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1. ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá fluviální geomorfologií. Cílem práce je definovat 

fluviální mikro a mezoformy v korytě a příbřežní zóně, určit zákonitosti rozšíření 

studovaných tvarů vzhledem k poloze a průběhu zákrutů, vzájemné ovlivnění rozšíření 

studovaných tvarů, rozšíření studovaných tvarů vzhledem k poloze překážek v korytě a údolní 

nivě včetně změn v podélném profilu. Součástí práce je i terénní rekognoskace vybraných 

úseků Šáreckého potoka s cílem ověřit a konfrontovat poznatky o rozmístění studovaných 

forem v těchto vybraných částech potoka. Měření probíhalo ve dvou časových 

úsecích – před povodní v březnu a po povodni v červnu 2013. Bylo potvrzeno, že zákruty 

mají v meandrující části toku vliv na rozmístění studovaných tvarů, např. korytových 

akumulací, břehových nátrží a v příbřežní zóně povodňových koryt. Dále byl zjištěn vliv 

břehových nátrží na vznik korytových akumulací. V rovnějších úsecích bez meandrů 

převládal spíše vliv překážek (např. velkých kusů dřevní hmoty, balvanů) na vznik tůní, 

korytových akumulací a sekundárního koryta. Korytové akumulace zde vznikaly hlavně 

v místech s náhlým rozšířením toku. Povodeň vytvořila hlavně akumulační tvary, přičemž 

nově vzniklé tvary se nacházely v přibližně stejných lokalitách jako tvary před povodní.

Klíčová slova: fluviální geomorfologie, údolní niva, příbřežní zóna, korytové akumulace, 

Šárecký potok

          ABSTRACT

The topic of this bachelor thesis is fluvial geomorphology, and the objective was 

to define fluvial landforms in a channel and riparian zone of a creek. The study includes 

landform spatial distribution pattern assessment based on the location and shape of the 

meanders, evaluation of mutual influence of spatial distribution of observed landforms and 

spatial distribution of observed landforms with respect to location of obstructions in the 

channel and floodplain including changes in the longitudinal profile of the channel. In the 

study was also included a field reconnaissance to Šárecký Creek area with an objective 

to verify and compare findings on the spatial distribution of the observed landforms in the 

selected sections of the creek. The field investigations were carried out over two time periods 

– before the flood in March 2013 and after the flood in June 2013. The results of the filed 
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survey confirmed influence of the channel bends in the meandering part of the creek on the 

distribution of the observed landforms - e.g. channel bars, bank scours in the channel and 

flood channels in riparian zone. Additionally was observed the influence of bank scours 

on channel bars. The main influence on the landforms in the non-meandering sections of the 

creek were obstructions (e.g. large woody debris, boulders) in the creek channel which 

created other landforms such as channel bars, pools or secondary channel. There are channel 

bars connected with a local channel widening. The flood created mostly accumulative 

landforms. The newly created landforms have been found in the similar locations as the 

landforms before the flood. 

Key words: fluvial geomorphology, floodplain, riparian zone, channel bars, Šárecký Creek
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2. ÚVOD

Příbřežní zóna a koryto jsou součástí údolní nivy, která je jednou z nejdynamičtěji

vyvíjejících se částí reliéfu a vyznačuje se velkou dynamikou přírodních, zejména fluviálních

procesů (Křížek 2007). Již po celé období holocénu je údolní niva hojně využívána jako 

úrodná zemědělská oblast, která je na mnoha místech hustě osídlená. Na vývoji a modelaci 

údolní nivy se podílí celá řada geomorfologických procesů (Křížek 2007). Nejvýraznější je 

činnost vodního toku a jeho periodické záplavy, při kterých dochází k ukládání materiálu 

unášeného vodním tokem. Tento materiál je pak formován dalšími procesy spojenými 

především s činností vody a vznikají četné fluviální mikro a mezoformy. 

Tato práce se skládá ze dvou částí. Cílem první části práce – rešerše je definovat 

jednotlivé typy fluviálních mikro a mezoforem v korytě a příbřežní zóně a charakterizovat 

zákonitosti jejich distribuce. Stanovit závislost rozšíření studovaných tvarů vzhledem k poloze 

a průběhu zákrutů (tj. vychýlení proudnice), vzájemné ovlivnění rozšíření studovaných tvarů a 

rozšíření studovaných tvarů vzhledem k poloze překážek (naplavené dřevo, kameny, 

vegetace…) v korytě a údolní nivě včetně změn v podélném profilu vodního toku. Rešerše je 

zpracována na základě nastudování tuzemské a zahraniční odborné literatury. Součástí příloh 

je česko – anglický slovník vybraných pojmů z fluviální geomorfologie. Cílem druhé části 

práce – výzkumné, je ověření a konfrontace poznatků zjištěných v literatuře s realitou 

ve vybraných částech horního úseku Šáreckého potoka při výtoku z vodní nádrže Džbán.

Zájmová oblast se nachází v Praze v oblasti největšího pražského přírodního parku 

Šárka – Lysolaje, kterým protéká Litovicko – Šárecký potok. Litovickým potokem se 

označuje část potoka od pramene až po vtok do vodní nádrže Džbán a Šárecký potok začíná 

při výtoku ze Džbánu až po ústí do Vltavy. Část horního toku Šáreckého potoka, ve kterém 

probíhal terénní výzkum, spadá do maloplošného chráněného území Divoká Šárka, které je 

společně se sedmi dalšími maloplošnými chráněnými územími součástí přírodního parku 

Šárka – Lysolaje.
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3. REŠERŠE – FLUVIÁLNÍ FORMY V KORYTĚ A PŘÍBŘEŽNÍ 

ZÓNĚ

3.1. Obecná definice zájmové oblasti - údolní nivy, příbřežní zóny a 

koryta

V současnosti existuje mnoho různých definic, které vymezují údolní nivu, jejíž 

součástí jsou i příbřežní zóna s korytem. Pro názornost bylo vybráno vždy několik definic

těchto pojmů od různých autorů, které byly seřazeny do tabulek 1, 2 a 3. Geologické a

geomorfologické definice se často překrývají s tím rozdílem, že v geologii je kladen důraz 

na geologickou stavbu a stratigrafii, zatímco v geomorfologii je primární geneze a morfologie 

reliéfu (Křížek 2007). Pro účely této práce je nejvhodnější definice údolní nivy, kterou uvedl 

Demek (1987) v tabulce 1.

Tab. 1: Vybrané definice údolní nivy.

Autor Definice

Ahnert (1996)
G: Údolní niva je část údolního dna, která je opakovaně zaplavována během 

povodní.

Whittow (1984):

G: Údolní niva je část říčního údolí přilehající k toku, kterou vodní tok 

zaplavuje během povodní. Je charakterizována plochým reliéfem s mírným 

sklonem a může zahrnovat mrtvá říční ramena, jesepní akumulace, opuštěná 

koryta a další fluviální formy. 

Demek (1987)

G: Údolní niva je akumulační rovina podél vodního toku, tvořená 

nekonsolidovanými sedimenty, které jsou transportované a usazené tímto 

vodním tokem. Při povodních bývá zpravidla zaplavována.

Allaby a Allaby (1991)

GE: Údolní niva je část říčního údolí, která je tvořena nekonsolidovanými 

říčními sedimenty a je periodicky zaplavována. Bývá tvořena jednak relativně 

hrubozrnným materiálem uloženým při boční migraci toku a také relativně 

jemnozrnným sedimentem, který se ukládá při vybřežení toku. 

Tomášek (2007)
P: Údolní niva je charakterizována na základě přítomnosti nivních půd, tedy 

fluvizemí a glejí.  

Vysvětlivka zkratek: G – geomorfologická definice, GE – geologická definice, P – pedologická definice

U příbřežní zóny se jeví jako nejvhodnější definice dle Décamps et al. (2009) (tab. 2), 

ale zároveň byla upravena pro potřeby této práce. Příbřežní zóna je chápana jako část údolní 

nivy, která vytváří v závislosti na velikosti toku půl metru až několik metrů široký pás,

rozpínající se od okrajů břehů vodního toku směrem k vyvýšenějším částem údolní nivy. 

Příbřežní zóna lemuje po obou stranách vodní tok a jedná se o přechodné území mezi vodním 
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a suchozemským prostředím. Při zvýšených vodních stavech je toto území pravidelně 

ovlivňované vodou (Décamps et al. 2009). 

Tab. 2: Vybrané definice příbřežní zóny.

Autor Definice

Décamps et al. (2009)

Příbřežní zóna lemuje po obou stranách vodní toky a jedná se o přechodné území 

mezi vodním a suchozemským prostředím. Při zvýšených vodních stavech je toto 

území pravidelně ovlivňované vodou

Gregory et al. (1991)

Příbřežní zóna je rozhraní mezi suchozemským a vodním prostředím. Hranice 

jsou směrem od vodního toku vymezeny rozsahem záplav a ve vertikálním směru 

klenbou břehové vegetace.

Naiman et al. (1993)

Příbřežní zóna je přechodné území mezi vodním a suchozemským prostředím, 

které se vyznačuje pestrou škálou tvarů zemského povrchu, společenstev a jejich 

prostředí v rámci krajiny. Šířka příbřežní zóny závisí na velikosti toku, jeho 

poloze v rámci říční sítě, hydrologickém režimu a místní geomorfologii.

Součástí příbřežní zóny je i koryto, kde se opět jeví jako nejvhodnější pro účely této 

práce definice podle Demek (1987) (tab. 3).

Tab. 3: Vybrané definice koryta.

Autor Definice

Demek (1987)

Koryto je žlab, kterým proudí voda a je vymezeno dnem vyznačujícím se malými 

příčnými sklony, na které po stranách navazují břehy omezující koryto vodního 

toku. 

Allaby a Allaby (1991)

Koryto je většinou lineární konkávní deprese, podél které je obvykle soustředěn 

povrchový i podpovrchový odtok. Geometrie koryta může být křivolaká, 

rozvětvující se nebo přímá s velmi variabilním poměrem šířky a hloubky koryta.

Collin (1992) Koryto je řečiště nebo zemský povrch, kterým protéká řeka či říčka.

3.2. Procesy podílející se na vytváření fluviálních forem

Nejprve je nutno definovat dva základní typy vodních toků, které mnoho autorů 

definuje ve svých pracích např. Charlton (2007) nebo Huggett (2011). Toto rozlišení je určeno 

podložím vodního toku. Prvním typem jsou vodní toky ve skalním podloží, kde je koryto 

zahloubené do skalního podloží tvořeného soudržným materiálem. Koryta těchto vodních 

toků jsou mnohem odolnější proti působení erozních procesů, jejichž činností se v dlouhém 

časovém období koryto postupně zahlubuje. Toky erodují převážně v horních částech, kde je 

větší spád a materiál unášený řekami je hrubozrnnější. Významnější je zde laterální eroze 
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z důvodu nižší odolnosti břehů (Huggett 2011). Druhým typem jsou aluviální toky, které 

postupně zahlubují svá koryta do nesoudržných říčních náplavů unášených a ukládaných 

vodními toky. U aluviálních toků existuje mnoho podtypů, přímé, meandrující a divočící, 

v závislosti na převažující velikosti zrn aluvia. Díky tomu mohou aluviální toky podstatně 

měnit svůj tvar v závislosti na průtoku, množství sedimentu a dalších faktorech, protože 

aluvium je málo odolné proti působení erozních procesů (Huggett 2011). 

Obdobné vymezení a tím i odlišení eroze a sedimentace podle těchto dvou typů 

vodních toků definuje ve svých pracích mnoho autorů, např. Knighton (1984) nebo Charlton 

(2007). Obecně ve všech vodních tocích probíhají tři základní procesy a to eroze, transport a 

sedimentace, které se vyskytují v závislosti na vzdálenosti od pramene, sklonu toku, 

charakteru podloží a dalších parametrech. Všechny tyto tři procesy se podílejí na vzniku, 

utváření, rozrušování a následné destrukci fluviálních forem v korytě.

3.2.1. Eroze vodních toků a transport materiálu uvolněného erozí

Podle Demek (1987) je eroze definována jako proces lineárního působení tekoucí 

vody (proud vody vytváří smykové napětí, které strhává částice zrn ze dna a břehů vodních 

toků) a materiálu unášeného vodou, přičemž tyto částice naráží do dna a břehů a tím uvolňují 

další částice. U vodních toků se zpravidla projevuje rozšiřováním a prohlubováním jejich 

koryt směrem od pramene k ústí. 

Demek (1987) i Huggett (2007) rozlišují hloubkovou a boční/laterální erozi, kdy 

hloubková eroze je proces, při kterém dochází k prohlubování dna vodních toků. U dna 

aluviálních toků se projevuje odnosem písčitého a štěrkového materiálu. V případě vodních 

toků ve skalním podloží, je hloubková eroze způsobena materiálem unášeným po dně, kdy 

dochází k obrušování a prohlubování dna. Oproti tomu laterální (boční) eroze způsobuje 

podemílání břehů a jejich následný sesuv, s čímž je spojeno rozšiřování koryt vodních toků 

do stran (Huggett 2007).

Erozí i dalšími procesy, například svahovými, je uvolněný materiál dále transportován 

vodním proudem a účastní se další eroze. Leopold et al. (1992), Demek (1987) i Huggett 

(2007) charakterizují tři druhy unášeného materiálu – splaveniny, plaveniny a materiál 

rozpuštěný ve vodním toku.

 Splaveninami označujeme hrubozrnnější materiál, který je transportován po dně 

převalováním, posunováním nebo saltací (skoky) viz obr. 1. Tento typ materiálu má 

největší význam při erozi vodních toků a unášecí kapacita vodního toku vzrůstá 

s rostoucí vodností a rychlostí toku. 
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 Plaveniny jsou jemnozrnné částice, které jsou transportovány rozptýlené ve vodě. 

Charakteristické je především turbulentní proudění, kdy nejvíce plavenin je unášeno 

blízko dna a směrem k hladině klesá jejich koncentrace.

 Rozpuštěný materiál jsou velmi malé částice, které jsou transportovány rozpuštěné 

v roztoku.

Obr. 1: Typy unášeného materiálu a jeho transportu ve vodních tocích upraveno podle 

Charlton (2007).

Podle Demek (1987) závisí velikost eroze vodního toku na dvou hlavních faktorech:

a) na erozní schopnosti vodního toku - ovlivňována především rychlostí vodního toku, 

průtokem a sklonem koryta, hydraulickými vlastnostmi a množstvím plavenin a 

splavenin

b) na odolnosti břehů a dna koryt – závisí především na typu hornin, jejich vlastnostech a 

odolnosti vůči erozi

V příčném profilu rozlišujeme u vodních toků dva typy eroze v závislosti na místě 

působení:

A) Břehová eroze

Nejvýznamnější je u aluviálních koryt, kde podle Charlton (2007) nepředstavuje pouze 

jeden proces, ale komplexní proces vznikající působením mnoha dílčích procesů, které lze 

shrnout do tří skupin:

 procesy snižující stabilitu břehů, mezi které patří opakující se zamokřování a 

vysoušení břehů zvyšující náchylnost břehů k erozi

 procesy sesouvání a řícení břehů, kdy dochází ke vzniku trhlin a k následnému 

sesouvání a řícení břehů do koryt vodních toků 
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 fluviální procesy, při kterých dochází k odnosu jednotlivých částic a agregátů

ve směru toku 

Materiál uvolněný působením břehové eroze setrvává na úpatí břehu, dokud není 

rozrušen a poté transportován vodním tokem dále po proudu (Charlton 2007). Existuje přitom 

rovnovážný stav mezi mírou ukládání sedimentu a jeho odstraňováním, který funguje jako 

důležitý regulátor míry břehové eroze (Carson a Kirkby 1972 in Charlton 2007). Pokud je 

materiál ukládán na úpatí břehu rychleji než odnášen, tak je břeh chráněn před další erozí. 

Toto samozřejmě platí jen do určité míry. V opačném případě, kdy převažuje odnos 

nad sedimentací, pokračuje často zvýšenou měrou břehová eroze. Třetí možností je, že míra 

usazování je rovna míře odnosu materiálu. V tomto případě relativní rychlost akumulace a 

odnosu materiálu závisí na unášecí schopnosti proudu a kontrolních mechanismech břehové 

eroze (Charlton 2007).

Břehová eroze je velmi problematická z hlediska ohrožení antropogenní zástavby, 

která se nachází v údolní nivě, v některých místech i v oblasti příbřežní zóny. Dochází zde 

k podemílání mostů, staveb a silnic a jejich následnému poškození, čímž se vytváří velké 

množství sedimentu, které se ukládá dále ve směru toku (Charlton 2007). Vznikají četné 

fluviální formy v korytě, např. břehové nátrže, což je erozní poškození břehu vodního toku 

nebo průrvy – místa, kudy proniká voda po porušení a protržení břehů směrem do údolní nivy 

(Křížek 2007).

B) Eroze dna

Knighton (1984) rozlišuje erozi dna u soudržného (vodní toky ve skalním podloží) a 

nesoudržného materiálu (aluviální toky). V případě soudržného materiálu rozlišují Knighton 

(1984) i Huggett (2007) tři typy eroze podle mechanismu působení, a to korozi (chemické 

zvětrávání), korazi (obrušování dna a břehů částicemi zrn, kameny a dalším materiálem 

unášeným vodním tokem) a kavitaci (Intenzivní eroze, která se projevuje hlavně u vodních 

toků s vysokou rychlostí proudění, kdy dochází k náhlým změnám tlaku, které vytvoří tlakové 

vlny oslabující dno toků – např. úseky vodních toků s vodopády (Charlton 2007).).

Ve většině případů převažují aluviální vodní toky s korytem tvořeným nesoudržným 

materiálem, u kterých dochází k odnosu písčitého a štěrkového materiálu. V tomto případě je 

k transportu nejvíce náchylný materiál o velikosti zrn od 0,25 – 1 mm (Knighton 1984).



15

3.2.2. Sedimentace

Sedimentace je proces, kdy dochází k ukládání materiálu různého původu unášeného 

vodními toky. Ukládání zrn a dalšího materiálu je spojeno s poklesem unášecí síly a kapacity 

vodního toku. Proces sedimentace sám o sobě probíhá v malém prostorovém měřítku a 

zahrnuje jednotlivá zrna, přestože tvary vzniklé sedimentační činností se vyskytují v různých 

prostorových měřítcích od malých, které zahrnují korytové akumulace typické hlavně 

pro vnitřní strany ohybů meandrujících řek, okraje koryta a místa soutoku řek, až po velká, 

mezi které patří např. údolní nivy, aluviální kužely a delty (Charlton 2007). U některých 

vodních toků může docházet k sedimentaci i v erozních a transportních částech toku, ale 

u většiny toků se materiál ukládá hlavně v jejich dolních sedimentačních částech, kde se údolí 

zpravidla rozšiřují do údolních niv (Huggett 2007). U divočících vodních toků se setkáváme 

především se středokorytovými uloženinami (Charlton 2007).

Při studiu sedimentace ve vodních tocích je třeba brát v potaz také erozi, protože tyto 

dva procesy se navzájem ovlivňují a probíhají během záplav v korytech i celé údolní nivě. 

V průběhu záplav dochází k nárůstu průtoku, tím se zvyšuje i míra eroze a dochází 

k obrušování dna koryt vodních toků. S odezněním záplav nastupuje proces sedimentace, 

který probíhá po dobu dnů až týdnů (Huggett 2011). 

Ukládání plavenin probíhá v momentě, kdy sedimentační rychlost dominuje 

nad turbulentním rozptylem (Charlton 2007). V závislosti na rychlosti usazování, která je 

těsně spjata s velikostí jednotlivých zrn, tak dochází k postupné sedimentaci materiálu 

od nejhrubozrnnějšího, který se ukládá jako první, až po jemnozrnnější, jehož sedimentace 

nastává po dalším poklesu rychlosti proudění (obr. 2). Materiál je utříděn od hrubozrnnějšího 

až po jemnozrnnější jak ve vertikálním tak i horizontálním směru (Knighton 1984). Obecně je 

sedimentační rychlost ovlivněna především viskozitou a hustotou vody. Na oba tyto 

parametry mají velký vliv změny v koncentraci plavenin (Charlton 2007). 

V případě transportu splavenin mají velký význam průtokové poměry. V místech 

poklesu smykového napětí dna pod kritické napětí, které je nezbytné pro transport částic 

určité velikosti, nastává sedimentace splavenin (Charlton 2007).
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Obr. 2: Hjulstrømův diagram znázorňující vztah mezi velikostí částic a rychlostí proudění, 

která je potřebná pro erozi, transport a sedimentaci (upraveno a převzato z Charlton 2007).

Podle Charlton (2007) existuje mnoho okolností, které vedou k usazování materiálu 

v korytech vodních toků:

 Snížení průtočnosti toku, kdy dochází k poklesu množství vody protékané 

v tocích a tím dochází i k poklesu unášecí schopnosti toků.

 Pokles spádu, který se může vyskytovat na určitém místě nebo může být 

pozvolný podél délky celého toku a tím dochází k poklesu průtokové rychlosti 

a unášecí schopnosti toku.

 Nárůst průřezové plochy, kdy dochází k rozbíhání toku, který se tak stává 

méně koncentrovaným. Zatímco odpor proudění se zvyšuje díky většímu 

kontaktu toku s břehy koryta.

 Nárůst odporu břehů vodního toku spojený s výskytem vegetace a 

hrubozrnnějších usazenin, které vytvářejí při větších průtocích větší odpor 

proudění.

 Odtržení proudu od hlavního toku, které zároveň zapříčiní oddělení 

sedimentu od hlavního toku a jeho uložení.

 Překážky v korytě, kde většinou nastává akumulace sedimentu za překážkami 

(např. balvany, výchozy/ostrůvky skály, dřevní materiál a překážky vytvořené 

člověkem – přehrady, mostní pilíře a objekty regulující průtok).
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Jednou z forem sedimentace je agradace, což je velkoplošná sedimentace, která vede 

ke zvyšování úrovně dna vodních toků i přilehlé údolní nivy (Charlton 2007). Vyskytuje se 

u mnoha vodních toků a je výsledkem dlouhodobé převahy sedimentačních procesů 

nad erozními. Platí zde obecné pravidlo, viz výše, že eroze a obrušování převažují v horních 

částech toků a sedimentace s akumulací v dolních částech toků (Huggett 2007).

Huggett (2007) mimo jiné rozlišuje čtyři typy fluviálních usazenin: korytové facie, 

facie na okrajích koryt, facie v údolní nivě a facie na okrajích údolního dna. V této práci 

budou mít největší význam hlavně facie v korytě a na okraji koryt. Tato práce se bude 

částečně týkat i facií v údolní nivě, které jsou součástí pásma břehů podél vodních toků, tedy 

příbřežní zóny. 

3.3. Fluviální mikro a mezoformy – popis a charakteristika

3.3.1. Fluviální tvary v korytě

Geomorfologické fluviální formy jsou prvky, které se formují a vyskytují v určitých 

částech koryt vodních toků. Podle Charlton (2007) lze rozlišit fluviální formy akumulační a 

erozní, kdy jednotlivé typy fluviálních forem jsou charakteristické pro určité typy vodních 

toků. Například divočící koryta vytvářejí početné středokorytové uloženiny, zatímco koryta 

vodních toků, která protékají skalním podložím, jsou spjata spíše s erozními tvary (obří hrnce 

a skalní stupně). Určité korytové uloženiny mohou vznikat i v korytech se skalním podložím, 

pokud se tam vyskytují vhodné dnové usazeniny. Také tyto tvary vytvořené činností vodních 

toků ovlivňují fluviální procesy a vytvářejí širokou škálu stanovišť pro vodní živočichy i flóru 

(Charlton 2007).

Akumulační fluviální formy

 Korytové akumulace  

Mezi nejběžnější akumulační formy v korytě patří korytové akumulace (Fryirs a 

Brierley 2004). V rámci korytových akumulací jsou některými autory např. Robert (2003) 

vyčleňovány ostrůvky. Hlavní rozdíl mezi středokorytovými akumulacemi a ostrůvky je 

ve variabilitě délky, kdy ostrůvky dosahují délky jedné šířky koryta i více (Fryirs a Brierley 

2013). Druhý rozdíl uvádí Robert (2003), že korytové akumulace nejsou porostlé vegetací a 

bývají často ponořené během kulminací vodního toku, zatímco ostrůvky jsou porostlé 

vegetací a nejsou ponořené ani za zvýšených vodních stavů a kulminací. 

Korytové akumulace jsou tvořeny akumulacemi štěrků, valounů, písků nebo jílu a 

mohou být členěny na dvě hlavní skupiny a to jednoduché a složené korytové akumulace
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(Smith 1974 in Robert 2003). U všech korytových akumulací je důležité jejich narůstání 

ve vertikálním i horizontálním směru, přičemž zrnitost jesepních, podélných a transverzálních 

akumulací se zjemňuje ve směru toku (Robert 2003). Dále také ovlivňují proudění v tocích, 

protože způsobují větší odpor proudění, zejména u divočících řek (Charlton 2007) a tím 

dochází ke zpomalení toku a další sedimentaci. Typ korytových akumulací je určován 

především charakteristikami toku v místě ukládání a velikostí zrn (Fryirs a Brierley 2004).

1. Jednoduché korytové akumulace rozdělují Church a Jones (1982 in Charlton 2007)

na čtyři hlavní typy:

- Podélné (obr. 3) jsou protaženy ve směru toku a vytvářejí kosočtverečné 

akumulace ve středu koryt zejména v místech, kde jsou vodní toky poměrně 

široké (Robert 2003). Mají tendenci se zužovat ve směru toku (Robert 2003) a 

jejich růst je způsoben ukládáním jemnozrnnějšího materiálu, jak ve směru, tak 

i proti směru toku (Church a Jones 1982 in Charlton 2007). Tyto akumulace

vznikají buď v místech, kde se tok rozbíhá kolem části tvořené 

hrubozrnnějšími splaveninami (tím tok není schopný materiál dál unášet a 

dochází k sedimentaci uprostřed koryta, kde jemnější materiál je ukládán 

bezprostředně za překážkou) nebo v případě velkého množství sedimentu 

v korytě, které tok není schopen unášet a ukládá ho (Fryirs a Brierley 2013).

- Transverzální (obr. 3) jsou prohnuté ve tvaru laloku s relativně strmými 

dolními okraji ve směru toku (Robert 2003). Často se formují u vodních toků 

s písčitým dnem (Fryirs a Brierley 2013) a jejich výskyt je převážně vázán 

na místa náhlého rozšíření koryta toku, bifurkace, nebo místa pod soutokem 

dvou i více řek (Church a Jones 1982 in Robert 2003). Transverzální korytové 

akumulace nebývají obvykle spojeny s břehy koryta (Robert 2003) a jejich 

specifickou formou jsou soutokové korytové akumulace, což jsou příčné 

akumulace spojené s větvení proudu typickým pro místa soutoku řek (Charlton 

2007). 

- Jesepní (obr. 3) jsou charakteristické zejména pro písčité a štěrkové vodní toky

(Fryirs a Brierley 2004), které meandrují a vytvářejí se v místech jesepních 

(vypuklých) břehů, kde dochází ke vzniku náplavů (Demek 1987). Jsou 

výsledkem sekundárního proudění spojeného s prouděním v meandrujících 

tocích, a je pro ně charakteristické protažení ve směru toku se strmějšími 

vnějšími okraji (Charlton 2007). 
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- Diagonální (obr. 3) se běžně vyskytují u vodních toků se štěrkovým dnem 

(Robert 2003) zhruba v jejich středu a mají protáhlý oválný až kosočtverečný 

obrys (Fryirs a Brierley 2013). Typické je pro ně spojení s oběma břehy, 

přičemž protínají koryto v šikmém směru. Někdy mohou také mít prudké čelo 

ve směru toku (Charlton 2007, Robert 2003). Mnohé diagonální akumulace 

mnohou být také považovány za brody z hlediska podélného profilu, kdy se 

utváří sekvence tůň - brod (Robert 2003). Ve směru toku se u diagonálních 

korytových akumulací projevuje zrnitostní gradace k jemnozrnnějšímu 

materiálu (Fryirs a Brierley 2013). 

            Obr. 3: Typy korytových akumulace (upraveno a převzato z Charlton 2007).

K jednoduchým korytovým akumulacím patří ještě další dva typy, které uvádějí Fryirs 

a Brierley (2013):

- Vynucená středokorytová akumulace se nachází ve středu koryta, kde 

za překážkou (např. skalním výchozem, velkými dřevními hmotami nebo 

vegetací) dochází k sedimentaci (Fryirs a Brierley 2013).

- Rozpínající se korytová akumulace je hrubozrnnější až balvanitá 

středokorytová akumulace ve tvaru dejekčního kužele. K jejímu vzniku 

dochází v místech náhlého rozšíření toku ve vysoce sedimentačním prostředí 

v průběhu povodňového stavu. Tok ztrácí svoji unášecí schopnost a materiál se 
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usazuje. Tyto korytové akumulace jsou poměrně inertní a omezují fluviální 

procesy v klidovém období mezi povodněmi (Fryirs a Brierley 2013).  

Vodní toky, které jsou schopné rychle ukládat materiál nebo mají nízkou unášecí 

schopnost, se vyznačují korytovými akumulacemi spojenými se břehy, které jsou mnohem 

stabilnější než středokorytové akumulace (Fryirs a Brierley 2004).

2. Složené korytové akumulace mají mnohem složitější a komplexnější vývoj (Bridge a 

Lunt 2004). Formují se v divočících řekách, kde vznikají opakovanou střídavou 

činností erozních a sedimentačních procesů (Robert 2003), čímž se přetvářejí

jednoduché korytové akumulace ve složené (Rice et al. 2009). K utváření složených 

korytových akumulací dochází především v místech, kde se koryto řeky větví nebo 

v místech, kde se snižuje hloubka a zvyšuje drsnost povrchu (Rice et al. 2009). Během 

působení erozních procesů se jejich délka zkracuje a povrch se stává členitější

(Charlton 2007). Robert (2003) i Fryirs a Brierley (2004) vyčleňují dva základní typy

složených korytových akumulací:

- Středové jsou symetrické, mají charakteristický lalokovitý tvar a nemají 

spojení s břehy (Charlton 2007). 

- Laterální mají spojení s jedním břehem a vyznačují se asymetrickým tvarem. 

Jsou mnohem stabilnější než středové akumulace (Robert 2003).

Fryirs a Brierley (2013) vyčleňují navíc balvanité korytové akumulace (obr. 3), které 

jsou tvořeny shlukem balvanů bez jemnozrnnějšího sedimentu, který má jazykovitý 

tvar. Vyskytují se hlavně v korytech s drsným povrchem (Charlton 2007), kde dochází 

k jejich vzniku při vysokých rychlostech proudění. V případě poklesu unášecí 

schopnosti toku se ukládají nejhrubší balvany formující překážku dalšímu proudění. 

Bezprostředně za překážkou vzniká sekundární proudění podmiňující ukládání 

menších balvanů a valounů, což vede ke zřetelné gradaci zrnitosti ve směru toku 

(Fryirs a Brierley 2013).

 Lavice 

Lavice jsou akumulační formy, které se vyznačují plochým povrchem. Nacházejí se 

u břehu přibližně v polovině výšky mezi úrovní dna koryta vodního toku a údolní nivou. 

Mohou vznikat v zákrutech, v přímých úsecích i v místech výskytu sekundárních proudů
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u vnějších (konkávních) břehů meandrů (obr. 4), kde mají spojení se břehem. U vodních toků 

se skalnatým či balvanitým dnem se utvářejí štěrkové lavice (Charlton 2007). 

                  

Obr. 4: Znázornění sekundárního proudu a lavice vzniklé u konkávního břehu (převzato a 

upraveno podle Charlton 2007).

Erozní fluviální formy

 Břehová nátrž

Břehová nátrž (obr. 5) je „svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných horninách“ 

(Rubín, Balatka et al. 1986, s. 210), která vzniká především laterální erozí v nárazových 

březích meandrů a zákrutů vodních toků. Její vznik je podmíněn zejména podemíláním břehů 

a svahů z málo odolných materiálů, které jsou však schopné se udržet ve svislé poloze (Rubín, 

Balatka et al. 1986). Nátrže ohrožují stabilitu říčních břehů, a urychlují odnos materiálu 

uvolněného erozní činností (Rubín, Balatka et al. 1986).

Obr. 5: Břehová nátrž při konkávním břehu (Foto: LESY ČESKÉ REPUBLIKY 2006).
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 Obří hrnec

Obří hrnec je hluboký kruhovitý erozní tvar, který vzniká abrazní činností v korytech 

se skalním podložím (obr. 6) (Charlton 2007). Nachází se především na dně nebo bocích 

koryta v kaňonovitých údolích nebo údolích ve tvaru písmene V. Obří hrnec dosahuje 

rozměrů od několika centimetrů až po několik metrů a je vázán zejména na úseky toků 

s větším sklonem, peřejnaté úseky a úseky s vodopády (Rubín, Balatka et al. 1986).

Obr. 6: Schéma postupného vzniku obřího hrnce v průběhu času – počáteční stádium vzniku 

a. až po konečné stádium e. (převzato a upraveno podle Lorenc et al. 1994).

3.3.2. Fluviální tvary v příbřežní zóně

Fluviální tvary v příbřežní zóně se formují při zvýšených vodních stavech, kdy 

dochází buď k mírným rozlivům nebo k vybřežení toku a zatopení říční nivy, jejíž součástí je 

příbřežní zóna. 

Akumulační fluviální formy

 Agradační val

Agradační val (obr. 7) je protažený vyvýšený val nad údolní nivou, který se ukládá 

během vybřežení vodního toku (Leopold et al. 1992) a utváří se hlavně na konkávních březích 

(Brierley a Fryirs 2005). Je charakteristický svou asymetričností, kdy strmější strana směřuje 

směrem ke korytu a pozvolnější směruje do údolní nivy (Křížek 2007). Je tvořen plaveninami, 

přičemž v příčném profilu dochází ke gradaci zrnitosti ukládaného materiálu od hrubozrnného 

vespod až po jemnozrnný na vršku (Brierley a Fryirs 2005). Obecně agradační valy ovlivňují 

podstatu a míru záplav v inundačním území, tím i utváření forem, míru sedimentace a 

přetváření akumulací v příbřežní zóně (Brierley a Fryirs 2005).
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 Písečný klín 

Písečný klín je písčitá akumulace asymetrického klínovitého tvaru se strmějším 

svahem obráceným ke korytu a pozvolnějším směřujícím do údolní nivy. Utváří se na okraji 

koryta v místech, kde nejsou vyvinuty agradační valy (Brierley a Fryirs 2005). Písečné klíny 

se od agradačních valů odlišují tím, že jsou tvořeny splaveninami (Brierley a Fryirs 2005) a 

vyznačují se dokonalou zrnitostní gradací (Křížek 2007).

 Výplavový kužel

Tento kužel vzniká proříznutím agradačního valu (obr. 7), kdy voda obsahující velké 

množství sedimentů uniká průrvou ve valu a ukládá materiál ve tvaru dejekčního kuželu 

do prostoru údolní nivy (Charlton 2007). Kužel je tvořen především štěrkovitými a písčitými 

zrny a běžná je jejich vzestupná gradace v příčném profilu od hrubozrnnějších až 

po jemnozrnnější (Brierley a Fryirs 2005). S rostoucí vzdáleností od agradačního valu dochází 

k ztenčování kužele, až nakonec splyne s údolní nivou.

Obr. 7: Schéma rozložení fluviálních tvarů v příbřežní zóně a údolní nivě (převzato a 

upraveno podle Charlton 2007).

 Povodňový kužel 

Toto písčité sedimentační těleso kuželovitého či lalokovitého tvaru vzniká v okolí 

koryta. S rostoucí vzdáleností od koryta se vyznačuje zrnitostním vytříděním 

od hrubozrnnějších až po jemnozrnnější materiál (Brierley a Fryirs 2005).
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 Souvislý písčitý pokryv v nivě

Jedná se o plochou horizontálně uloženou akumulaci vznikající v místech 

bez agradačních valů. Vyznačuje se často špatnou vytříděností facií a malými horizontálními 

rozdíly v mocnosti, velikosti zrn či vnitřní struktuře (Brierley a Fryirs 2005). Vzhledem 

povrch odpovídá níže ležící údolní nivě a od výplavových kuželů se odlišuje tvarem, 

rozsahem a neklesající mocností vrstvy se vzdáleností od zdrojového místa. Jeho vznik je 

spojen s rychlým ukládáním splavenin v údolní nivě během vysokých vodních stavů, kdy 

v případě výskytu dostatečně silných záplav dochází k transportu splavenin a jejich 

vrstevnatému ukládání v nivě (Brierley a Fryirs 2005).

 Fluviální nánosy v nivních pánvích 

Tyto nivní jemnozrnné sedimenty jsou uložené v stojatých vodách mezi agradačními 

valy a říčními terasami (Leopold et al. 1992).

 Bezodtoká deprese 

Tato sníženina neboli také bažinatá oblast se nachází za agradačním valem (obr. 7) a 

bývá vyplněna vodou při zvýšených vodních stavech, kdy voda z koryta přetéká přes val 

(Charlton 2007). Bývá většinou také nejníže položeným místem údolní nivy, kde se vertikálně 

ukládají plaveniny. Při vyplnění či zamokření vodou se v ní vytváří tůně či mokřady, kde se 

často nachází typická mokřadní vegetace (Brierley a Fryirs 2005).

 Nivní hřbítky 

Jedná se o původní jesepní akumulace, které se nacházejí v oblasti příbřežní zóny 

popř. údolní nivy. Každý hřbítek reprezentuje původní polohu jesepní akumulace (obr. 8).

Jejich povrch bývá zvlněný, kde se za sebou střídají hřbítky a deprese (Charlton 2007). 

Vznikají intenzivní boční akrecí koryt a jsou orientovány kolmo na směr toku (Křížek 2007). 

Erozní fluviální formy

 Odškrcený meandr neboli mrtvé rameno 

Jedná se o část ohybu meandru, která byla odříznuta činností vodního toku (obr. 8)

(Leopold et al. 1992), čímž došlo v daném místě ke zkrácení vodního toku. Odškrcené 

meandry nemají spojení s vodním tokem, bývají v průběhu času vyplněny sedimenty a 

zarůstají vegetací (Demek 1987).
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Obr. 8: Schéma rozložení tvarů v korytě – údolní nivě (převzato a upraveno podle Charlton 

2007).

 Opuštěné koryto 

Toto koryto není protékané vodou a postupem času dochází během inundací hlavního 

toku k jeho vyplnění sedimenty a následnému zániku (Křížek 2007). Může mít vzestupnou 

gradaci výplně zahrnující hrubozrnná až jemnozrnná říční rezidua s plaveninami navrchu 

(Brierley a Fryirs 2005). Opuštěné koryto vzniká náhlým posunem polohy hlavního koryta, 

tím že dojde k avulzi většinou směrem do míst ležících níže a následnému opuštění 

původního hlavního koryta v údolní nivě (Brierley a Fryirs 2005). Podle Brierley a Fryirs 

(2005) je opuštěné koryto tvořeno více než jednou délkou meandru a 

tím se liší od šíjového koryta. Často kopíruje tvar dřívějšího hlavního 

koryta (obr. 9), a pokud se vyznačuje nízkou meandrovitostí, tak může 

být snadno zaměněno s povodňovým korytem (Brierley a Fryirs 2005).

Obr. 9: Opuštěné koryto (převzato a upraveno podle Brierley a Fryirs 2005).

 Sekundární koryto

Toto vedlejší koryto se vyznačuje menší hloubkou a šířkou než hlavní koryto a bývá 

protékané vodou (Křížek 2007).
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 Povodňové koryto 

Tento relativně přímý úsek vedlejšího koryta vede podél hlavního toku v údolní nivě. 

Během povodní je protékaný, jinak je většinu roku suchý a má menší hloubku než hlavní 

koryto (Charlton 2007). 

 Šíjové koryto 

Šíjové koryto je nově vzniklé koryto, které se vytvořilo odškrcením meandru (Křížek 

2007) v nejužším místě meandrové ostruhy (Demek 1987).

 Průrva

Průrva (obr. 7) je místo fluviálně porušené části agradačního valu, kudy proniká voda 

z koryta toku do údolní nivy (Křížek 2007).

3.4. Závislosti rozšíření studovaných tvarů

3.4.1. Vliv polohy zákrutů

Vodní toky vytvářejí v údolních nivách buď přímé, nebo zvlněné úseky (Demek 

1987), kde vliv polohy zákrutů na vznik a utváření fluviálních forem je nejvíce patrný 

v případě slabě se vlnících až meandrujících úseků. Rychlost proudění se mění s průběhem 

zákrutů a stejně tak se mění i procesy, které dominují a mají vliv na vznik určitých fluviálních

tvarů v daných místech. Dalším faktorem, který se mění, jak v podélném tak v příčném 

profilu, je zrnitost sedimentů, která dále ovlivňuje hydraulické procesy a tím i vznik tvarů 

(Robert 2003). Na oba tyto faktory, rychlost a zrnitost, mají velký vliv ohyby, kde se vytváří 

odpor proudění a tím dochází k poklesu rychlosti a velikosti unášených částic (Leopold et al. 

1992). Meandrující řeka s postupem času vytváří čím dál větší zákruty, až může dojít 

v nejužších místech k jejich protržení a vzniku šíjového koryta spolu s odškrceným 

meandrem. U zákrutů neboli meandrů se rozlišuje vnitřní neboli jesepní (vypuklý) a vnější či 

výsepní (vydutý) břeh. Každý z nich je spojován s určitými charakteristickými fluviálními 

procesy a formami. V místě vrcholu ohybu probíhají sekundární cirkulace. V příčném profilu 

se to může projevit výskytem dvou buněk s opačnou cirkulací (obr. 10), z nichž ta hlavní se 

nachází u vnitřního ohybu a přináší povrchovou vodu směrem do hloubek k vnějšímu ohybu 

(Knighton 1984). Menší sekundární proud u vnějšího ohybu rotuje opačným směrem a 

způsobuje, že břeh na této straně zůstává strmý. V místě sbíhání těchto dvou cirkulačních 

buněk a jejich divergence v hloubce dochází k erozi dna a vzniku tůně (Knighton 1984). Dále 
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ve směru proudu se v rovnějším úseku mezi ohyby vytváří nová cirkulace, která se od té 

předchozí liší tím, že u dna dochází ke konvergenci těchto sekundárních proudů a u hladiny 

naopak k jejich divergenci se sedimentací. Tento složitý systém primárních a sekundárních 

proudů v meandrech má vliv na uspořádání míst eroze a sedimentace (Knighton 1984) a tím i 

fluviálních forem formujících se v závislosti na těchto parametrech. 

Obr. 10: Schéma povrchového sbíhání a rozbíhání proudů a průřezových profilů 

s uspořádáním sekundárních proudů ve vrcholech meandrů a přechodovém místě mezi 

vrcholy meandrů, A - starší cirkulační buňka, B – nová cirkulační buňka, která se postupně 

rozrůstá pod starší před dosažením dalšího vrcholu meandru (převzato a upraveno podle 

Knighton 1984).

U výsepních  břehů vznikají hned za vrcholy ohybů ve směru toku (Knighton 1984, 

Leopold et al. 1992) vlivem silného působení proudnice výmoly u dna (vznik tůní), zatímco 

břehy jsou velmi často postiženy břehovou erozí s nátržemi. V této části dominují erozní 

procesy především díky nejvyšším rychlostem a sekundárním sestupným proudům (Knighton 

1984). V průřezových profilech se to projeví asymetricky s největší hloubkami a rychlostmi 

v místech vnějších ohybů (obr. 11), které se směrem k vnitřním ohybům snižují (Robert 

2003).
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Obr. 10: Schéma jednotlivých průřezových profilů AA´, BB´, CC´ se znázorněním hloubek a 

rychlostí vody v toku (převzato a upraveno podle Nelson 2011).

Jinak je tomu u jesepních břehů, kde je nejnižší rychlost a hloubka se zde rychle 

snižuje. Vznikají tu náplavy a s tím spojené jesepní akumulace, jejichž materiál je přinášen 

podélnými i transverzálními proudy (Knighton 1984). Tvar proudnice nekopíruje přesně 

průběh meandrů, a proto může docházet ke vzniku jesepních akumulací ve směru toku 

za osou meandru (Leopold et al. 1992). V důsledku lokalizace břehové eroze i jesepních 

akumulací ve směru toku za osou meandru dochází k pohybu meandrů ve směru toku 

(Leopold et al. 1992).  Při promítnutí průběhu meandrů na půdorys se tůně vinou podél 

vnějšího ohybu meandru a při vnitřním ohybu se nacházejí mělké úseky s jesepními 

akumulacemi (Robert 2003). Mimoto se mohou podél ohybů meandrů vytvářet také 

středokorytové akumulace a ostrůvky s vegetací. Ty vznikají v místech vrcholů meandrů, kde 

dochází díky erozní činnosti u konkávního břehu k lokálnímu rozšíření koryta, nebo poblíž 

přechodů mezi ohyby (Luchi et al. 2010). Poté co dojde ke vzniku středokorytové akumulace 

či ostrůvku, je rozdělení proudu nevyvážené. Na jednu stranu rozdělený tok zvyšuje intenzitu 

eroze při konkávním břehu a na druhou stranu též vzestupně vyplňuje vnitřní část ohybu 

(Luchi et al. 2010).

Přítomnost střídajících se korytových akumulací s úseky diagonálních brodů 

spojujících jednotlivé akumulace, které se vyskytují střídavě na jednom a pak druhém břehu, 

je charakteristická pro meandrující toky (Robert 2003). V případě slabě se vinoucích až 

meandrujících toků je zásadní z hlediska morfologie koryta sled trojice tvarů. Jsou to 
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akumulace, brody a tůně (obr. 12) (Church 1992 in Robert 2003). Tyto tvary se střídají 

v závislosti na poloze a průběhu zákrutů. Asymetrie koryta v příčném profilu meandrů 

napomáhá laterální gradaci zrnitosti, kdy se hrubozrnnější materiál usazuje v místech tůní a 

směrem k vnitřnímu ohybu dochází k jeho zjemňování (Robert 2003).

                            

Obr. 12: Příklad mírně meandrujícího toku – rozmístění jednotlivých fluviálních forem 

v půdorysu, kde při vnější straně zákrutu jsou tůně, zubatá čára jsou břehové nátrže a šipky 

znázorňují průběh hlavního proudu, přechody mezi jednotlivými tůněmi a poukazují na místa, 

kde vznikají brody (převzato a upraveno podle Ferguson 1993 in Robert 2003).

3.4.2. Vliv vegetace

Vliv vegetace na koryto a formování tvarů v něm závisí na druhu vegetace, jeho 

růstové formě a pozici vzhledem k břehům (Rowntree a Dollar 1999). V některých případech 

břehová a korytová vegetace vyvolávají zpomalení proudění a tím vznik nových 

akumulačních tvarů (např. vynucené středokorytové akumulace). V jiných naopak mohou 

zabraňovat vzniku nových tvarů, jako jsou například břehové nátrže. Obecně břehová i 

korytová vegetace zvyšují odpor proudění, jehož velikost je mimo jiné ovlivňována stavem 

vody v korytech. Vegetace, která je při nízkých stavech vzpřímená, může být během 

vysokých vodních stavů „převálcována“ silným prouděním a tím vytváří malý odpor. Sezónní 

změnou může být také úhyn vegetace během zimního období (Charlton 2007). Pokud 

vegetace roste ostrůvkovitě, mění se odpor napříč korytem a může být navíc zvyšován 

akumulací dřevní hmoty v okolí vegetace (Charlton 2007). 

           Vegetace a sedimentace

Břehová i korytová vegetace mají velký vliv na sedimentační činnost vodních toků. 

Osídluje koryta a břehy toků a její kořeny zpevňují aluviální sedimenty. Tyto rostliny pak 
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vyvolávají odpor proudění zápojem (Gurnell et al. 2012), kde je důležitý zejména faktor 

otevřenosti či uzavřenosti zápoje. Pokud je zápoj otevřený a listy rostlin jsou aerodynamické, 

je jejich vliv na rychlost proudění, turbulenci toku a ukládání sedimentu malý (Sand-Jensen 

1998 in Robert 2003). U rostlin s uzavřeným zápojem je jejich vliv na regulaci charakteristik 

turbulentního proudění a s tím spojeného transportu sedimentu v blízkosti stanovišť velký 

(Robert 2003). Snížením rychlosti proudění zápojem dochází k ukládání sedimentu, 

semenáčků a dalšího materiálu a tím i nárůstu prostorového rozšíření vodních stanovišť 

porostlých vegetací (Gurnell et al. 2012). Takto postupně narůstají mocnosti sedimentů 

v rámci stanovišť (Robert 2003) a vznikají vynucené středokorytové akumulace, pionýrské 

ostrovy a břehové lavice. K jejich vzniku napomáhají významně kusy dřeva popř. celé části 

vyvrácených stromů, které se zachytí buď na dně toku, povrchu korytových akumulací nebo 

podél břehů. V místě jejich zachycení se akumuluje sediment a následně vznikají plošky 

porostlé vegetací. Pionýrské ostrovy se mohou zvětšovat a spojovat ve větší stálejší ostrovy, 

čímž podporují přechod od akumulací bez vegetace k akumulacím porostlých vegetací a mění 

tvar akumulací narůstáním jejich plochy (Gurnell et al. 2012). Obdobně dochází ke stabilizaci

a rozšiřování říčních břehů (obr. 13), kde se v korytě nachází nejprve vodní vegetace, která 

postupně zachycuje materiál a semenáčky unášené vodním tokem. Jejich sedimentací vznikají 

ponořené akumulace, které se dalším navršením a ukládáním materiálu postupně mění 

v břehové lavice a v konečné fázi dochází k rozšíření břehů (Gurnell et al. 2012). 
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Obr. 13: A – stanoviště vynořujících se vodních rostlin, které rostou ze dna koryt, 

B – zachycování sedimentu vodními rostlinami a vznik ponořené akumulace, která postupně 

narůstá a tím vytváří lavici při okrajích břehů – C, D – dalším narůstáním se lavice rozšiřuje a 

dochází k rozšíření břehů, 1) vynořující se druhy vodních rostlin, 2) rumištní rostliny 

mokřadů, 3) konkurenční příbřežní druhy, 4) voda – základní odtok v příčném profilu, 

5) vegetací porostlý vršek břehů, 6) akumulace jemnozrnného sedimentu a semenáčků, 

7) zvýšená část akumulace s rumištní vegetací, 8) vyvýšená část akumulace s konkurenčními 

druhy z příbřežní zóny, 9) kořeny zpevněný a narůstající jemnozrnný sediment a akumulace 

semenáčků (v příčném profilu) (převzato a upraveno podle Gurnell et al. 2012).

     Vegetace a eroze

Podle Robert (2003) může výskyt vegetace výrazně zrychlit, ale i zpomalit erozi břehů 

a tím i množství materiálu dodávaného do koryta, proto se výsledný efekt kořenového 

systému a tím i účinnost břehové eroze liší v závislosti na typu vegetace a jejím množství 

(Robert 2003, Abernethy a Rutherfurd 1998). Pollen-Bankhead a Simon (2010) zmiňují, 

že obvykle převládá pozitivní efekt vegetace na stabilitu břehů, kdy s rostoucí hustotou 

vegetace klesá eroze břehů. Simon a Collison (2002) uvádějí, že nejstabilnější jsou břehy, kde 

se střídají břehy porostlé stromy s břehy porostlými travnatou vegetací. Kořenový systém 

může zpevňovat břehy, a tím zvyšovat i jejich odolnost vůči erozi, což vede k zúžení koryta 

vodního toku (Knighton 1984). Při stejném množství odtoku v korytech jsou podle Charlton 

(2007) toky s břehy porostlými vegetací užší než toky, které jsou lemovány břehy 

bez vegetace. Oproti tomu Robert (2003) uvádí, že dobře vyvinutý kořenový systém může 

narušit štěrbiny a pukliny v půdě a tím vést k nestabilitě břehů. Proto záleží na místních 

podmínkách, a na tom zda převažují procesy sesouvání a řícení břehů nebo fluviální eroze. 

Abernethy a Rutherfurd (1998) upozorňují, že nejen degradované břehy, ale i břehy s dobře 

vyvinutým vegetačním pokryvem mohou podléhat procesům řícení, jestliže jsou příliš vysoké 

a strmé. Ve skutečnosti je obtížné stanovit ochranný efekt vegetace vzhledem k jeho 

variabilitě (Knighton 1984).

Kromě výše uvedených vlivů vegetace na uspořádání tvarů ukázaly laboratorní 

experimenty, že vegetace rovněž snižuje míru vytváření nových koryt, včetně šíjových koryt, 

dokud se nevytvoří výrazné převýšení. Potom už vegetace většinou vzniku šíjových koryt

nezabrání (Tal a Paola 2010). Významnou roli mohou při erozi toku hrát i jednotlivé 

individuálně rostoucí stromy, které mohou fungovat jako pevné body upevňující průběh 

břehových linií (Grešková a Lehotský 2007). Autoři rovněž zmiňují, že rozhodující úlohu má 
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jejich rozestup, kdy v případě, že vzdálenost mezi dvěma následujícími body upevnění je větší 

než 2,5 metru dochází k rozšiřování koryta v příčném profilu a tvorbě výmolů před a 

za jednotlivými body upevnění. Postupným vysouvání těchto bodů upevnění do koryta 

dochází ke vzniku břehových ostroh, k jejich případnému oddělení od břehu a zániku. 

V podélném profilu se to projeví jako „pulzující systém“, kde dochází k rozšiřování a 

zužování toku (Grešková a Lehotský 2007).

3.4.3. Vliv naplaveného dřeva a jiných překážek

Dřevní hmota je významnou složkou materiálu doplňovaného do vodních toků hlavně 

v zalesněných oblastech, kde přímo i nepřímo (Montgomery et al. 2003) významně ovlivňuje

morfologii a dynamiku toků (Abbe a Montgomery 2003). Účinky stabilních kusů dřeva 

na místní hydrauliku toku a ukládání sedimentu ovlivňují míru břehové eroze, vytváření tůní, 

počátek ukládání sedimentu, formování akumulací (Montgomery et al. 2003), utváření 

krátkých divočících úseků a v určitých případech napomáhají vzniku šíjových koryt (Keller a 

Swanson 1979). V případě tůní a korytových akumulací zvyšuje dřevní hmota jejich výskyt 

v tocích (Montgomery et al. 2003). Množství dřevní hmoty je nejvyšší v malých horních 

tocích a směrem dolů po proudu její množství klesá (Keller a Swanson 1979). K největšímu 

transportu dřevní hmoty dochází v místech průběhu proudnice, kde je též největší hloubka a 

rychlost (Abbe a Montgomery 2003). V případě poklesu průtoku (Abbe a Montgomery 2003), 

hloubky vody, která není dále schopná plavit dřevo (Braudrick et al. 1997) nebo výskytu 

překážek bránících průběhu proudnice, dochází k ukládání dřevní hmoty (Abbe a 

Montgomery 2003).

S velikostí a energií toku úzce souvisí i orientace velkých kusů dřevní hmoty, u které 

Roštínský et al. (2010) uvádějí, že u menších toků převažuje zastoupení kusů kolmých 

ke směru proudění, kdy mohou větší kmeny nebo větve často zatarasit převážnou část či celý 

tok vzhledem k jeho malým rozměrům. S rostoucí velikostí toku se snižuje pravděpodobnost 

kontaktu s oběma břehy či jejich částmi, např. lavicemi a jednotlivé kusy mrtvého dřeva jsou 

orientovány zhruba rovnoběžně ve směru toku. Tím se snižuje i celková stabilita jednotlivých 

kusů dřeva a dochází k jejich mobilizaci (Roštínský et al. 2010). To jakým směrem jsou dané 

kusy orientovány, ovlivňuje výskyt hlavních typů morfologických účinků těchto dřevních

hmot v korytě. Proto se v menších tocích nacházejí hlavně příčné stupně a výmoly 

pod kmeny, zatímco ve větších tocích dochází ke vzniku mělčin způsobených uložením větví

či kořenového balu, sedimentaci při březích a vzniku podélných stupňů s lavicemi (Roštínský 

et al. 2010).



33

Obecně mohou být morfologické účinky dřevní hmoty ve vodních tocích různého 

rázu. Sass (2009) rozlišuje tři hlavní účinky: ovlivnění míry břehové eroze, vytváření tůní a 

počátek ukládání sedimentů spojený se vznikem korytových akumulací. Důležitou roli zde 

hrají velké (hlavní) kusy dřevní hmoty, které se ukládají jako první a napomáhají zachycování 

a ukládání dalších menších a mobilnějších kusů (Abbe a Montgomery 1996).

V prvním případě, ovlivnění míry břehové eroze, mohou velké kusy dřevní hmoty 

zvyšovat i snižovat míru břehové eroze. Velké kusy mrtvé dřevní hmoty obecně zvyšují 

stabilitu koryta tím, že vytvářejí malé stupně, proudné úseky, hydraulická vzdutí a další zóny, 

kde se buď koncentruje turbulentní tok anebo rozptyluje energie toku. Na druhou stranu mrtvá 

dřevní hmota přispívá i ke zvyšování nestability břehů a tím i vyšší míře eroze v místech 

usměrnění toku proti břehům, čímž podporuje laterální migraci vodních toků. Živá dřevní 

hmota zvyšuje stabilitu břehů svým kořenovým systémem a přispívá také k nerovnosti koryta, 

což vede ke snižování rychlostí při březích toku (Keller a Swanson 1979). V případě plovoucí 

dřevní hmoty se narušuje stabilita břehů jejím narážením o břehy a tím dochází k řícení břehů 

během vyšších vodních stavů (Keller a Swanson 1979). Ovlivněním míry břehové eroze má 

dřevní hmota také vliv na šířku koryta buď zpevněním a vyztuženým břehů což vede k zúžení 

koryta, nebo lokálním nasměrování toku proti břehům a s tím spojenou erozi s rozšířením 

toku do stran (Montgomery et al. 2003).

V druhém případě dřevní hmota v korytech výrazně podporuje vznik tůní tím, že 

vytváří překážku v toku, čímž se mění hydraulika toku a zvětšuje se eroze dna spojená 

se vznikem tůní. Ke vzniku tůní může dojít při akumulaci dřevní hmoty při březích, 

u kmenem vzniklých stupňů, v místech před korytovými akumulacemi s dřevní hmotou (Abbe 

a Montgomery 2003), v místech s nahromaděním dřevní hmoty, ve výmolech pod kmenem 

(Roštínský et al. 2010) anebo také před kořenovými baly uložených kmenů proti směru toku, 

kde se dělí proud (Abbe a Montgomery 1996). Například kmenem vynucené stupně se 

utvářejí přehrazením koryta kmenem, kdy dochází k částečné nebo úplné blokádě koryta a 

voda zde přetéká přes kmeny (Abbe a Montgomery 2003). Pod stupni vznikají erozní činností 

vývařiště s tůněmi (obr. 14) a nad stupni se ukládá sediment. Obecně tůně, k jejichž vzniku 

došlo erozí toku kolem uložené dřevní hmoty, mají větší a proměnlivější hloubku než ostatní 

volně utvořené tůně (Abbe a Montgomery 1996).
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Obr. 14: Schéma zachycující polohy kmenem vynucených stupňů a vývařišť v podélném 

profilu (převzato a upraveno podle Keller a Swanson 1979).

Třetí hlavní geomorfologický účinek dřevní hmoty způsobuje sedimentaci materiálu a

vznik akumulací a ostrovů, u kterých dochází k růstu vegetace za závaly. Stáří vegetace klesá 

ve směru toku, což svědčí o postupném nárůstu ostrovů v daném směru (Gurnell et al. 2002). 

Zde mohou vznikat různé typy akumulací v závislosti na počtu kusů dřevní hmoty a poloze 

v korytě. Podle Roštínský et al. (2010) může vzniknout sedimentace kolem kusu dřeva 

vyvolaná jeho větvemi či kořenovým balem (obr. 15), čímž vzniká v okolí kmene mělčina. 

Jako další typ uvádí Roštínský et al. (2010) sedimentaci vyvolanou laterálním uložením 

kmene u břehu, kde v těchto místech sedimentuje materiál a vznikají laterální lavice nebo 

podélné stupně. 

Obr. 15: 1 – sedimentace kolem kusu dřeva vyvolaná jeho větvemi či kořenovým balem, 

2 – sedimentace vyvolaná laterálním uložením kmene u břehu (upraveno a převzato podle 

Roštínský et al. 2010).

Dřevní akumulace se mohou také ukládat hlavně při konkávním břehu meandrujících 

toků, kde následně dochází ke změlčení koryta a vzniku akumulací na vrcholu meandru 
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(Roštínský et al. 2010). Občas se vyskytují i akumulace dřeva při konvexním břehu, kde se 

ukládají na místě jesepních akumulací (Gurnell et al. 2002). Často také může dojít ke vzniku

středokorytových akumulacích hned pod překážkami tvořenými uloženou naplavenou dřevní 

hmotou, což je spojeno s lokálním rozšířením koryta (Rowntree a Dollar 1999). Sedimentace 

se nachází i u kmenem vynucených stupňů, kde se materiál akumuluje nad stupni (Keller a 

Swanson 1979).

Kromě mrtvých kusů dřevní hmoty mají podle Opperman a Merenlender (2007) velký 

význam na hydrologii a morfologii koryta i živé kusy dřevní hmoty a žijící stromy. Žijící 

dřevní hmota se do koryta dostane nejčastěji břehovou erozí a zůstává v korytě zakořeněná. 

Zde často vyrážejí nové větve a kořeny díky tomu zachycují větší množství materiálu 

unášeného vodou. Žijící dřevní hmota se též vyznačuje větší stabilitou a odolností v průběhu 

času, kterou jí poskytuje živý kořenový systém připojený částečně k břehu a absencí 

trouchnivění dřeva díky čemuž mají tyto živé kusy dřevní hmoty větší vliv na morfologii 

koryta než dřevní závaly s mrtvou dřevní hmotou (Opperman a Merenlender 2007). 

3.4.4. Vzájemné ovlivnění rozšíření studovaných tvarů

Nejvýznamnější vzájemné vlivy mezi tvary, o kterých se pojednávalo v rešeršní části 

práce, byly shrnuty do tabulky 4, ze které vyplývá, že nejvýraznější vazba existuje 

mezi akumulačními (středokorytovými akumulacemi, lavicemi, ostrovy…) a erozními tvary, 

protože při každé erozi dochází k uvolnění materiálu do koryta, který se dříve nebo později 

ukládá.

Důležitou roli při vzniku tvarů mají zejména meandry. Jejich přítomnost v korytě 

vyvolává vznik mnoha dalších tvarů, např. břehových nátrží, ostrůvků, středokorytových 

akumulací nebo tůní. Vlivem meandrů na vznik tůní se zabývá ve své práci Robert (2003). 

Tímto tématem se zabývá i Knighton (1984), který navíc rozebírá vliv meandrů na vznik 

břehových nátrží a jesepních korytových akumulací. Luchi et al. (2010) zkoumali na příkladu 

řeky Bollin v severozápadní části Anglie vliv meandrů na vznik ostrůvků a středokorytových 

akumulací.

Z tabulky 4 je též patrné, že tůně jsou především „pasivním“ tvarem – vznikají 

v důsledku působení jiných tvarů, ale samy nevyvolávají vznik dalších tvarů. Opačně je tomu 

u stupňů, které vznikají horizontálním vyrovnáním větších kusů kamenů do řady kolmo 

ke směru proudění a aktivně vyvolávají vznik tůní vespod a akumulací nad nimi. Obdobně 

tomu je i u překážek v korytě, které vyvolávají vznik např. břehových nátrží, tůní a akumulací

(tab. 4). Vztahem mezi překážkami v korytě a břehovými nátržemi nebo erozním poškozením 
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břehů se ve své práci zabývají Keller a Swanson (1979), kteří tento vztah zkoumali jak 

u meandrujících toků v Indianě a Severní Karolíně tak i u prudších horských toků v západním 

Oregonu. Autoři zkoumali tuto problematiku na tocích různé velikosti od malých až po velké.

O vztahu mezi překážkami a tůněmi se pojednává v pracích více autorů jako např. Abbe a 

Montgomery (1996), Montgomery et al. (2003) a Keller a Swanson (1979). Abbe a 

Montgomery (1996) zkoumali tento vztah na příkladu řeky Queets v severozápadní části státu 

Washington v USA.

Kromě výše uvedených běžných a nejčastějších vlivů existují další, které už jsou 

mnohem specifičtější a probíhají jen mezi určitými tvary. Příkladem může být agradační val, 

jehož vznik bývá často podmíněn přítomností výsepního břehu (meandru), jak uvádějí 

Brierley a Fryirs (2005) a sám přitom má vliv na vznik vícero tvarů např. výplavový kužel, 

fluviální nánosy, bezodtokou depresi (Charlton 2007) a průrvu (Křížek 2007). Dalším 

příkladem je meandr, který může postupným vývojem vyvolat vznik šíjového koryta (Křížek 

2007) zaškrcením a oddělením meandru. Šíjové koryto může vzniknout i vlivem výskytu 

překážek v korytě, což ve své práci popisují Keller a Swanson (1979). Kromě toho mohou 

meandry vytvářet intenzivní boční akrecí nivní hřbítky (Křížek 2007), což jsou původní 

polohy jesepních akumulací (Charlton 2007). Posledním tvarem, u něhož se popisuje jeho 

závislost na výskytu jiného tvaru, je obří hrnec, jehož vznik je podmíněn přítomností kaskády 

nebo stupně, ze kterého voda padá a abrazí vytváří kruhový erozní tvar ve skalním podloží 

(Charlton 2007). 

Vztahy a příčiny vzniků jednotlivých tvarů jsou velmi rozmanité v závislosti 

na místních podmínkách, hydraulice toku, podloží a mnoha dalších faktorech. 
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3.5. Změny morfologie dna v podélném profilu

Všechny vodní toky se v podélném profilu vyznačují střídáním úseků s různou

morfologií dna. Ke střídání těchto úseků dochází po určitých vzdálenostech a tím vzniká

sekvence určitých typů morfologie dna v podélném profilu. Zde je důležité rozlišení tří 

hlavních typů vodních toků podle substrátu – se skalním podložím, koluviální a aluviální

(Montgomery a Buffington 1997). Každý z těchto typů vodních toků se vyznačuje odlišnou 

morfologií dna. Podle toho vymezují Montgomery a Buffington (1997), sedm hlavní typů 

úseků vodních toků – se skalním podložím, koluviální a pět aluviálních typů (kaskáda, 

kaskáda – tůň, tůň – brod, rovné dno a dunové čeřiny). 

Toky se skalním podložím se vyznačují nedostatkem souvislého aluviálního 

podkladu díky vysoké unášecí schopnosti toku a velkému spádu. Někdy mohou mít dočasně 

uložený nějaký aluviální materiál buď v místech vymletých erozní činností vody či 

za překážkami a jsou typicky vymezené strmými údolními svahy (Montgomery a Buffington 

1997). 

Koluviální toky jsou spíše malé horní toky, které protékají údolími vyplněnými 

koluviem a jedná se většinou o slabé až občasné toky (Montgomery a Buffington 1997). 

Aluviální toky se vyznačují širokou škálou morfologií a nerovností dna. Ty se liší 

v závislosti na poloze a sklonu v rámci povodí (Montgomery a Buffington 1997). Jak bylo již 

uvedeno výše, zde Montgomery a Buffington (1997) vyčleňují pět hlavních typů morfologií 

dna:

1. Kaskáda (obr. 16) je úsek, ve kterém dochází ke ztrátě energie toku turbulentním 

prouděním přes velké kusy balvanů nebo kolem nich. Tyto úseky se vyznačují 

dezorganizovaným dnovým materiálem skládajícím se z valounů a balvanů a jsou

pro ně typická údolí se strmými svahy (Montgomery a Buffington 1997). Běžné 

jsou pro ně také tůně překlenující koryta, které jsou od sebe vzdáleny méně, než je 

šířka koryta a balvany velké zhruba jako je hloubka toku. Ty zůstávají většinou 

neschopné pohybu během normálních průtoků, ale v případě větších povodní se 

dostávají do pohybu a tím se uvolní i jemnozrnnější materiál uložený kolem nich 

nebo okolo jiných překážek v korytě. Příznačné jsou pro tyto toky nízké vstupy 

sedimentů do koryta a vysoká unášecí schopnost. Proto působí především jako 

transportní úseky (Montgomery a Buffington 1997).
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Obr. 16: Sekvence kaskáda v a) podélném profilu, b) půdorysu (převzato a upraveno 

podle Halwas a Church 2002).

2. Stupeň – tůň je sekvence typická pro horské toky s velkým spádem, malým 

poměrem šířky a hloubky toku, které jsou sevřeny údolními stěnami (Montgomery 

a Buffington 1997). V podélném profilu se to podobá schodišti (obr. 17), kde se 

několik velkých úlomků materiálu vyrovná horizontálně do řady a tím vytvoří 

stupeň jdoucí napříč korytem. Voda, která se pak valí přes stupeň, vymílá místo 

pod ním a vzniká tůň (Curran a Wilcock 2005) s jemnozrnnějším materiálem. 

Stupeň odděluje tůň s hlubokou pomalou vodou nad ním od vývařiště, které se 

formuje pod stupněm (Lenzi 2001) a platí, že čím je větší sklon toku, tím jsou 

vyšší i stupně (Chin 1999). 

Obr. 17: Sekvence stupeň (step) – tůň (pool) v a) podélném profilu, b) půdorysu (převzato a 

upraveno podle Lenzi 2001).

Jednotlivé části této sekvence jsou od sebe vzdáleny v průměru dvě až tři šířky 

koryta, kde s rostoucím sklonem toku se tůně tvoří blíž u sebe (Charlton 2007). 

Ke vzniku této sekvence dochází během vysokých průtoků, kdy se pohybuje i 

nejhrubozrnnější materiál formující stupně (Montgomery a Buffington 1997). Tyto 
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sekvence mohou vznikat i ve vodních tocích s vynucenými stupni tvořenými 

velkými kusy dřeva v korytě (Keller a Swanson 1979).

3. Koryta se sekvencí tůň – brod mají charakteristické zvlněné dno, kde se střídají 

tůně s brody/akumulacemi ve vzdálenosti pěti až sedmi šířek koryta (Leopold et al. 

1992). Štěrkové akumulace, které formují brody, mají lalokovitý tvar a svažují se 

střídavě od jednoho břehu k druhému (obr. 18). Vodní tok pak během nízkých 

průtoků zatáčí kolem nejníže položeného místa akumulace/brodu a vine se 

od jednoho brodu k druhému i v případě rovných vodních toků (Leopold et al. 

1992, Knighton 1984). Tento peřejnatý úsek se vyznačuje mělčí rychle proudící 

vodou s výrazně rozčeřenou hladinou, kde mohou jednotlivé kameny vyčnívat 

nad hladinu (Leopold et al. 1992). Rozdíly mezi tůněmi a brody jsou nejvíce 

zřetelné během nízkých vodních stavů, kdy tok teče rychle přes úseky brodů 

s hrubozrnnějším materiálem a pomalu, když protéká tůněmi (Charlton 2007). Tato 

sekvence se vyskytuje u vodních toků se středním až nízkým sklonem, které 

nejsou ohraničené a mají dobře vyvinutou údolní nivu (Montgomery a Buffington 

1997).

Obr. 18: Sekvence tůň (pool) - brod (riffle) v a) podélném profilu se znázorněním výšky 

hladiny při nízkém, středním a vysokém průtoku a b) v půdorysu (převzato a upraveno 

podle Dunne a Leopold 1978).

Velikost substrátu kolísá u těchto toků od písčitých až po valounovité, ale 

nejčastěji materiál nabývá velikosti zrn štěrku (Montgomery a Buffington 1997). 
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Ve směru toku se podle Carling a Orr (2000) postupně prodlužuje délka tůní a 

brodů a zmenšuje se jejich hloubka s klesajícím sklonem toku.

4. Vodní toky s rovným dnem (obr. 19) se vyskytují v místech se středním 

až vysokým sklonem a od sekvencí stupeň – tůň a tůň – brod se morfologicky liší 

tím, že v nich chybí pravidelně se opakující tvary na dně koryta (Montgomery a 

Buffington 1997). Dno je charakteristické delšími úseky relativně bezvýrazného 

reliéfu a bývá tvořeno materiálem velikosti od zrnek písku až po malé balvany, ale 

převažují hlavně štěrkovité a valounovité sedimenty (Montgomery a Buffington 

1997). Pokud se na dně vyskytují nějaké překážky, může dojít k místnímu 

vytvoření tůní a akumulací (Montgomery a Buffington 1997).

Obr. 19: Sekvence vodních toků s rovným dnem v a) podélném profilu, b) půdorysu (převzato 

a upraveno podle Montgomery a Buffington 1997).

5. Dunové čeřiny (obr. 21) běžně vznikají u vodních toků s nízkým spádem a 

písčitým materiálem na dně (Montgomery a Buffington 1997), kde řada tvarů 

vyskytujících se na dně je závislá na průtoku (Kennedy 1975 in Montgomery a 

Buffington 1997). Uspořádání dna v této sekvenci závisí na hloubce a rychlosti 

toku, velikosti zrn na dně koryt a míře transportu sedimentů (Gilbert 1914

in Montgomery a Buffington 1997). Se vzrůstající rychlostí toku podléhají tvary 

na dně písčitých toků přeměně od rovného dna k čeřinám, dunám a antidunám 

(obr. 20). Současně s tím probíhá změna ve volné hladině od ploché až po čeřiny a 

stojaté vlny (Grant 1997). Vzrůstající rychlost podmiňuje i zvětšování těchto tvarů 

a míru jejich pohybu ve směru toku (Robert 2003). Eroze probíhá u této sekvence 

na přední straně hřbetů, zatímco materiál se ukládá na opačné straně hřbetu 

ve směru toku (Robert 2003). 
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Obr. 20: Schéma čeřin, dun a antidun, šipka znázorňuje směr proudění (převzato a upraveno 

podle Simons a Richardson 1966 in University Lumiére Lyon 2008).

Obr. 21: Sekvence vodních toků s dunovými čeřinami v a) podélném profilu, b) půdorysu 

(převzato a upraveno podle Montgomery a Buffington 1997).

Mimoto těchto pět základních typů morfologií dna vyčleňují Montgomery a 

Buffington (1997) ještě dvě kategorie a to vynucenou morfologii dna a přechodné typy

mezi základními morfologiemi dna. 

Vynucené sekvence stupeň - tůň a tůň - brod nejčastěji vznikají v horských 

zalesněných oblastech, kde velké kusy dřeva vytvářejí v sekvenci stupeň – tůň vynucené 

stupně a v sekvenci tůň – brod naopak vyvolávají vznik tůní a brodů (Montgomery a 

Buffington 1997). 

Přechodné morfologie je kategorie, která zahrnuje různé kombinace základních 

morfologií dna uvedených výše. Patří sem například sekvence brod – akumulace, která je 

přechodem mezi sekvencí tůň – brod a rovným dnem. Dalším přechodným typem je 

brod – stupeň, který je kombinací dvou sekvencí a to rovného dna a stupeň – tůň. Posledním 

typem je kaskáda – tůň, skládající se ze sekvencí stupeň – tůň a kaskáda (Montgomery a 

Buffington 1997). 
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4. STRUČNÁ FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

STUDOVANÉHO ÚZEMÍ

4.1. Vymezení zájmového území

Celá zájmová oblast je součástí rozsáhlého přírodního parku Šárka – Lysolaje 

s celkovou rozlohou 1005 ha, který byl vyhlášen v roce 1990 (ENVIS 2010) a je zároveň 

nejzachovalejším přírodním parkem v severozápadní části Prahy (Němec, Ložek et al. 1997). 

Jeho nejcennější části jsou vyhlášeny jako maloplošná chráněná území. Přírodní rezervace 

Divoká Šárka (obr. 22), ve které probíhala převážná část výzkumu, zahrnuje území 

od soutěsky Džbán až po Čertův mlýn a byla vyhlášena rezervací v roce 1964. Její rozloha je 

25, 346 ha (Němec, Ložek et al. 1997). 

Obr. 22: Schéma chráněných území přírodního parku Šárka – Lysolaje (ENVIS 2010).

4.2. Geologická, geomorfologická a pedologická charakteristika území

Z geologického hlediska je podle Němec, Ložek et al. (1997) severozápadní část 

Prahy, ve které se nachází i údolí Šáreckého potoka, budována nejstaršími horninami 

na území hlavního města. Jsou to hlavně horniny kralupsko – zbraslavské skupiny (tmavé 

břidlice a zelenavé droby), jež vznikly ve svrchním proterozoiku (Němec, Ložek et al. 1997) 

v období kadomské orogeneze (Chlupáč 1999). Vyskytují se tu buližníky, které vytvářejí

na začátku soutěsky Šáreckého potoka mohutné skály Džbánu, které jsou díky odolnosti 

buližníku vůči erozi velmi strmé a vysoké (Chlupáč 1999). Strmé skály v těchto místech ostře 

kontrastují se zaoblenějším reliéfem na východ od těchto skalních výchozů (směrem k vodní 

nádrži Džbán, dále jen VN Džbán). Ten je tvořen měkčími mořskými ordovickými horninami 

(vulkanické tufty, jílové břidlice a pískovce), které zde pokrývají diskordantně starší 
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proterozoické horniny (Chlupáč 1999). Za soutěskou směrem ke koupališti Divoká Šárka se 

údolí pozvolna rozšiřuje i svahy jsou zde mírnější, což svědčí o méně odolném podkladu vůči 

zvětrávání a erozi. V této části se nachází strukturní pruh drob, prachovců a prachových 

břidlic zbraslavsko – kralupské skupiny proterozoika (Chlupáč 1999). V další části u hostince 

Dívčí skok se údolí opět zužuje. Pokračuje tu severní větev buližníků Džbánu, která zde

vytváří rozeklané skalní výchozy (Chlupáč 1999), například Dívčí skok při levém břehu a 

Žabák na pravém břehu (Němec, Ložek et al. 1997). Ve vzdálenosti zhruba 350 metrů 

po proudu od restaurace se po levé straně nacházejí tzv. Nebušické skály. Tyto buližníkové 

skály byly tektonicky porušeny (Chlupáč 1999). Za Čertovým mlýnem se nacházejí na jižním 

svahu výrazné volné sutě a kamenné moře buližníkových balvanů. Ty vznikaly intenzivním 

mechanickým zvětráváním během poslední doby ledové a k jejich vzniku dochází v omezené 

míře i v současnosti (Chlupáč 1999). Jsou jediné svého druhu na území Prahy (Němec, Ložek 

et al. 1997). V údolí podél potoka jsou též vyvinuty mocné nivní sedimenty (Němec, Ložek et 

al. 1997). 

Z pohledu geomorfologického se oblast vyznačuje poměrně velkou výškovou 

členitostí od 180 m n. m. při ústí do Vltavy až po vrcholy Kozákovy skály nebo Žabáku, které 

dosahují nadmořské výšky 364 m (Němec, Ložek et al. 1997). Celým zájmovým územím se 

vine údolí Šáreckého potoka, které je hluboce zaříznutým údolím epigenetického rázu

(Chlupáč 1999). Divoká Šárka je součástí geomorfologického okrsku Hostivická tabule

(tab. 5) (Demek et al. 1987). 

Tab. 5: Geomorfologické členění studovaného území, Balatka a Kalvoda (2006) ˡ a Demek et 

al. (1987) ².

Z hlediska pedologie se v Divoké Šárce na buližníkových výchozech nacházejí chudé 

mělké rankery s typickým vřesovým porostem, zatímco o několik metrů níže v údolí se 

objevují silně vápnité příbojové sedimenty křídy s bazickými pararendzinami až rendzinami, 

Geomorfologické jednotky

systém Hercynský systém ˡ

subsystém Hercynská pohoří ˡ

provincie Česká Vysočina ²

soustava Poberounská soustava ²

podsoustava Brdská podsoustava ²

celek Pražská plošina ²

podcelek Kladenská tabule ²

okrsek Hostivická tabule ²
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které přecházejí do okolních černozemí na spraši (Němec, Ložek et al. 1997). Podle Tomášek

(2007) se v oblasti Divoké Šárky nacházejí hnědozemě v západní části území a hnědé půdy se 

surovými půdami ve východní části (obr. 23). Na těchto půdách se nacházejí antropogenní 

půdy, protože oblast se nachází v zázemí velkoměsta a je tudíž částečně ovlivněna městskou 

zástavbou.

Obr. 23: Půdní typy v okolí studovaného území (převzato a upraveno podle Tomášek 2007, 

legenda byla ponechána pro celou Českou republiku).

4.3. Klimatická a hydrologická charakteristika území

Klimaticky spadá oblast Prahy (včetně zájmového území) podle Köppenovy 

klasifikace do klimatické oblasti Cfb (Tolasz et al. 2007), což je pás mírně teplého klimatu 

s rovnoměrně rozloženými srážkami během celého roku. Tomu odpovídají podle Quittovy 

klasifikace dvě klimatické oblasti (tab. 6) a to mírně teplá (MT7) zahrnující západní část 

Prahy a teplá (T2), kam spadá převážná část Prahy a východní část zájmového území až k ústí 

Šáreckého potoka (Tolasz et al. 2007). Tepelný ostrov Prahy způsobuje, že v Praze je 

průměrná teplota vzduchu ve stejné nadmořské výšce cca o 1° C vyšší než v okolní volné 

krajině (Němec, Ložek et al. 1997).

Obecně je průměrná roční teplota vzduchu v oblasti povodí Litovicko – Šáreckého 

potoka mezi 9 - 10° C, kdy průměrná lednová teplota zde dosahuje hodnot -1 - -2° C a 

červencová mezi 19 - 20° C. Průměrný úhrn srážek dosahuje v západní části Prahy 500 - 550 

mm, kdy v letní období dosahuje 200 – 250 mm a v zimě do 100 mm (Tolasz et al. 2007).
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Tab. 6: Vybrané charakteristiky klimatických oblastí MT7 a T2 podle Quitta (převzato 

z Tolasz et al. 2007).

Vybrané klimatické charakteristiky studované lokality dle Quitta (Tolasz et al. 2007)

oblast mírně teplá (MT7) teplá (T2)

počet letních dnů 30 – 40 50 – 60

počet mrazových dnů 110 – 130 100 – 110

počet ledových dnů 40 – 50 30 – 40

průměrná teplota v lednu (°C) -2 - -3 -2 - -3

průměrná teplota v červenci (°C) 16 – 17 18 – 19

počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 40 – 50

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 100 – 120 90 – 100

celkový úhrn srážek ve vegetačním období (mm) 400 – 450 350 – 400

celkový úhrn srážek v zimním období (mm) 250 – 300 200 – 300

Ve skutečnosti není klimatická charakteristika zájmového území tak jednoznačná díky 

pestré výškové členitosti území. V zimních obdobích zde často dochází k výrazným inverzím, 

kdy na dně Šáreckého údolí je podstatně nižší teplota než nahoře na plošinách a vršcích a 

proto se zde déle drží sníh. I v průběhu letního období sem dopadá málo slunečního záření a 

je zde vždy vlhčeji a chladněji.

Hydrologicky zájmová oblast spadá do povodí Vltavy. Litovický potok, po výtoku 

ze Džbánu Šárecký, pramení ve středních Čechách u Chýně v nadmořské výšce 382 m a je 

levostranným přítokem Vltavy, který se do Vltavy vlévá v Praze – Podbabě v nadmořské 

výšce 175 m (Vlček et al. 1984). Jeho délka je 22 km a plocha povodí činí 62,9 km² (Vlček et 

al. 1984).  Je vodním tokem 3. řádu. Potok teče převážně severovýchodním směrem poměrně 

hustě zalidněnou oblastí. Cestou potok napájí několik rybníků a údolní VN Džbán, jejíž 

rozloha je 18 ha. Při výtoku z nádrže protéká maloplošným chráněným územím Divoká 

Šárka, kde se nachází chráněný úsek toku. Jeho průměrný průtok při ústí je 0,14 m³/s 

(Štefáček 2008). V profilu při výtoku z hráze VN Džbán dosahuje průměrný dlouhodobý 

roční průtok 0,133 m³/s. Dále byl stanoven pro oblast pod VN Džbán neškodný průtok, jehož 

hodnota dosahuje 0,228 m³/s a jeho hodnota je nižší než hodnota 30 - denního průtoku (tab. 7) 

(Lesy hl. m. Prahy 2013). 

Tab. 7: M-denní průtoky (QM) v m³/s z profilu hráz VN Džbán (Lesy hl. m. Prahy 2013).

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

QM 0,299 0,215 0,170 0,140 0,117 0,098 0,082 0,068 0,055 0,043 0,029 0,014 0,003
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Správce VN Džbán Lesy hl. m. Prahy (2006) uvádí, že dílo má zajišťovat při výtoku 

minimální průtok 0,015 m³/s a má snižovat účinky povodní na Šáreckém potoce, ale 

vzhledem k velmi nízké hodnotě neškodného průtoku jsou podle Lesy hl. m. Prahy (2013) 

možnosti operativního předvypouštění nádrže před příchodem povodně malé. Během povodní 

v červnu 2013 dosáhl Šárecký potok dne 2. 6. ve 22 hodin kulminačního průtoku 5 m³/s, 

viz tab. 8 (Lesy hl. m. Prahy 2013).

             Tab. 8: N-leté průtoky (QN) v m³/s (Lesy hl. m. Prahy 2013).

N 1 2 5 10 20 50 100 1000

QN 2,1 3,7 6,9 10,1 14,5 20,7 26,9 43,9

Podle map zátopového území na stránkách Lesy hl. m. Prahy (2006) je dobře patrné, 

že k významnějším rozlivům dochází na Šáreckém potoce až na louce před koupalištěm

Divoká Šárka ve směru toku a za hostincem Dívčí skok pod Nebušickými skalami směrem 

k Čertovu mlýnu a osadě Želivka. Kvalita vody je v zájmové části Šáreckého potoka velmi 

ovlivněna VN Džbán, ve které voda snadno podléhá eutrofizaci a ze které potok vytéká. 

Vlček et al. (1984) uvádějí, že čistota vody pod VN Džbán dosahuje II. - III. řádu 

(v čtyřstupňové škále), je tedy znečištěná až silně znečištěná. 

4.4. Biogeografická charakteristika území

Jedná se o chráněné území, jehož pestrost je dána členitým reliéfem s četnými 

skalními výchozy. Zachovaly se zde poměrně velké plochy lesa, xerotermní stanoviště skal a 

strání i rozsáhlé zamokřené nivní louky podél potoka (Němec, Ložek et al. 1997). Původní 

lesní porosty zde byly z převážné části vykáceny a dnes se tu díky přirozené sukcesi a 

výsadbám nacházejí dubo-habrové háje a vřesové doubravy s převažujícími smíšenými 

výsadbami akátu, smrku, borovice, modřínu a dubu červeného (Němec, Ložek et al. 1997). 

Jejich rozloha činí v současnosti 219, 3 ha a nejzastoupenějšími dřevinami jsou dub zimní a 

buk lesní. 

Díky specifickým geologickým, geomorfologickým a klimatickým podmínkám Šárky 

se v zájmovém území nacházejí zbytky teplomilné a chladnomilné flóry a fauny. Podél potoka 

se nacházejí luhy a olšiny se zbytky střemchové jaseniny. Z živočichů se tu vyskytují 

např. střevlíkovití a mandelinkovití (Němec, Ložek et al. 1997). Na severních svazích skal, 

které jsou zastíněné a na dně údolí rostou díky inverzi chladnomilná společenstva
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kapraďorostů i horské druhy mechů, např. děrkavka chlumní a psízubec horský. 

Na výslunních jižních svazích se vyskytují skalní stepi a tařicová skalní společenstva, kde žije 

řada druhů stepních a lesostepních měkkýšů a hmyzu, např. trojzubka stepní a vřetenatka 

česká (Němec, Ložek et al. 1997). Na vřesovištích jsou typické mandelinky jako druh 

bázlivec vřesový a ve zdejších listnatých lesích se také vyskytuje chráněný krajník hnědý. 

Z blanokřídlých tu byla nalezena velmi vzácná pilořitka (Němec, Ložek et al. 1997), která se 

vyskytuje v blízkosti olšin rostoucích podél potoka (Frantík et al. 2009). Celkem bylo 

v Divoké Šárce zjištěno kolem 480 druhů vyšších rostlin (Němec, Ložek et al. 1997).

Z obratlovců se nachází na území Prahy 11 druhů obojživelníků a 7 druhů plazů, 

např. ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, ale i vzácná zmije obecná, ze savců je

tu zastoupeno téměř 60 druhů, např. ježek západní, drobné šelmy (kuna skalní, tchoř tmavý, 

lasice kolčava atd.), liška obecná, veverka obecná, zajíc polní, srnec obecný, prase divoké i 

několik druhů netopýrů (Němec, Ložek et al. 1997). Z ptačích druhů, kterých se zde vyskytuje

kolem 80, jsou nejhojnější pěnkava obecná, sýkora koňadra, pěnice černohlavá, budníček 

menší a ťuhýk obecný (Němec, Ložek et al. 1997).

5. FLUVIÁLNÍ FORMY HORNÍHO TOKU ŠÁRECKÉHO POTOKA

5.1. Rozmístění a popis tří studovaných úseků

Výzkum fluviálních forem Šáreckého potoka probíhal ve třech úsecích, jejichž 

celková délka činí zhruba 570 metrů. Záměrně byly zvoleny tři odlišné úseky, v kterých je 

charakter toku různý, a vznikají zde odlišné tvary. 

Měření probíhalo proti směru toku, proto první úsek měření (obr. 24) začíná na mostě 

před osadou Želivka proti směru toku a končí u zdi vymezující soukromý pozemek Čertova 

mlýna. Délka prvního úseku je přibližně 220 metrů. V tomto úseku se po celém pravém břehu 

zvedají strmé svahy s volnými sutěmi a kamenným mořem a při levém břehu se údolí 

od Čertova mlýna směrem k osadě Želivka pozvolna rozšiřuje a na konci údolí se opět zvedají 

strmé svahy. Při vyšším vodním stavu zde často dochází k rozlivům směrem k cestě při levém 

břehu, ale samotná cesta bývá zaplavovaná jen při větších povodních. 

Druhý úsek (obr. 24) začíná zhruba 100 metrů za Čertovým mlýnem proti směru toku 

a končí u prvního mostu v témže směru. Tento úsek je dlouhý zhruba 200 metrů. Tok protéká 

přibližně středem údolí, kde se při levém břehu za cestou zdvihají Nebušické skály a 

při pravém břehu strmé svahy skal. Při vyšších vodních stavech zde dochází k rozlivům 

po obou stranách toku a ráz toku se výrazně liší od prvního úseku. 
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Obr. 24: Schéma znázorňující tři úseky měření Šáreckého potoka.

Třetí úsek (obr. 24) začíná u třetího mostu ve směru toku od VN Džbán a končí 

u prvního mostu ve stejném směru. Tento úsek je dlouhý zhruba 150 m. Jeho ráz je 

diametrálně odlišný od předchozích dvou. Tok se podobá horským bystřinným tokům. 

Převažuje valivý turbulentní tok přes velké balvany v korytě a při březích. Po obou stranách

potoka se zdvihají strmé skalní stěny soutěsky Džbán. Tento úsek se vyznačuje největší 

počtem antropogenních zásahů, které mají pravděpodobně v tomto případě velmi malý vliv 

na průběh a činnost toku. Proto lze označit tok v tomto úseku za téměř výhradně přirozený.

5.2. Fluviální formy a jejich rozmístění ve třech studovaných úsecích

V Šáreckém potoce bylo ve třech vybraných úsecích během prvního měření před povodní 

v březnu (15. – 17. 3. 2013) zaznamenáno celkem 77 objektů (č. 001 a – 061 b) a po povodni 

(21. 6. – 22. 6. 2013) 99 objektů (č. 062 a – 135 b). V této práci není u struktur dna 

rozlišována jejich geneze z důvodu nejednoznačnosti výkladu jejich původu a mnoho autorů 
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(např. Knighton 1984, Huggett 2011) je považuje za součást dna koryta toku, kdy koryto je 

fluviální erozní tvar. Vybrané objekty jsou pro ilustraci doplněny fotografiemi. Autorkou 

všech fotografií je autorka této práce.

I. úsek

 před povodní (příloha 7)

V korytě převažovaly z hlediska morfologie dna především sekvence tůň - brod a 

stupeň - brod. Téměř všechny kamenité stupně (č. 003, 008, 014, 021) se vyskytovaly 

v dlouhých rovných úsecích brodů bez zákrutů. Kamenité stupně č. 005 b (obr. 25) a č. 016 b

(obr. 26) se vždy nacházely v jednom ze dvou stejně velkých koryt. Výška stupňů kolísala 

mezi 35 až 50 centimetry. Z fluviálních akumulačních a erozních forem byly zastoupeny

korytové akumulace a dvakrát větvení koryta na dvě stejně velká koryta (obr. 25 a 26). 

K tomuto větvení koryta došlo v obou případech v úsecích bez zákrutů. 

Obr. 25: Větvení koryta na dvě stejně velká       Obr. 26: Větvení koryta na dvě stejně velká 

koryta č. 004 b - 006 a s kamenitým stupněm    koryta č. 015 b – 017 b s kamenitým 

č. 005 b před povodní.                                        stupněm č. 016 b před povodní.

                                                                             

Korytové akumulace se vyskytovaly v místě vrcholu ohybu toku, v místech větvení 

koryta na dvě stejně velká koryta a v místě rozšíření úseku brodu. Pro všechna místa výskytu 

korytových akumulací byla příznačná větší šířka toku kolem 7 až 7,5 metru, zatímco nejmenší 

zaznamenaná šířka toku byla 1 metr u bodu č. 007. S výjimkou akumulace č. 011 b (obr. 27), 

která se nacházela v zákrutu, byly ostatní korytové akumulace dosti vzdálené od zákrutů

(viz příloha 4).
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Obr. 27: L ohyb s balvany a akumulací             Obr. 28: L ohyb s balvany a akumulacemi 

č. 011 b před povodní.                                        č. 075 a – c po povodni.

Z fluviálních forem v příbřežní zóně se vyskytovaly hlavně bezodtoká deprese

č. 009 b, povodňové koryto č. 020 - 019 a fluviální nánosy (č. 010 c, 012). Deprese i fluviální 

nánosy patřily mezi akumulační tvary a povodňové koryto mezi erozní fluviální tvary. 

Všechny tyto fluviální formy se nacházely při levém břehu do 5 metrů od koryta toku. 

Bezodtoká deprese č. 009 b s fluviálními nánosy č. 010 c se nacházely zhruba 5 metrů 

před vrcholem levostranného ohybu, zatímco fluviální nánosy č. 012 se nacházely přímo 

v místě vrcholu meandru. V případě povodňového koryta nebyl jeho vznik ovlivněn polohou 

zákrutů, protože se nacházelo v místě cca 50 metrů dlouhého úseku brodu bez zákrutů.

 po povodni (příloha 10)

V korytě podstatně vzrostl počet struktur dna. Dvojnásobně vzrostl počet stupňů, 

přibyly zejména v dlouhých úsecích brodů. Dva stupně (č. 070 a, 071 a) jsou částečně 

vynucené spadlým kmenem stromu. Rozsah výšek stupňů je přibližně stejný jako při měření 

před povodní. Erozních a akumulačních fluviálních forem přibylo jen několik. V místě 

prvního větvení koryta na dvě stejně velká koryta (č. 004 b – 006 / č. 065 b – 067 a) nedošlo 

při povodni k žádným změnám, zatímco v místě druhého větvení koryta na dvě stějně velká 

koryta došlo k zvětšení šířky obou koryt o 0, 5 metru. Kromě toho došlo k přeměně 

povodňového koryta č. 020 – 019 v sekundární č. 083 a – 082. U korytových akumulací 

přibyla soutoková korytová akumulace č. 081 d (obr. 30) a zanikla korytová akumulace 

č. 017 a. U ostatních korytových akumulací došlo zejména ke změnám jejich parametrů

(příloha 6), především zvětšení rozměrů, např. korytová akumulace č. 075 b (obr. 28). Jejich 

poloha vzhledem k zákrutům zůstává stejná jako před povodní.
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Obr. 29: Tůň při L břehu č. 073 po                  Obr. 30: Korytová akumulace č. 081 c

povodni.                                                            vpravo od erozně odříznuté části břehu a 

soutoková korytová akumulace č. 081 d

po povodni.

V příbřežní zóně nedošlo u fluviálních akumulačních i erozních forem k výraznému 

zvýšení jejich počtu. Vzniklo nové povodňové koryto č. 075 d – 078, které začíná v dlouhém 

úseku brodu a ústí do hlavního toku v místě vrcholu levostranného ohybu č. 075 a. Dále došlo 

k přeměně bezodtoké deprese č. 009 b na tůň při levém břehu č. 073 (obr. 29), která má 

spojení s hlavním tokem. Nad i pod ní se nachází břehové ostrohy. Počet ani poloha 

fluviálních nánosů se s povodní nezměnily, jen u fluviálních nánosů č. 072 b došlo 

k nahromadění dřevní hmoty a ke vzniku závalu.

II. úsek

 před povodní (příloha 8)

Tento úsek se vyznačuje častým výskytem meandrů, z nichž tři jsou pravostranné a 

dva levostranné. V korytě převažují stejné morfologie dna jako v I. úseku. Bylo zde celkem 

pět kamenitých stupňů, jejichž výška kolísala mezi 20 až 50 centimetry. Z toho čtyři stupně 

(č. 028 c, 034, 041, 046 b) se nacházely v meandrech a jeden č. 023 v dlouhém rovném úseku 

brodu. Z fluviálních akumulačních a erozních forem v korytě byly význačné korytové 

akumulace, břehové nátrže, větvení koryta na dvě stejně velká koryta, sekundární a šíjové 

koryto. Jejich rozdělení na erozní a akumulační tvary je patrné z tabulky v příloze 2. 

K větvení koryta na dvě stejně velká koryta došlo v místě dlouhého rovného úseku brodu, 

zatímco šíjové koryto č. 042 – 046 a začínalo a končilo v místech střídání meandrů. 

U sekundárního koryta č. 031 b – 033 a se nacházel jeho začátek i konec v zákrutu meandru.

Korytové akumulace byly v tomto úseku pouze dvě. Z toho jedna č. 043 a se nacházela 

v místě střídání zákrutů, kde se spojuje šíjové koryto s hlavním korytem a druhá č. 032 b byla
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v levostranném meandru. V obou případech se jednalo o soutokové korytové akumulace. 

Ve vrcholech tří meandrů byly v místech výsepních břehů patrné náznaky břehových nátrží 

(č. 032 c, 036 a, 044 b). Z nezařazených objektů stojí za zmínku pouze malý antropogenní 

kamenný val č. 032 d zpevňující výsepní břeh levostranného meandru.

Z fluviálních erozních forem se v příbřežní zóně nacházela jen dvě povodňová 

koryta, z nichž první č. 030 se nacházelo na pravém břehu a bylo z poloviny vyschlé. Druhé 

povodňové koryto č. 044 a – 039 a nacházející se při levém břehu bylo zcela vyschlé. U obou 

koryt došlo k jejich vzniku a spojení v místech vrcholu meandrů a byla vzdálena max. 8 metrů 

od hlavního toku.

 po povodni (příloha 11)

Během povodně se celkový počet zaznamenaných objektů v korytě změnil nepatrně. 

Struktur dna ubylo, ale počet kamenitých stupňů se nezměnil. Stupeň č. 046 b v místě větvení 

hlavního a šíjového koryta zanikl a naopak vznikl stupeň č. 099 a v místě zákrutu spolu 

s břehovou lavicí č. 098. Počet fluviálních akumulačních forem se zvýšil, zatímco fluviálních 

erozních forem ubylo. Korytová akumulace č. 032 b (obr. 31) se během povodní přetvořila 

v 70 centimentrů mocnou lavici č. 098 (obr. 32), která má spojení se břehem a tím defacto 

došlo k zániku sekundárního koryta č. 031 b – 033 a.

Obr. 31: Soutoková korytová akumulace            Obr. 32: Štěrkovokamenitá lavice č. 098 s

č. 032 b se sekundárním korytem v L                kamenitým stupněm č. 099 a po povodni 

meandru před povodní.
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Soutoková korytová akumulace č. 043 a (obr. 33) byla během povodně zničena a 

na jejím místě vznikla nová soutoková akumulace č. 109 c a lavice č. 109 d, která má spojení 

s erozně odříznutou částí břehu č. 045 / č. 110 c (obr. 34).

Obr. 33: Soutoková korytová akumulace           Obr. 34: Šíjové koryto č. 109 a – 111 a                  

č. 043 a před povodní                                       s lavicí č. 109 c po povodni.

Břehové nátrže se po povodni zvýraznily, ale nezvětšila se jejich výška ani délka ani 

nepřibyla žádná další lokalita jejich výskytu. Stejné to je i v případě větvení koryta na dvě 

stejně velká koryta. Ani u šíjového koryta nedošlo během povodně k žádným výrazným

změnám, pouze se zmenšila jeho šířka v místě spojení s hlavním korytem o dva metry 

v důsledku vzniku štěrkovokamenité lavice. Z nezařazených objektů došlo k téměř úplnému 

poškození malého antropogenního kamenného valu č. 032 d / 100 a zpevňujícího výsepní 

břeh levostranného meandru.

V příbřežní zóně nedošlo během povodní k žádným výrazným změnám. Došlo

k aktivaci povodňových koryt a v době druhého měření bylo první povodňové koryto 

č. 096 – 108 / č. 030 stále protékané vodou a druhé č. 106 a – 110 a / č. 044 a – 039 a už bylo 

v horní polovině délky vyschlé. Vyjma aktivace povodňových koryt je výrazný nárůst 

štěrkovokamenitých fluviálních nánosů při levém břehu do 5 metrů od koryta toku.

III. úsek

 před povodní (příloha 9)

V korytě převažují z morfologií dna sekvence kaskáda a stupeň – brod. V místech 

bez zákrutů se nacházely dva kamenité stupně s výškou 30 centimetrů č. 049 b a 

40 centimetrů č. 050 a čtyři kaskády s výškou 1,2 – 3 metry (č. 051 a (obr. 35), 054 a, 055 a, 
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056 a). Kaskáda č. 055 a (obr. 36) se jako jediná nacházela v místě mírného pravostranného 

ohybu, zatímco ostatní kaskády se vyskytovaly v místech brodů dál od zákrutů. Z fluviálních 

forem bylo zaznamenáno pouze sekundární koryto, které se řadí mezi fluviální erozní tvary. 

Obr. 35: Kaskáda č. 051 a před povodní.          Obr. 36: Velká kaskáda č. 055 a před povodní.

                                                                            

Sekundární koryto č. 056 b – 057 a se nacházelo v místě větvení toku na primární a 

sekundární koryto kolem velkého balvanu (obr. 37 a 38) a k jeho vzniku došlo v místě 

bez zákrutů, kde nejbližší zákrut se nachází o 15 metrů níž ve směru toku. 

Obr. 37: Rozbíhání toku kolem velkého            Obr. 38: Rozbíhání toku kolem velkého 

balvanu č. 056 b před povodní.                           balvanu č. 129 a po povodni.

Z nezařazených objektů jsou zde různé antropogenní úpravy a zpevnění břehů, 

např. kamenná zídka č. 053 a, zpevněný břeh se žlabem č. 056 c při levém břehu a 2,5 metru

dlouhé panely po obou březích č. 058 zužující koryto nad balvanem č. 056 b / č. 129 a. 

Všechny tyto úpravy se nacházejí v úsecích brodu bez výrazných zákrutů. Rovněž se v korytě 

často vyskytují velké kusy balvanů, které se nacházejí v dlouhých úsecích brodu bez zákrutů a 

do koryta se dostaly odlomením ze skal, které lemují tři čtvrtiny tohoto úseku.
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V příbřežní zóně se nenacházely žádné fluviální akumulační ani erozní tvary, což 

bylo ovlivněno polohou tohoto úseku na dně úzké soutěsky. 

 po povodni (příloha 12)

V korytě došlo k výraznému zvýšení počtu fluviálních akumulačních tvarů a struktur 

dna. Ze struktur dna vzrostl především počet kamenitých stupňů o tři, zatímco počet kaskád

zůstává nezměněný. U třech nově vzniklých stupňů (č. 120 b, 122, 123) kolísá jejich výška 

mezi 30 – 40 centimetry a všechny se vytvořily v 50 metrů dlouhém rovném úseku brodu.

V případě fluviálních akumulačních forem se v tomto úseku vytvořily čtyři nové 

štěrkovokamenité korytové akumulace (příloha 5). Tři z nich jsou postranní a vyjma korytové

akumulace č. 118 (obr. 39), která se nachází u levého břehu v mírném pravostranném zákrutu

nad velkou peřejí č. 117 a / č. 051 a, se ostatní korytové akumulace vytvořily mimo zákruty. 

Korytová akumulace č. 126 vznikla v místě mezi ohyby pod velkou kaskádou č. 127, zatímco 

další č. 129 d se vytvořila v místě začátku větvení koryta na primární a sekundární

naproti závalu dřevní hmoty (obr. 40). Korytová akumulace č. 131, která jako jediná v tomto 

úseku nemá spojení se břehem, se nachází v dlouhém úseku brodu bez zákrutů.

Obr. 39: Postranní akumulace č. 118 po           Obr. 40: Zával dřevní hmoty č. 129 c vlevo

povodni.                                                          s postranní korytovou akumulací č. 129 d

vpravo po povodni.

V příbřežní zóně nedošlo k žádným velkým změnám oproti situaci před povodní. 

Pouze v úseku mezi dvěma mírnými ohyby, kde se nachází i postranní korytová akumulace 

č. 126, došlo k rozlivům a rozšíření toku o 1 – 2 metry směrem do příbřežní zóny při levém 

břehu. Rovněž se částečně poškodila kamenná zídka č. 120 a v délce asi 1 metr.
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6. POUŽITÉ METODY PRÁCE

6.1. Metodika terénního výzkumu

Terénní výzkum spočíval v rekognoskaci fluviálních forem v korytě a příbřežní zóně 

Šáreckého potoka. Cílem bylo zaznamenat jednotlivé objekty (fluviální formy, struktury dna a 

další nezařazené objekty), jejich parametry a rozmístění. Měření proběhlo dvakrát ve třech 

úsecích, z nichž každý se vyznačuje jinými hydraulickými vlastnostmi, a tím i příslušnými 

formami. První měření probíhalo vzhledem k delší zimě až v polovině března 

(15. a 17. března 2013), kdy se místy v Šáreckém údolí nacházel ještě sníh. Cílem bylo 

zmapovat tvary a další objekty v potoce dříve, než dojde k jejich přemodelování povodní 

z jarního tání sněhu. Vzhledem k neočekávané povodni v červnu 2013 proběhl i druhý 

průzkum, který umožnil srovnat situaci před povodní a po povodni. Druhé měření se 

uskutečnilo 21. – 22. června 2013, necelé tři týdny po povodňové kulminaci Šáreckého 

potoka. 

Mapování bylo provedeno přístroji Garmin GPSMap 62st a laserovým dálkoměrem

Leica Disto D5, který sloužil k určení morfologických charakteristik sledovaných objektů. 

Princip výzkumu spočíval v zaznamenávání polohy jednotlivých objektů. U objektů kratších

než 9 metrů a korytových akumulací se nezaznamenávala počáteční a koncová poloha 

vzhledem k velikosti tvarů a deklarované přesnosti GPS. Tím, že se Šárecký potok nachází 

v hlubokém údolí, dosahovala přesnost GPS v I. úseku kolem 10 – 15 metrů a v II. a 

III. úseku kolem 7 – 10 metrů.

6.2. Metodika vyhodnocení dat

Zmapované objekty a jejich morfometrické charakteristiky byly zapsány do tabulek 

v příloze 2 a 3. Pro jednotlivé akumulační fluviální formy byly vytvořeny tabulky v přílohách

4, 5 a 6, které zkoumají další specifické charakteristiky.

V tabulkách se souhrnem všech zaznamenaných objektů (příloha 2 a příloha 3) je 

u každého objektu uvedeno číslo, které se shoduje s číslem v mapě a označuje jeho polohu. 

V případě výskytu více objektů blízko sebe, může jeden GPS bod zahrnovat více objektů, 

které jsou odlišeny malými písmeny a, b, c a d. Další zkoumané charakteristiky jsou uvedeny

v tabulce 9. Ve sloupečku typ objektu jsou rozlišeny struktury dna, fluviální akumulační a 

erozní tvary a nezařazené objekty, mezi které byly zařazeny všechny zbývající objekty 

bez rozlišení (např. antropogenní stavby, závaly dřeva, balvany). Další doplňující údaje, 

např. výška kamenitých stupňů (cm), výška kaskád (m), výška mostu nad hladinou, výška, 
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délka a šířka vybraných objektů atd. jsou uvedeny ve sloupečku s názvem objektu a jeho 

popisem.

Tab. 9: Přehled sledovaných objektů a jejich zkoumané charakteristiky.

Typ sledovaného objektu: Zkoumané charakteristiky:

Objekt (tab. v příloze 2 a 3) Šířka toku: v místě objektu + Typ objektu: akumulační fluviální formy (a), erozní 

fluviální formy (e), struktury dna (s), nezařazené objekty (o) + Poloha: v korytě 

(k), v příbřežní zóně (p) + Antropogenní zástavba: most (m), zpevněný břeh (z), 

panely (p), žlab (ž), žádný zásah (0), pravý břeh (P)/levý břeh (L)

Akumulační fluviální forma ˡ (tab. 

v příloze 4, 5 a 6)

Šířka toku: v místě akumulace (m) + Poloha: (1–5) viz obr. 41 + Délka: (m) + 

Šířka: (m) + Spojení: bez spojení se břehem (0), spojení se břehem (1) + 

Materiál: hlinitopísčitá (1), štěrkovokamenitá (2), kombinovaná (3) + Gradace:

bez gradace (0), normální (1), opačná (2) + Vegetace: bez vegetace (0), travní 

porost (1), s keři případně stromy (2) + Poloha (vzdálenost) vzhledem k zákrutu: 

(0) poloha v zákrutu, (Z 15) 15 metrů za zákrutem, (P 30) 30 metrů před zákrutem, 

(x) v úseku bez zákrutů, (P/L) v místě střídání meandrů/zákrutů

ˡ zkoumané charakteristiky byly převzaty a upraveny podle Křížek (2008)

V tabulkách akumulačních fluviálních forem (příloha 4, 5 a 6) je opět uvedeno kromě 

sledovaných charakteristik (tab. 9) ještě jejich číslo a charakteristika akumulace. Číslo se 

shoduje s číslem v souhrnných tabulkách, ale navíc je k němu pro přehled přidána římská 

číslice I., II. nebo III., která udává úsek, ve kterém se daná akumulační fluviální forma 

nachází. V případě šířky koryta byla hodnota zaznamenávána v místě největší šířky 

akumulační fluviální formy. Pro určování polohy v rámci koryta bylo koryto rozděleno 

v příčném profilu na 5 částí (obr. 41) a pokud se daná akumulační fluviální forma nachází 

ve více částech koryta, jsou čísla uvedena v pořadí za sebou (např. 2,3,4). Délka značí délku 

akumulace ve směru toku a šířka vzdálenost kolmou k ní. Další zkoumanou charakteristikou 

je spojení se břehem – zda se jedná o postranní korytovou akumulaci či nikoliv (Křížek 2008). 

Z hlediska materiálního složení se u fluviálních akumulačních forem rozlišují tři 

typy: štěrkovokamenité (> 25 % hrubozrnných klastů), hlinitopísčité (< 10 % hrubozrnných 

klastů) a kombinované (10 - 25 % hrubozrnných klastů) (sensu Kukal 1985 in Křížek 2008). 

Gradace znamená rozvrstvení sedimentu a jeho utřídění podle velikosti, kdy normální gradace 

znamená zjemňování materiálu ve směru toku. Opačná gradace se vyznačuje zjemňováním

materiálu proti směru toku a akumulační fluviální formy bez gradace se nevyznačují 

vytříděným sedimentem. Sledovaná charakteristika vegetace napomáhá ke zjištění, zda je 

daná akumulační fluviální forma stabilní či nikoliv (Křížek 2008). 
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Obr. 41: Schéma hodnocení polohy tvaru v korytě (převzato a upraveno podle Křížek 2008).

V příloze 6 je tabulka, ve které jsou porovnány parametry akumulačních fluviálních 

forem před a po povodni. 

7. VÝSLEDKY

Rešeršní část práce pojednává o obecných zákonitostech vzniku fluviálních forem, 

struktur dna a faktorech, které mohou jejich vznik vyvolávat, urychlovat či zpomalovat. Dále 

bylo účelem práce shrnout i zákonitosti rozmístění tvarů a jejich vzájemné ovlivnění. 

Při terénní rekognoskaci bylo zaznamenáno celkem 77 objektů před povodní a 99 objektů 

po povodni (poznámka: jeden GPS bod může představovat více objektů).  

Před povodní (15. – 17. 3. 2013) bylo zaznamenáno o 22 objektů méně než 

po povodni. Ze struktur dna ve všech třech úsecích převažovaly hlavně kamenité stupně a 

brody. Kamenité stupně byly před povodní tvořeny kameny vyrovnanými horizontálně 

do řady kolmo ke směru proudění, a tím docházelo k mírnému přepadu vody. Brody se 

vytvořily v delších rovnějších a mělčích úsecích, kde docházelo k rychlému proudění vody. 

Tůně se vyskytovaly pouze v I. a II. úseku a nebyly dostatečně vyvinuté. Posledním typem 

struktur dna zaznamenaným v Šáreckém potoce byly kaskády, které se vyskytovaly pouze 

ve III. úseku a jejich vznik byl ovlivněn větším spádem toku. Brody se převážně vyskytovaly 

v úsecích bez zákrutů, zatímco u ostatních struktur dna nebyl vysledován žádný vliv zákrutů 

na jejich vznik.

Z fluviálních forem v korytě převažovaly před povodní erozní tvary nad akumulačními 

v poměru 17 : 6. Nejvíce fluviálních akumulačních i erozních forem bylo zaznamenáno 
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ve II. úseku (15), kde opět dominovaly erozní tvary nad akumulačními v poměru 13 : 2 

(tab. 10). Tento fakt lze zdůvodnit častým výskytem meandrů a tvarů s nimi souvisejícími

(např. šíjové koryto, břehové nátrže). Tyto erozní tvary mají přímou spojitost se zákruty. 

Šíjové koryto vzniklo proříznutím meandru v místě nejrychlejšího proudění 

za vrcholem výsepního břehu meandru a břehové nátrže se nacházely také při výsepních 

březích meandrů. Z akumulačních tvarů se tu vyskytovaly pouze soutokové korytové 

akumulace, jejichž vznik byl vázán na místa spojení hlavního koryta s šíjovým 

nebo vedlejším korytem v meandrech a nacházely se v blízkosti břehových nátrží (do 5 metrů) 

nebo erozně odříznutých částí břehu (do 3 metrů) ve směru toku.

Tab. 10: Srovnání celkového počtu objektů před povodní a po povodni.
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I.úsek
v korytě 22 12 3 4 3 35 21 4 5 5

v příbřežní zóně 5 - 1 3 1 4 - 1 2 1

II.úsek
v korytě 28 8 13 2 5 27 7 11 3 6

v příbřežní zóně 2 - 2 - - 3 - 2 1 -

III.úsek
v korytě 20 9 1 - 10 30 12 1 4 13

v příbřežní zóně - - - - - - - - - -

celkem 77 29 20 9 19 99 40 19 15 25

Podstatně méně fluviálních akumulačních i erozních forem v korytě (7) bylo 

v I. studovaném úseku, ve kterém tok nemeandruje. Mírně zde převažovaly akumulační tvary

(tab. 10) a to podélné a vynucené středokorytové akumulace, které se vytvořily v místech 

náhlého rozšíření toku, kde docházelo k poklesu unášecí schopnosti toku a následné 

sedimentaci. Zde se pouze v jednom případě nacházela přibližně metr od nich erozně 

odříznutá část břehu. Z erozních tvarů převládala hlavně vedlejší koryta, která měla stejnou 

šířku i hloubku jako hlavní koryto a nacházela se v místech větvení koryta na dvě stejně velká 

koryta. U akumulačních i erozních tvarů v korytě nebylo možno vysledovat spojitost se 

zákruty, vzhledem k omezenému výskytu zákrutů v tomto úseku. 

Nejméně fluviálních akumulačních i erozních tvarů v korytě (1) bylo rozpoznáno 

ve III. studovaném úseku, kde tok protéká skalním podložím. Zde zcela chyběly akumulační 
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tvary a z erozních tvarů se zde nacházelo jen sekundární koryto, jehož vznik je spojen 

s výskytem balvanu v korytě a obtékání toku kolem něj.

V příbřežní zóně se před povodní nacházelo nejvíce tvarů v I. úseku, kde převažovaly 

zejména akumulační fluviální tvary – fluviální nánosy a bezodtoká deprese. Nacházely se

v blízkosti korytových akumulací (do 5 metrů), poblíž míst, kde docházelo k náhlému 

rozšiřování a zužování toku (příloha 2). Z erozních tvarů bylo v tomto úseku zaznamenáno 

pouze povodňové koryto, jehož vznik s největší pravděpodobností není vázán na zákruty ani 

žádný další objekt. Ve II. úseku se nacházely pouze erozní tvary a to dvě povodňová koryta, 

která začínala a končila ve vrcholech meandrů. U III. úseku nebyl zaznamenaný žádný tvar, 

což je ovlivněno charakterem soutěsky a nedostatkem míst, kde by se mohl tok rozlévat.

Nezařazených objektů v korytě bylo nejvíce ve III. úseku, kde se jednalo zejména 

o antropogenní stavby a balvany v korytě. V případě antropogenních staveb nelze potvrdit 

jejich vliv na vznik a utváření fluviálních forem.

Před povodní neměly korytové akumulace ani v jednom případě spojení se břehem a 

nebyly porostlé vegetací. Několik korytových akumulací bylo vyvoláno překážkou v korytě

(dřevní hmota, erozně odříznutá část břehu) a došlo u nich k opačnému zrnitostnímu 

uspořádání. Korytové akumulace byly tvořené různým materiálem, dominovaly především 

štěrkovokamenité akumulace, hlinitopísčitá nebyla ani jedna (příloha 4). 

Po povodni (21. – 22. 6. 2013) došlo k výrazným změnám v počtu objektů. Získané 

poznatky vypovídají o tom, že povodeň byla spíše konstruktivní, neboť přibylo dvaadvacet 

objektů. Výrazně se zvýšil především počet struktur dna, kde přibyly kamenité a kmenem 

vynucené stupně. Nejvíce vzrostl jejich počet v I. úseku (+ 9) viz obr. 42, o něco méně jich 

přibylo ve III. úseku (+ 3) a ve II. úseku jejich počet dokonce poklesl (-1). Velká většina nově 

vzniklých kamenitých stupňů vznikla opět v dlouhých úsecích brodu bez zákrutů (příloha 3). 

U fluviálních akumulačních i erozních forem v korytě nejvíce vzrostl počet 

akumulačních tvarů (tab. 10) a to dvojnásobně. Vzájemný poměr erozních a akumulačních 

tvarů ve všech třech úsecích je nyní nižší (16 : 12). Nejvíce jich bylo opět zaznamenáno 

ve II. úseku (tab. 10). U erozních tvarů došlo k poklesu jejich počtu, zaniklo sekundární 

koryto a na jeho místě vznikla lavice. Počet akumulačních tvarů vzrostl. Došlo k zániku obou

soutokových korytových akumulací, kde místo jedné vznikla lavice a místo druhé vznikla 

nová lavice a soutoková korytová akumulace. Stejně jako v prvním úseku zde nedošlo 

ke vzniku akumulačních tvarů v nové lokalitě. O něco méně fluviálních akumulačních a 

erozních forem bylo zaznamenáno v I. úseku (9). Po povodni přibyly dvě korytové akumulace 
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a jedna korytová akumulace zanikla. Všechny změny se odehrály v místech výskytu 

korytových akumulací před povodní, tudíž nepřibyla žádná další nová lokalita s výskytem 

těchto tvarů. Z erozních tvarů se vytvořilo nové sekundární koryto přeměnou z původního 

povodňového koryta. Nejmenším počtem fluviálních akumulačních a erozních forem se 

vyznačuje stejně jako před povodní III. úsek, kde nedošlo k žádným změnám u erozních 

tvarů, zatímco u akumulačních tvarů vzrostl jejich počet o čtyři, což je nejvíce, když 

porovnáme všechny tří sledované úseky. Jedná se především o postranní korytové akumulace 

a nebyla u nich vysledována žádná spojitost se zákruty. Ve třech případech se postranní 

korytové akumulace nacházejí v těsné blízkosti kaskád (do 4 metrů) a v jednom případě 

naproti závalu, který vznikl nahromaděním dřevní hmoty.

V příbřežní zóně nedošlo během povodně k žádným výrazným změnám (obr. 43).

Nejvýznamnější byla aktivace povodňových koryt, rozlivy v příbřežní zóně v I. a II. úseku a 

s tím spojený nárůst mocnosti fluviálních nánosů. Ve III. úseku se opět nenachází žádný tvar 

v příbřežní zóně.

V případě nezařazených objektů se největší změna odehrála u závalů dřevní hmoty 

v I. a III. úseku, které přímo ovlivňovaly vznik dalších fluviálních akumulační a erozních 

forem. Vlivem závalů dřevní hmoty vznikly v korytě vynucené stupně a tůň 

v I. úseku a postranní korytová akumulace ve III. úseku, kde dřevní zával způsobil odklon 

proudu a následkem toho se zvětšilo sekundární koryto. V příbřežní zóně I. a II. úseku 

způsobil dřevní zával zpomalení proudu a ukládání fluviálních nánosů. Další důležitý rozdíl 

před a po povodni byl zpozorován ve velikosti kusů dřevní hmoty, kdy před povodní 

převažovaly v korytě malé kusy dřevní hmoty s délkou menší než 1 m, které měly vliv 

na utváření akumulací a jejich opačné zrnitostní uspořádání. Během povodně došlo 

k odstranění těchto malých kusů dřevní hmoty a jejich částečnému nahrazení většími kusy, 

které jsou uloženy v podobě závalů v korytě i v příbřežní zóně kolmo ke směru toku.

Povodeň způsobila rozšíření koryta v některých místech I. a II. úseku a u fluviálních 

akumulačních forem změnu většiny jejich parametrů. Délky se v 99 % případů prodloužily až

o 4,5 m. Změny šířek jsou mnohem variabilnější v závislosti na poloze v korytě a hydraulice 

toku v daném místě, proto nelze ze zjištěných výsledků vyvodit žádnou zákonitost. 

Významným zjištěním je, že povodeň odstranila zrnitostní uspořádání u všech akumulačních 

tvarů. I jejich složení se změnilo a nyní jsou ve všech úsecích zastoupeny pouze 

štěrkovokamenité akumulace. Výrazně vzrostl počet akumulací, které mají spojení se břehem

(příloha 6). Většina korytových akumulací v I. a II. úseku se vytvořila v důsledku silného 

proudu během povodní za erozně odříznutými částmi břehu a ve III. úseku při březích. 
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U korytových akumulací nebyl před ani po povodni zaznamenán žádný vegetační pokryv a 

v I. a II. úseku upevňují individuálně rostoucí stromy břehovou linii, kdy kolem nich dochází 

k výmolům a postupnému odřezávání částí břehů.

Obr. 42: Srovnání počtu jednotlivých objektů v korytě pro jednotlivé úseky před a 

po povodni.

Obr. 43: Srovnání počtu jednotlivých objektů v příbřežní zóně pro jednotlivé úseky před a 

po povodni.
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8. DISKUZE

Ze všech sekvencí struktur dna, které uvádějí Montgomery a Buffington (1997), se 

ve sledovaných úsecích nacházejí tři: tůň – brod, stupeň – brod a kaskáda. Kaskády se 

v Šáreckém potoce nacházejí v údolí se strmými svahy, kde dochází k proudění vody 

přes velké balvany, což se shoduje s definicí kaskád podle Montgomery a Buffington (1997), 

s tím rozdílem, že na ně nenavazovaly tůně, ale brody. Sekvenci stupeň – brod zařazují 

Montgomery a Buffington (1997) mezi přechodné morfologie dna. Kamenité stupně byly 

tvořeny kameny a úlomky balvanů vyrovnanými horizontálně do řady kolmo ke směru 

proudění a k jejich vzniku dochází podle Montgomery a Buffington (1997) během vysokých 

průtoků, což bylo potvrzeno i v Šáreckém potoce. U sekvence tůň – brod tito autoři uvádějí, 

že se vyskytují u vodních toků se středním a nízkým sklonem, které nejsou ohraničeny a mají 

vyvinutou údolní nivu. Ze tří sledovaných úseků se tato sekvence nacházela v I. a II. úseku, 

které splňují podmínky definované autory. 

Z fluviálních akumulačních forem v korytě byly ve sledovaných úsecích Šáreckého 

potoka zaznamenány pouze korytové akumulace a lavice, kde se v případě korytových 

akumulací jednalo o podélné (sensu Robert 2003), vynucené (sensu Fryirs a Brierley 2013), 

soutokové a postranní (sensu Charlton 2007). Tyto jmenované tvary odpovídaly definicím 

autorů uvedených v závorkách.

Charlton (2007) uvádí různá místa, která jsou vhodná pro sedimentaci a vznik nových 

korytových akumulací. Patří mezi ně i rozšířené části toku či místa spojení dvou koryt, což se 

potvrdilo v I. a II. úseku Šáreckého potoka, kde se korytové akumulace ve všech případech 

před povodní i po povodni nacházely v místech, kde se tok náhle rozšířil. Navíc ve dvou 

případech byly i v místech spojení dvou koryt a ve třech případech z pěti se nacházely 

maximálně ve vzdálenosti 3 metry od erozně odtržených částí břehu ve směru toku. Zde se

pravděpodobně projevil princip vazby korytových akumulací a erozně odříznutých částí břehů 

obdobný vztahu mezi překážkami a korytovými akumulacemi, který popisují Fryirs a Brierley 

(2013). Ve III. úseku jsou příčiny vzniku korytových akumulací mnohem variabilnější a 

ze čtyř korytových akumulací, které zde vznikly po povodni, jsou tři postranní. Postranní 

akumulace vznikají dle Rice et al. (2009) především v místech větvení koryta toku nebo 

v místech s nižší hloubkou a zvýšenou drsností povrchu. Tento předpoklad se naplnil 

ve III. úseku, kde jedna postranní korytová akumulace vznikla v místě větvení koryta 

na primární a sekundární koryto a další dvě se nacházely v místech s nižší hloubkou toku a 
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zvýšenou drsností dna. Ve II. úseku, kde vodní tok vytvořil výrazné meandry, které mají 

při jesepních březích mělčiny s písčitými nánosy, se nevytvořily postranní akumulace, tak jak 

popisuje Knighton (1984). Dále se v I. a ve III. úseku nepotvrdil vliv polohy zákrutů na vznik

těchto korytových akumulací.

Před povodní byly korytové akumulace tvořeny převážně štěrkovokamenitým až 

kombinovaným materiálem, zatímco během povodně se v Šáreckém potoce vytvořily pouze 

štěrkovokamenité korytové akumulace, což se shoduje s tvrzením Charlton (2007), že se

hrubozrnné korytové akumulace vytvářejí při vysokých rychlostech proudění. V Šáreckém 

potoce došlo ke splnění této podmínky právě během povodně, kdy tok dosahoval téměř 

osmatřicetinásobku průměrného dlouhodobého ročního průtoku. Dále by podle Fryirs a 

Brierley (2013) mělo být za nejhrubšími kameny vytvořeno zrnitostní utřídění materiálu 

ve směru toku, ale v Šáreckém potoce po povodni nebylo u korytových akumulací žádné 

utřídění materiálu podle zrnitosti shledáno. Mohlo to být způsobeno stále vysokým průtokem 

v době druhého měření.

Charlton (2007) uvádí, že lavice mají plochý povrch, jsou připojeny ke břehu a 

nacházejí se v zákrutech, v rovných úsecích, anebo dokonce při výsepních březích. 

V Šáreckém potoce byly zaznamenány pouze dvě lavice a to ve II. úseku, kde tok meandruje.

U obou lavic se prokázala shoda s definicí dle Charlton (2007), ale nacházely se jen 

v zákrutech. V jednom případě při jesepním břehu, kde bylo vyplněno sekundární koryto a 

v druhém u šíjovým korytem erozně odříznuté části břehu, nikoliv v rovných úsecích ani

při výsepních březích.

Z fluviálních erozních forem v korytě se ve sledovaných částech Šáreckého potoka 

nacházely jen sekundární koryta, jedno šíjové koryto a břehové nátrže. Sekundární a šíjové 

koryto se nacházelo ve II. úseku v zákrutech, zatímco u sekundárních koryt v I. a III. úseku 

nebyl zaznamenán vliv zákrutů na jejich vznik. V případě břehových nátrží, které se rovněž 

nacházely pouze ve II. úseku, kde tok meandruje, se potvrdilo tvrzení Knighton (1984), 

že bývají vázány především na výsepní břehy meandrů či zákrutů. Luchi et al. (2010) navíc 

zmiňují provázanost břehových nátrží a středokorytových akumulací/ostrůvků pod nimi dále 

ve směru toku, což se také potvrdilo ve II. úseku, kde se ve dvou případech ze tří břehové 

nátrže nacházely v maximálně 5 metrové vzdálenosti od soutokových korytových akumulací

proti směru toku. V I. sledovaném úseku jsou rovněž častá místa s větvením koryta na dvě 

stejně velká koryta, kde dochází k odříznutí části břehu podobným principem, kterým 

vysvětlují Grešková a Lehotský (2007) vznik břehových ostroh. K jejich vzniku došlo 
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ve všech případech proříznutím výběžku břehu směrem do koryta a vznikem stejně velkého 

koryta. 

V příbřežní zóně byla z fluviálních erozních tvarů zmapována pouze povodňová 

koryta, a to v I. a II. úseku. Charlton (2007) uvádí, že povodňová koryta se nacházejí podél 

hlavního toku a jsou protékána vodou během povodní. Nadto dosahují menší hloubky 

než hlavní koryto. Stejné to bylo i u povodňových koryt v Šáreckém potoce, kde téměř 

všechna začínala těsně za a končila těsně před vrcholy meandrů ve směru toku. Byla u nich 

zjištěna silná vazba na polohu zákrutů.

Pokud se jedná o dřevní hmotu, definují Roštínský et al. (2010), Braudrick et al. 

(1997) i Gurnell et al. (2002) velké kusy dřevní hmoty (kusy dřeva delší než 1 m s průměrem 

10 cm a více) jako geomorfologicky činné, ale při průzkumu bylo zjištěno, že i malé kusy 

dřevní hmoty (kratší než 1 m a závaly s kusy s průměrem menším než 10 cm) v této lokalitě

způsobovaly vznik určitých fluviálních akumulačních i erozních forem v korytě a příbřežní 

zóně. Před povodní převažovaly tyto malé kusy a měly podstatný vliv na vznik korytových 

akumulací a gradaci jejich zrnitosti, o které se zmiňují Fryirs a Brierley (2013). Kolmá 

orientace velkých kusů dřeva v malých tocích, které zcela nebo převážně zahrazují tok (sensu 

Roštínský et al. 2010) se potvrdila i v případě Šáreckého potoka, kde po povodni byly tři 

výrazné závaly dřeva orientovány též kolmo ke směru proudění. Dále zával z velkého kusu 

dřeva, který vznikl ve III. úseku a odkláněl proud na protější břeh, kde podporoval erozi 

břehů, potvrdil teorii, kterou publikovali např. Keller a Swanson (1979) s jediným rozdílem, 

že eroze břehů zde vedla k rozšíření sekundárního koryta situovaného napravo od balvanu.

Roštínský et al. (2010) také uvádí, že kmenem vynucený stupeň může vyvolat vznik tůně 

nad ním, což se potvrdilo v I. úseku, kde po povodni vznikl kmenem vynucený stupeň a tůň 

nad ním.

Vegetace může podle Gurnell et al. (2012) stabilizovat korytové akumulace a další 

fluviální akumulační tvary v korytě, což však nelze v případě Šáreckého potoka potvrdit, 

protože ani jedna zaznamenaná korytová akumulace či lavice, vyjma jedné, není osídlená 

vegetací. Zde to však není standardní případ kolonizace akumulačních tvarů semenáčky 

rostlin, neboť lavice vznikla vyplněním prostoru mezi vegetací porostlou erozně odříznutou 

částí břehu a břehem. V případě vztahu vegetace a eroze uvádějí Grešková a Lehotský (2007), 

že u jednotlivých individuálně rostoucích stromů vzdálených od sebe více než 2,5 metru 

dochází k upevňování průběhu břehových linií na jejich místě a mezi nimi naopak dochází 
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k rozšiřování toku a tvorbě výmolů před a za nimi. Tento vztah byl vysledován v I. úseku, kde 

se navíc obdobným způsobem oddělily části břehů.

9. ZÁVĚR

Předkládaná práce se zabývá nejvýznamnějšími fluviálními formami v korytě a 

příbřežní zóně, dále pak hlavními procesy a faktory jejich vzniku, vlivem zákrutů a překážek 

(např. vegetace, dřeva…) na vznik těchto forem, zhodnocením vzájemného ovlivnění tvarů a 

jejich uspořádáním v podélném profilu.

Za účelem srovnání rešeršní části práce s výsledky terénního průzkumu byly 

zmapovány tři úseky Šáreckého potoka. V každém z nich je různý charakter toku a vznikají 

odlišné tvary. Měření probíhalo dvakrát, před povodní (15. – 17. 3. 2013) a po povodni 

(21. – 22. 6. 2013). Ze získaných poznatků a výsledků měření vyplývá, že ve všech 

studovaných úsecích byly ze struktur dna zastoupeny sekvence tůň – brod, stupeň – brod a 

kaskáda. Sekvence stupeň – brod byla jako jediná zaznamenána ve všech třech úsecích. 

Oproti tomu kaskády byly pouze ve III. úseku, kde je sklon toku nejvyšší. Z fluviálních 

akumulačních a erozních tvarů v korytě se zde vyskytovaly např. korytové akumulace, lavice, 

šíjové koryto, sekundární koryto a v příbřežní zóně např. povodňové koryto, fluviální nánosy 

a bezodtoká deprese. Z výsledků měření rovněž vyplývá, že zákruty měly vliv na vznik

akumulačních a erozních tvarů v korytě pouze ve II. úseku, kde tok meandruje. V I. a 

II. úseku vznikají akumulační tvary v korytě především v místech náhlého rozšíření toku a 

v místech soutoku dvou koryt. Nacházejí se v blízkosti erozně odříznutých částí břehů

a ve II. úseku i v blízkosti břehových nátrží. U erozních tvarů byly nejvýraznější různé typy 

vedlejších koryt (sekundární, šíjové, vedlejší), kterých bylo nejvíce v I. a II. úseku, přičemž 

výskyt všech tří typů byl zaznamenán pouze ve II. úseku, kde jejich vznik podporuje 

meandrující tok. Zároveň se v Šáreckém potoce vyskytly určité výjimky, které odpovídají 

místním podmínkám a nemohou potvrdit platnost zákonitostí uvedených v rešeršní části práce 

(např. absence jesepních akumulací v meandrech, velikost geomorfologicky činných kusů

dřeva, absence vegetačního pokryvu u korytových akumulací). V příbřežní zóně se fluviální 

tvary nacházely pouze v I. a II. úseku, kde je údolní niva širší, zato ve III. úseku zcela 

chyběly. Povodňová koryta začínala těsně za a končila těsně před vrcholy meandrů a fluviální 

nánosy se nacházely maximálně 5 metrů od korytových akumulací.

Ze srovnání tvarů před a po povodni vyplývá, že po povodni celkově vzrostl počet 

zaznamenaných tvarů a dalších objektů, zejména struktur dna. Počet korytových akumulací 
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vzrostl výrazně ve III. úseku, kde se před povodní nevyskytovala žádná. Dále byly povodní 

odstraněny zrnitostní gradace u korytových akumulací, vzrostl počet lavic a postranních 

akumulací spojených se břehem, vzrostly délky korytových akumulací, aktivovala se 

povodňová koryta, přemodelovaly se korytové akumulace a vytvořily se štěrkovokamenité 

nánosy v příbřežní zóně. 

Závěrem lze říci, že v Šáreckém potoce se nachází poměrně široká škála různých 

tvarů, u kterých se podařilo ověřit platnost některých základních poznatků z fluviální 

geomorfologie. 
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11. PŘÍLOHY

Příloha 1: Česko – anglický slovník vybraných pojmů z fluviální geomorfologie.

Česky Anglicky Zdroj

příbřežní zóna riparian zone Décamps et al. (2009)

údolní niva floodplain Gurnell et al. (2012)

plaveniny suspended load Huggett (2007)

splaveniny bed load Huggett (2007)

rozpuštěný materiál dissolved load Huggett (2007)

koryto ve skalním podloží bedrock channel Charlton (2007)

aluviální koryto alluvial channel Charlton (2007)

koluviální tok/koryto colluvial channel Montgomery a Buffington (1997)

jednoduché korytové akumulace unit bars Smith 1974 ( in v Charlton 2007)

složené korytové akumulace compound bars Smith 1974 ( in Charlton 2007)

podélná korytová akumulace longitudinal bar Fryirs a Brierley (2013)

transverzální korytová akumulace transverse bar Fryirs a Brierley (2013)

jesepní korytová akumulace point bar Robert (2003)

soutoková korytová akumulace junction bar Charlton (2007)

diagonální korytová akumulace diagonal bar Fryirs a Brierley (2013)

středová korytová akumulace medial bar Robert (2003)

laterální korytová akumulace lateral bar Robert (2003)

balvanitá korytová akumulace boulder bar Charlton (2007)

rozpínající se korytová akumulace expansion bar Fryirs a Brierley (2013)

vynucená středokorytová akumulace forced midchannel bar Fryirs a Brierley (2013)

lavice bench Charlton (2007)

břehová nátrž bank scour

bank erosion

Brierley a Fryirs 2005

Charlton (2007)

obří hrnec pothole Charlton (2007)

agradační val natural levee Leopold et al. (1992)

písečný klín sand wedge Brierley a Fryirs (2005)

výplavový kužel crevasse splay Charlton (2007)
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povodňový kužel floodout Brierley a Fryirs (2005)

nivní hřbítky ridge and swale 

topography

Charlton (2007)

bezodtoká deprese backswamp Charlton (2007)

souvislý písečný pokryv v nivě floodplain sand sheet Brierley a Fryirs (2005)

fluviální nánosy v nivních pánvích backswamp deposits Leopold et al. (1992)

opuštěné koryto abandonend channel

paleochannel

Brierley a Fryirs (2005) 

Charlton (2007)

odškrcený meandr oxbow

cut-off

Leopold et al. (1992)

Charlton (2007)

povodňové koryto flood channel Charlton (2007)

sekundární koryto anabranch/secondary 

channel

Brierley a Fryirs (2005)

šíjové koryto chute cutoff Saucier (1994), Brierley a Fryirs 

(2005)

průrva crevasse Saucier (1994)

jesepní břeh convex bank Leopold et al. (1992)

výsepní břeh concave bank Leopold et al. (1992)

kaskádový tok cascade channel Montgomery a Buffington (1997)

tok se sekvencí stupeň - tůň step – pool channel Montgomery a Buffington (1997)

tok se sekvencí tůň - brod pool – riffle channel Montgomery a Buffington (1997)

tok s rovným dnem plane – bed channel Montgomery a Buffington (1997)

tok s dunovými čeřinami dune – ripple channel Montgomery a Buffington (1997)

velké kusy dřevní hmoty large woody debris Abbe a Montgomery (1996)

kořenový bal rootwad Abbe a Montgomery (1996)

zával log jam Abbe a Montgomery (1996)

pionýrský ostrov pioneer island Gurnell et al. (2012)                           
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