetických a geofyzikálních přístrojů však ovlivňuje zejména množství podzemní 

vody.  

Podstatným faktorem, který se podílí jak na současných změnách povrchových 

tvarů, tak na celkovém charakteru krajiny v Ondřejovské vrchovině je poměrně rozsáhlá 

činnost člověka. K výraznému nárůstu rozmanitosti a intenzity antropogenních procesů 

došlo v posledních staletích. V lokalitě GOPE se jednalo zejména o změny v rozsahu a 

skladbě vegetačního pokryvu, včetně odlesňování. Nápadné změny v působení 

současných morfogenetických procesů byly též zjištěny při technologicky nevhodné 

výstavbě sídel, silničních náspů a hrází. Tyto zásahy člověka vedou převážně k 

urychlování svahových procesů a eroze půdy. 
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Příloha 1 Geologická stavba Ondřejovské vrchoviny (GeoInfo 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12  - písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) – holocén; 13 - kamenitý až 

hlinito-kamenitý sediment (deluviální) – holocén; 20 - sediment deluvioeolický (křemen 

+ příměs + CaCO3) – pleistocén; 22 - písek, štěrk (fluviální) – pleistocén; 26 - písek, 

štěrk (fluviální) – pleistocén; 28 - písek, štěrk (fluviální) – pleistocén; 130 - štěrky, 

písčité štěrky, písky s vložkami jílů (fluviální až fluvilakustrinní) – pliocén; 564 - černá 

fylitická břidlice – ordovik; 565 - kvarcit – ordovik, 566 - břidlice a metadroby 

s polohami oligomiktních konglomerátů – ordovik; 568 - droby s polohami 

oligomiktních konglomerátů – ordovik; 569 - metadroby a metakonglomeráty 

s amfibolem – ordovik; 570 - slepence, pískovce, kvarcity – ordovik; 686 - krystalický 

vápenec – neoproterozoikum, spodní paleozoikum; 691 - muskovit-biotitické břidlice, 

rohovce, metadroby – neoproterozoikum; 694 - erlan - neoproterozoikum, spodní 

paleozoikum; 697 - metabazalt, metaandezit – neoproterozoikum; 708 - kvarcitické 

biotiticko-muskovitické fylity - neoproterozoikum, spodní paleozoikum; 746 - 

hrubozrnné droby – neoproterozoikum; 752 - světlé kvarcity a kvarcitické fylity - 

neoproterozoikum, spodní paleozoikum; 802 - jemnozrnné biotitické ortoruly – 

neoproterozoikum; 1716 - žilný granit – karbon, perm; 1741 - drobnozrnný dvojslídný 

až biotitický granit – karbon, perm; 1742 - drobnozrnná biotitický až amfibol-biotitický 

granit, biotit-amfibolický granodiorit      – karbon, perm; 1745 - granit (jevanský typ) – 

karbon, perm; 1746 - granit (říčanský typ) – karbon, perm; 1764 - granodiorit 

(benešovského typu) – karbon, perm; 1783 - granodiorit, tonalit, křemenný diorit 

(sázavský typ) – karbon, perm, 1803 - gabro – karbon, perm; 2117 - pískovec, 

prachovec a slepenec, vložky vápence, jílovce, rohovce – karbon, perm; 2488 - 

metamorfované bazalty a porfyry kralupsko – zbraslavské proterozoické skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 Povodí lokality GOPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Digitální databáze ZABAGED, [datové soubory, DVD]. Praha: ČÚZK, 2005; Digitální 

databáze DIBAVOD, [datové soubory]. Praha: VÚV TGM, 2006 



 

 

Příloha 3 Výřez z Půdní mapy ČR (13 – 31 Říčany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Půdní jednotky: 

V – surová půda; Kh – ranker hnědý; R – rendzina; Xž – antropogenní půda zavážková; 

Xh – antropogenní půda haldová; Č – černozem; Čd – černozem degradovaná; Čk – 

černozem karbonátová; Če – černozem erodovaná; Š – šedozem; M – hnědozem; I – 

illimerizovaná půda; Ig – illimerizovaná půda oglejená; O – pseudoglej; J – stagnoglej; 

H – hnědá půda; Hg – hnědá půda oglejená; HG – hnědá půda glejová; Ha – hnědá půda 

kyselá; Han – hnědá půda kyselý nevyvinutá; Hag – hnědý půda kyselá oglejená; Ho – 

hnědá půda silně kyselá; Hon – hnědá půda silně kyselá nevyvinutá; Hog – hnědá půda 

silně kyselá oglejená; Hop – hnědá půda silně kyselá podzolovaná; H – hnědá půda na 

píscích a štěrcích; PG – podzol glejový; Px – podzol extrémní; N – nivní půda; NG – 

nivní půda glejová; L – černice; G – glej; Gj – hydroglej. 

 

Půdotvorné substráty: 

1 – antropogenní sedimenty – haldy; 2 – antropogenní sedimenty – zavážky; 6 – nivní 

sedimenty nekarbonátové střední;  12 – deluviofluviální sedimenty nekarbonátové 

střední; 16 – terasové písky nekarbonátové; 18 – terasové štěrky nekarbonátové; 34 – 

hlinité spraše; 36 – sprašové hlíny; 37 – polygenetické hlíny karbonátové; 38 – 

polygenetické hlíny bazické; 39 – polygenetické hlíny kyselé; 67 – zvětraliny bazických 

intruziv; 68 – zvětraliny neutrálních intruziv; 69 – zvětraliny kyselých intruziv; 75 – 

zvětraliny popelových a smíšených kyselých efuziv; 77 – zvětraliny bazických 

metamorfitů; 78 – zvětraliny ortorul; 79 – zvětraliny svorů; 81 – zvětraliny fylitů; 83 – 

zvětraliny vápenců; 89 – zvětraliny opuk; 92 – zvětraliny slínů; 94 – zvětraliny 

pískovců a arkóz; 95 – zvětraliny slepenců a brekcií; 96 – zvětraliny drob; 97 – 

zvětraliny křemitých sedimentů. 

 

 


