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Abstrakt – Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí 

dálkového pr zkumu Země 

Soubor morfometrických analýz údolních sítí, lineament  a zlom  získaných z digitálního 

modelu reliéfu ĚDEMě umožnil nejen potvrdit v tšinu záv r  o morfotektonickém vývoji Etiopské 

vysočiny z dosavad publikovaných výsledk  stratigrafických, strukturn -geologických, 

petrologických, tektonických a geochronologických studií realizovaných v Etiopské vysočin , ale 

umožnil jejich rozší ení o nové poznatky. Údolní segmenty i lineamenty jsou orientované ve sm rech 

odpovídajících orientaci zlom  a odpovídajících publikovaným koncept m tektonického vývoje 

území. Nejvíce zastoupené jsou lineární prvky reliéfu odrážející pliocenní zm nu tektonického nap tí 

ze sm ru SV-JZ do SSV-JJZ sm ru (rotace nap ťového pole o ~40°) související se vznikem a vývojem 

Hlavního Etiopského Riftu ĚHERě. Nejvýrazn jší morfologické projevy rozši ování HER a ůfarské 

deprese jsou dob e patrné na hranici Etiopské vysočiny a HER, kde dominance tok  prvního ádu 

poukazuje na krátké p sobení nap tí v tomto sm ru a aktivní zp tnou erozi. Paleogenní SZ-JV a     

ZSZ-VJV sm ry tektonického nap tí tvo í nejstarší části Etiopské vysočiny, tj. nejvyvinut jší údolí 

vysokých ád  Ěnejnižší hodnoty SOLRě a relikty radiální paleo-údolní sít . Ta byla p ed pozdním 

miocénem odvodňována sm rem na J, JV a V. P echod od m ížkovitých údolních sítí p evažujících ve 

východní části povodí Modrého Nilu k dendritickým sítím p evažujícím v západní části dokládá vliv 

neotektoniky, který klesá od HER sm rem do centrální Etiopské vysočiny. Výjimku tvo í SZ-JV 

orientovaný pás m ížkovitých sítí v centrální části povodí Modrého Nilu, který odpovídá 

p edneogennímu tektonickému nap tí. Paralelní údolní sít  se vyskytují na rozvodných h betech a 

radiální sít  na kenozoických štítových sopkách. Multifraktální analýza údolních sítí Etiopské 

vysočiny pomocí výpočtu Rényiho dimenze dokázala odlišit: 1ě m ížkovité údolní sít  v neotektonicky 

ovlivn ném reliéfu Ěvyšší hodnoty monofraktálních dimenzíě od 2ě dendritických údolních sítí v 

reliéfu bez vlivu neotektoniky Ěnižší hodnoty monofraktálních dimenzíě.  

 

Klíčová slova: neotektonika, údolní sítě, lineamenty, íční pirátství, DEM, Hlavní 

Etiopský Rift (HER), Etiopská vysočina 
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Abstract - Morphostructural analysis of Ethiopian Highland 

based on remote sensing 

The morphometric analysis of lineaments, valleys and signs of erosion taken from a digital 

elevation model (DEM) made it possible to not only confirm most of the conclusions of the 

morphotectonic development of the area from the previously published results of structural, 

petrological, tectonic and geochronological analyses from the Ethiopian Highlands, but to also to 

expand our knowledge by applying several new hypotheses. Faults, lineaments and valleys are 

predominantly oriented in a direction compatible to the published concepts of the tectonic 

development of the area. Overall, the most abundant NE-SW and NNE-SSW lines reflect a change of 

extension from a NW-SE to WNW-ESE direction during the Pliocene (~40° rotation), in relation to 

the creation and development of the Main Ethiopian Rift. The most pronounced morphological 

manifestations of the extension of the MER and western Afar during the Quaternary are confined to 

the borders of the MER, and the maximum SOLR values indicate a very short-lived effect of the stress 

field on the development of the landscape. The directions of the Pre-Neogene rift structures to the 

NW-SE and WNW-ESE are compatible with the oldest elements of the current landscape, i.e. the most 

developed high order valleys (and the corresponding lowest SORL values), and with the relict 

fragments of the radial valley network in the upper Blue Nile Basin, which could have been drained 

across current shoulders of the MER to the S and E before the Late Miocene. Trellis (in the eastern 

part of the study area near the Main Ethiopian Rift) and dendritic drainage patterns (in the western part 

of the study area) dominate the upper part of the Blue Nile Basin. The transition from the trellis to the 

dendritic drainage patterns reflects the decreasing importance of tectonics on the arrangement of 

landscape patterns associated with increasing distance from the Main Ethiopian Rift. In addition, the 

NW-SE belt of the trellis and rectangular drainage patterns in the western part of the study area 

corresponds to the direction of the Pre-Neogene rift structures. Parallel and drainage patterns occur on 

watershed ridges and radial drainage patterns occur on the slopes of Cenozoic shield volcanoes. The 

multifractal analysis of the valley networks in the Ethiopian Highlands by applying the Renyi 

dimension demonstrated to separate: 1) the trellis drainage patterns in the neotectonic landscape 

(higher values of monofractal dimensions); and 2) the dendritic drainage patterns in the landscape 

without the influence of neotectonics (lower values of monofractal dimensions). 

 

Key words: neotectonics, valley networks, lineaments, river piracy, DEM, Main 

Ethiopian Rift, Ethiopian Highlands 
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1. Úvod a stanovení cíl  disertační práce 

Oblast západní Etiopie, zahrnující Etiopskou vysočinu a Hlavní Etiopský Rift ĚHERě, 

je územím s velmi pestrým geologickým vývojem, zahrnujícím mimo jiné opakovanou 

transgresi a regresi mo e, výzdvih Etiopské vysočiny, rozsáhlou vulkanickou činnost a 

otevírání Hlavního Etiopského Riftu  ĚHERě ĚGani et al., 2007, 200řě. Tyto velmi dynamické 

endogenní procesy vedly spolu s intenzivní aktivitou exogenních proces  ke vzniku velmi 

komplikovaného reliéfu, v n mž jsou zaznamenány stopy dlouhého a rozmanitého vývoje. 

Ovšem pro v rohodné objasn ní prostorového a časového rámce tohoto vývoje je t eba tyto 

stopy v současném reliéfu najít, pochopit jejich vzájemné vztahy a popsat jejich projevy 

(following Minár & Sládek, 200řě.  

Tato disertační práce se proto zabývá zkoumáním vlivu tektonických proces , které 

jsou hlavním hybatelem formování povrchu Zem , na současnou podobu reliéfu Etiopské 

vysočiny. Nejlepší „kronikou“, kde lze v podmínkách západní Etiopie zkoumat projevy 

tektoniky, je údolní síť. Jelikož údolní sít  v Etiopské vysočin  vznikají erozní činností 

tekoucí vody, která je do značné míry predisponována práv  tektonickými a strukturními 

vlastnostmi horninového prost edí ĚHoward, 1ř67ě. 

 

1.1. Cíle disertační práce 

Hlavním cílem práce je objasnění míry, distribuce a celkového vlivu tektonických 

predispozic na vývoj jednotlivých morfologických typ  údolních sítí za použití metod 

morfostrukturní a morfometrické analýzy.  
Vzhledem k poloze a relativní nedostupnosti a nedostatečném pokrytí oblasti 

podrobnými daty, byly p i práci aplikovány p ednostně metody, které vystačí s využitím 
dat DPZ a z nich odvozených model  reliéfu, zpracovaných v prost edí GIS.  
Dílčími cíli disertační práce poté jsou: 

 

1) Určení vlivu neotektoniky na vývoj reliéfu  povodí Modrého Nilu v Etiopské vysočině, 

tj.: 

1.1) analyzovat morfolineamenty, zlomy a údolí v povodí Modrého Nilu a jeho okolí;  

1.2ě analyzovat vzájemný vztah t chto lineárních prvk  reliéfu v kontextu 

geomorfologického vývoje povodí Modrého Nilu a jeho okolí. ů to za účelem zjišt ní, 

které prvky reliéfu p edstavují pravd podobn  zlomové struktury v horninovém 

podloží, a které vznikly díky koncentraci erozních proces ; 
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1.3) identifikovat oblasti v povodí Modrého Nilu a jeho okolí s dynamickým vývojem 

a s tendencemi k íčnímu pirátství; 

1.4) definovat a aplikovat novou metodu analýzy reliéfu, která umožňuje 

charakterizovat segmenty údolí povodí Modrého Nilu a jeho okolí v jednotlivých 

azimutech. 

Studium morfolineament , tzv. morfotektonická analýza, se jako součást MůR používá k 

zpest ení znalostí tektonické stavby zájmových území. Morfolineamenty jsou výrazn  

lineárn  uspo ádané prvky reliéfu a posuzují se jakožto potenciální zóny k ehkého porušení 

geologického podloží s vlivem na geomorfologický vývoj území.  

 

2) Ově ení využitelnosti lineament  vymezených pomocí automatických metod 
v programu GIS v okolí Etiopské vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER), tj. území 

nadregionálního m ítka Ě1 060 000 km
2ě, které tvo í 45 000 % velikosti nejv tšího území 

Ěpom r 450 : 1ě, kde byla tato metoda doposud využita Ěůbdullah et al., 2010ě. Cílem aplikace 

této metody je určení vhodnosti použití automaticky vykreslených lineament  v  MAR, tj.: 

2.1ě diskutovat vliv vstupních parametr  na tvorbu lineament ; 

2.2ě prov ení vlivu azimutu nasvícení reliéfu na výsledné vlastnosti vzniklé vrstvy 

lineament ;  

2.3) porovnání vzniklé vrstvy lineament  v okolí Etiopské vysočiny a HER s reálnými 

tektonickými poruchami zaznamenanými v geologické map  v m ítku 1 : 250 000 

(Mangesha et al., 1996); 

2.4) porovnání vzniklé vrstvy lineament  s lineamenty vykreslenými pomocí autorské 

vizuální interpretace digitálních model  reliéfu v okolí povodí eky Jemmy Ěregionální 

m ítko 16 000 km
2
); 

 

3) ůnalýza údolních sítí. Údolí a údolní sít  p edstavují základní strukturu reliéfu a zároveň 

vytvá ejí fundamentální strukturu krajiny, která je díky svým rozm r m z eteln  

rozpoznatelným prvkem na družicových a leteckých snímcích. Tvar údolní sít  a její hustota 

je výsledkem geomorfologického vývoje celé oblasti a odráží vliv litologicko-tektonického 

základu a eroze na formování reliéfu ĚHoward, 1ř67; Fairbridge, 1ř6Ř; Horník, 1řŘ6; Demek, 

1987; Stoddart, 1997; Babar, 2005; Huggett, 2007ě. D lení reliéfu dle tvaru údolní sít  

umožňuje vymezit části území, které prošly stejným vývojem, a která mají stejný geologický 

základ. Dá se p edpokládat, že čím v tší bude genetický či litologicko-tektonický rozdíl mezi 
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dv ma územími, tím výrazn ji se to projeví na zm n  tvaru údolních sítí. ůnalýza údolních 

sítí zahrnuje: 

3.1) Rekonstrukce vývoje údolních sítí povodí Modrého, tj. popis možného vývoje 

údolních sítí a diskutování teorie možného odtoku paleo- íční sít  JV až JJV sm rem a  

VJV sm rem do prostoru ůfarské deprese.  

3.2) ůnalýza vlivu neotektoniky na formování údolní sítě povodí eky Jemmy, 

nacházející se na hranici Etiopské vysočiny a HER a reprezentující současné procesy, 

které aktivn  formují tuto krajinu, tj. 

3.1.1ě vymezení a popis oblastí s nejvýrazn jším vlivem neotektoniky na vývoj 

údolních sítí v povodí eky Jemmy; 

3.1.2ě definování dílčích subregion  v povodí eky Jemmy, které mají shodné 

morfometrické vlastnosti; 

3.1.3ě analýza morfologických typ  údolních sítí v rámci vymezených 

subregion  povodí eky Jemmy; 

3.1.4ě určení oblastí povodí eky Jemmy s nejdynamičt jším vývojem údolní 

sít  a s tendencemi k íčnímu pirátství; 

3.1.5ě popis hlavních morfologických proces  podílejících se na současném 

vývoji krajiny v povodí eky Jemmy; 

Údolní sít  jsou specifickými fraktály ĚBurrough, 1981; Sung et al., 1998; Baas, 2002; 

Mandelbrot, 2003; Sung & Chen, 2004; Bi et al., 2012ě a jsou charakteristické hierarchickým 

m ítkem ĚBendix, 1994; Tarbotton; 1996; Turcotte, 1997; 2007a; 2007bě, které vyjad uje 

jejich sob p íbuznost ĚMandelbrot, 2005; Stuwe, 2007ě a sob podobnost (Mandelbrot, 1982; 

Voss, 1988ě. Hierarchické m ítko zp sobuje, že je tvar údolní sít  v daném m ítku ovlivn n 

celkem nad azeného m ítka a naopak ovlivňuje podcelek hierarchicky nižšího m ítka 

(Bendix, 1994; Baas, 2002; Farina, 2006ě. Vzhledem k hierarchickému m ítku a fraktálové 

podstat  údolních sítí musí být k reprezentativnímu a objektivnímu zhodnocení tvar  údolních 

sítí použito vhodných kvantifikačních charakteristik a zvoleno vhodné m ítko. Dílčími cíli 

analýzy údolních sítí jsou: 

3.3) Definovat kvantifikační charakteristiky, s jejichž pomocí je možné 
charakterizovat morfologii (tvar) údolní sítě, a určit jejich proměnlivost 
zp sobenou zvětšením mě ítka. Je známo, že hodnoty fraktální dimenze údolí 

r zných ád  i hodnoty ostatních kvantifikačních znak  se m ní v d sledku odlišných 

podmínek zkoumaných území, ale i v d sledku zm ny m ítka Ěsensu Burrough 1981; 

Tarbotton 1996; Sung et al. 1998; Baas 2002; Mandelbrot 2003; Sung and Chen 2004; 
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Turcotte 1997, 2007a, 2007b; Bi et al. 2012). ůvšak skutečné zm ny hodnot 

kvantifikačních charakteristik u jednotlivých tvar  údolních sítí p i zm n  m ítka 

doposud známy nejsou; 

3.4) Určení rezistivity / senzitivity klasifikace údolní sítě p i změně velikosti 
hodnotících čtvercových grid  (změna mě ítka) a nalezení rozměrově vhodných 

čtvercových grid  (mě ítko) pro morfologickou klasifikaci údolních sítí ve 
studované části povodí Modrého Nilu. Pro extrakci údolních sítí a určení jejích 

morfometrických vlastností sice lze využít i automatizované metody (Jasiewicz & 

Metz, 2011; Jung et al., 2011; Buccolini & Coco, 2013; Gaucherel & Salomon, 2014; 

Qin et al., 2016; aj.ě. ůvšak výsledky mnohých z t chto metod jsou závislé na 

použitém m ítku, tj. nezohledňují fraktální povahu údolních sítí a ne eší problém 

vhodné volby m ítka, nebo nejsou schopny rozlišit všechny tvary údolních sítí ĚMejía 

& Niemann, 2008; Zhang & Guilbert, 2012). Barca et al. (1986 in Fonstad, 2006), 

Weissel et al. Ě1řř5ě, Rodríguez-Iturbe & Rinaldo (2001) a Jasiewicz et al. (2014) 

používají p i studiu tvar  s fraktálovou podstatou tzv. fraktálního bun čného modelu, 

který d lí zájmové území na jednotlivé buňky tvo ící pravidelný grid, a který byl v této 

práci využit k analýze údolníc sítí v povodí Modrého Nilu. 

3.5) Testování metod fraktální a multifraktální geometrie p i mofrostrukturní 
analýze reliéfu, což zahrnuje:  

3.5.1ě analýzu vhodných metod určení hodnoty fraktálních a multifraktálních 

dimenzí údolních sítí;  

3.5.2.ě porovnání zm n hodnot multifraktálních dimenzí v r zných typech 

reliéf  – r zná míra vlivu neotektoniky na tvorbu údolních sítí, odlišné stá í 

reliéfu, či odlišné procesy formující současnou krajinu. 

4) Určení lokalit Etiopské vysočiny ohrožených svahovými pohyby a intenzivní erozí 
p dy. Dynamický vývoj území a rychlé zm ny reliéfu zp sobují v současnosti degradaci 

krajiny v podob  r zn  intenzivní eroze či sesuv . Infrastruktura a sídla v Etiopii jsou stále 

více vystaveny p írodním ohrožením, které jsou predisponovány jak morfotektonicky tak i 

juvenilními tvary reliéfu s vysokou energií modelačních proces  ĚZvelebil et al., 2010ě. Lepší 

pochopení vývoje reliéfu a jeho modelačních proces  umožní p esn jší posouzení současné 

dynamiky krajiny a určení lokalit ohrožených svahovými pohyby a erozí. 
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2. P írodní prost edí Etiopské vysočiny a jeho vliv na vznik 

svahových pohyb  a p sobení eroze 

2.1. Vymezení zájmového území a definice fluviální eroze a svahových pohyb  

Studované území tvo í horní úsek povodí Modrého Nilu Ě175 3ř3 km2
) od jezera Tana 

po vodní nádrž Roseires ĚObr. 1ě. Povodí se nachází v blízkosti rozhraní t í litosférických 

desek: Somálské, ůrabské a Núbijské ĚBeyene, ůbdelsalam, 2005ě. Jedná se o území 

s pestrým geologickým vývojem, nap .: opakovaná transgrese a regrese mo e, výzdvih území, 

terciérn -kvartérní vulkanismus, či blízkost riftového systému ĚKazmin, 1975; Pik et al., 2003; 

Beyne & Abdelsalam, 2005; Gani & Abdelsalam; 2006;  Gani et al., 2007, 2009; Wolela, 2010). 

Území je charakteristické nar stajícími projevy tektoniky a vulkanismu sm rem od západu k 

východu, kde se nachází etiopská část ůfro-arabského riftového systému.  

Mezi nejvyšší body povodí Modrého Nilu pat í štítové sopky Mt. Choke Ě4 100 m n. 

m.), Mt. Yacandach (3 000 m n. m.) a Mt. Gish (2 890 m n. m.). Nejnižším bodem je vodní 

hladina p ehrady Roseries s nadmo skou výškou 460 m n. m. ĚObr. 1ě. Nejvyšší bod celé 

Etiopie tvo í sopka Ras Dashen s nadmo skou výškou 4 550 m, nejnižší bod p edstavuje 

Danakilská proláklina s nadmo skou výškou -125 m n. m. 

 

Obr. 1: P ehledová mapa povodí Modrého Nilu v Etiopské vysočin . 
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Z jezera Tana vytéká Modrý Nil, jenž v Etiopské vysočin  tvo í spirálovitý tvar ĚGani 

& ůbdelsalam, 2006ě. Modrý Nil je hlavním zdrojem vody a transportovaného materiálu pro 

eku Nil ĚPik et al., 2003ě. Vlivem výzdvihu Etiopské vysočiny v posledních 30 mil. letech 

prod laly vodní toky n kolik epizod rychlého zahlubování, které vedly k tvorb  hlubokých 

roklí a sout skovitých údolí Ěůyalew, 1řřř; Gani & ůbdelsalam, 2006; Gani et al., 2007, 

2009; Broothaerts et al., 2012).  

P írodní podmínky Etiopské vysočiny, jako je 1ě výskyt p íkrých údolních svah ; 2ě 

st ídaní propustných a nepropustných vrstev v geologickém podloží; 3ě p ítomnost značného 

množství nezpevn ných sediment ; 4ě výskyt tektonických diskontinuit; 5) zvýšená intenzita 

výskytu zem t esení; 6ě ale i p sobení nadpr m rných sezónních srážek; či 7ě nar stající 

hustota zalidn ní; a s ní spojené Řě odlesn ní; vedou k rychlé fluviální erozi a k 

velkému množství svahových pohyb  ĚGlade & Crozier, 2005; Kusák et al., in print.ě, které 

p edstavují v Etiopské vysočin  dominantní proces formování podoby současného reliéfu a 

zároveň p edstavují ohrožení pro místní obyvatele a infrastrukturu. ůzalea Ě1řřřě popisuje, že 

svahové pohyby a eroze zp sobily jen v období 1řř3-1řřŘ zničení více než 200 dom , 

poškodily více než 500 km silnic a zp sobily smrt kolem 300 lidí. Fluviální eroze a svahové 

pohyby v Etiopské vysočin  dosahují značných rozm r . Pat í k nejvýrazn jším 

reliéfotvorným proces m, které formují současný vzhled krajiny, a zároveň p edstavují 

ohrožení pro místní obyvatele a infrastrukturu. Špatná infrastruktura a absence kvalitních 

monitorovacích systém  ješt  zvyšuje nebezpečnost t chto proces . ů to i p esto, že svahové 

pohyby jsou považovány za procesy pom rn  dob e predikovatelné ĚHansen, 1řŘ4ě.  

Eroze je p irozený proces rozrušování a transportu materiálu na zemském povrchu 

Ěp da, horniny, skály, aj.ě, p ičemž p íčinou eroze je mechanické p sobení pohybujících se 

okolních látek - p edevším v tru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sn hu, pohyblivých 

zv tralin a nezpevn ných usazenin. Fluviální eroze, tj. eroze tekoucí vodou, je v celé Etiopské 

vysočin  vážnou hrozbou a lze ji obecn  rozd lit na:  

1) hloubkovou fluviální erozi na íčním dn , která je zodpov dná za zahlubování íčního 

toku do podloží. Za íznutí íčních tok  v severní části Etiopské vysočiny dosahuje až 1 600 m 

ĚGani et al., 200řě. Hloubková eroze zvyšuje výskyt svahových pohyb , protože jejím 

prost ednictvím dochází k remodelaci koryta a následn  ke zvýšení sklonu údolních svah . 

Tyto remodelace koryta jsou z etelné na p íčných profilech údolím. Vodní toky v Etiopské 

vysočin  prod laly n kolik epizod rychlého zahlubování, které bylo zp sobeno p edevším 

intenzivním tektonickým výzdvihem Ěůzalea, 1řřř;  Gani & ůbdelsalam, 2006; Gani et al., 
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200ř; Broothaerts et al., 2012ě. Rychlost zahlubování toku je dále ovlivn na nap . odolností 

hornin v podloží ĚGani & ůbdelsalam, 2006ě; 

2) boční fluciální erozi koryta, která snižuje stabilitu svah  i s relativn  mírnými sklony. Dle 

výsledk  Broothaerts et al. Ě2012ě z lokality Gilgel Gibe ĚEtiopská vysočinaě byly tém  

všechny svahové pohyby na svazích s mírným sklonem v blízkosti vodního koryta. 

Vychýlením proudnice od st ednice toku sm rem k b eh m se zvyšuje síla p sobící na dolní 

část svahu a dochází zde k rychlé erozi materiálu. Takto oslabený svah je častým místem 

výskytu sesuv ; 

3) zpětnou fluviální erozi, která se významn ji projevuje pouze v t ch částech koryta, kde 

dochází k prudké zm n  ve spádu – nap íklad u vodopád , které se vlivem zp tné eroze 

postupn  posunují sm rem k prameni toku. Tento proces je typický p edevším pro horní části 

tok  Etiopské vysočiny ĚGani et al., 2007ě.  

Svahové pohyby tvo í druhý nejvýznamn jší proces p edstavující p írodní ohrožení 

v Etiopské vysočin . Jedná se o pohyb materiálu dol  po svahu účinky gravitace, bez 

p sobení tekoucí vody, ledu nebo v tru, a lze je d lit ĚSummerfield, 1řř1ě: dle mechaniky 

pohybu, rychlosti a sm ru pohybu, tvaru smykové plochy i tvaru pohybujícího se t lesa. 

Obsáhlý p ehled výzkum  svahových pohyb  v Etiopské vysočin  v lokalitách Dessie, údolí 

Modrého Nilu a oblasti Tigray Ěokolí eky Tekezeě p edkládá Woldearegay Ě2013ě. 

 

2.2. Geologický vývoj Etiopské vysočiny 

Gani et al., Ě200řě rozlišují v geologickém vývoji povodí Mordého Nilu fáze 

předsedimentační, sedimentační a postsedimentační. V předsedimentační fázi Ěp ed 600 – 250 

miliony letě vznikalo krystalické podloží, které je tvo eno p evážn  krystalinikem, což jsou 

magmatické a metamorfované horniny ĚObr. 2ě. ůyalew et al. (1990 in Gani et al., 2009) na 

základ  geochronologických studií up esňují, že pocházejí z neoproterozoika ĚŘ50 – 550 

milion  letě, Černík a Sekyra Ě1ř6řě je adí do prahorního krystalinika, tzv. africidy. Jedná se 

o r zn  metamorfované b idlice, ruly, migmatity a magmatické plutonity. Kazmin Ě1ř75ě 

uvádí také k emence, granity, diority, metasedimenty a metavulkanity. Mísa  Ě1řŘ7ě zde 

popisuje slab  až st edn  metamorfované krystalické horniny, nap . grafitické ruly, biotitické 

ruly, ortoruly či kvarcity. Krystalické podloží je p ekryto mladšími sedimentačními vrstvami a 

vulkanickým materiálem.  

Sedimentační fáze vývoje zájmové oblasti probíhala p ed 250 – 60 miliony let, tedy od 

triasu až po počátek k ídy, a d lí se na p t dílčích fází ĚTab. 1; Obr. 2; Gani et al., 2009; 

Wolela, 2010ě. Na počátku sedimentační fáze probíhala fluviální sedimentace, která umožnila 
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vzniknout pom rn  dob e vyt íd ným št rk m s proudovým zvrstvením, ale i špatn  

vyt íd ným hrubozrnným sediment m, tzv. diamiktit m (Wolela, 2010). Fluviální 

sedimentace byla následn  p erušena mo skou transgresí. St ídání sedimentačních vrstev 

dokládá opakovanou mo skou transgresi a regresi. B hem m lkomo ské sedimentace 

docházelo ke vzniku pískovc  a jílovc , p i v tším zaplavování se ukládaly p evážn  vápence 

a sádrovce. Konečný ústup mo e byl zp soben výzdvihem pevniny ĚGani et al., 200řě. 

Sedimentační vrstvy mají v povodí Modrého Nilu celkovou mocnost 1 470–1 950 m 

Ěpr m rn  1 600 mě a jsou p ekryty mladšími vulkanickými materiály. Na povrch vystupují 

v místech, kde byly mladší vrstvy odstran ny erozí.  
 

Tab. 1: Dílčí fáze sedimentárního období dle Ganiho et al. Ě200řě a Wolela Ě2010ě. 

Dílčí fáze Typ sedimentace Typ horniny Mocnost [m] 

1. fáze Fluviální sedimentace pískovce 300 

2. fáze M lkomo ská sedimentace jílovce 30 

3. fáze Sedimentace ve v tších hloubkách vápence, sádrovce 450 - 720 

4. fáze Sedimentace ve v tších hloubkách vápence 400 

5. fáze M lkomo ská sedimentace pískovce 200 - 500 
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Obr. 2: Generalizovaná statigrafická tabulka Etiopské vysočiny: A) dle Gani et al. (2009).                             

Pozn.: I. – vymezená období; II. – vymezená podobdobí; III. – časové vymezení;                  
IV. – horninová skladba; a V. – mocnost horninových vrstev [m]; B) dle Wolela (2010). 

Pozn.: I. – éry, II. – útvary, III. – epochy, IV. – formace, V. – litologie, VI. – mocnost vrstev 

[m].  

 

Postsedimentační fáze Ěp ed 60 miliony let – současnostě je dle Ganiho et al. Ě200řě 

typická p evážn  vulkanickou aktivitou. Hofmann et al. Ě1řř7 in Gani et al., 200řě, Coulié et 

al. Ě2003ě a Pik et al. Ě2003ě popisují vulkanismus jako d sledek vývoje Rudého mo e a 

ůfarské deprese: v SZ části Etiopské vysočiny p ed 34 – 30 miliony let; v JZ části Etiopské 

vysočiny p ed 30 – 21 miliony let. Dle Courtillota et al. Ě1řř6 in Coulié et al., 2003ě činil 

celkový objem vulkanických hornin v oblasti Etiopské vysočiny 1–1,5 milionu km
3
 a p ekryl 

krystalické podloží Ěb idlice, ruly, migmatityě i starší vrstvy sedimentárních hornin Ěpískovce, 

vápenceě. Vlivem eroze se v současné dob  v Etiopské vysočin  nachází pouze okolo 1/3 
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p vodního objemu vulkanických hornin na ploše 600 000 km
2
 (Baker at al., 1972 in Coulié et 

al., 2003ě. Celková mocnost vrstev vulkanických hornin dosahuje: ůě dle Couliého et al., 

Ě2003ě až 3 000 m; B) dle Ganiho & Abdelsalama (2006) okolo 2 000 m; a C) dle Hofmanna 

et al. (1997 in Pik et al., 2003) pouze 500–2 000 m. Gani et al., (200řě vymezují 

v postsedimentačním období dv  podobdobí ĚObr. 2; Tab. 2ě. 
 

Tab. 2: Dílčí fáze postsedimentárního období dle Ganiho et al. Ě200řě. 
Vymezená 
podobdobí 

Období Geolog. vrstvy a horniny Projevy vulkanismu 

Starší 
vulkanické 
horniny  

oligocén Čediče Ěsloupcovitá 
struktura), ryolity, trachyty, 

zn lce, vrstvy pyroklastik 

Vznik izolovaných štítových sopek Mt. Choke 
Ěstá í 22 mil. letě, Gugurftu Ěstá í 22 mil. letě a 
Mt. Guna Ěstá í 10,7 mil. letě. 

Mladší 
vulkanické 
horniny 

kvartér Čediče Ěbez sloupcovité 
struktury), vrstvy pyroklastik 

a pálených hlín 

Výlevy lávových proud  v J části jezera Tana 

 

V současnosti se v Etiopii nachází okolo 60 d ímajících sopek, které kopírují pr b h 

riftového systému ĚObr. 3ě, avšak v Etiopské vysočin  se vulkanická činnost projevuje už jen 

četnými horkými prameny nebo výrony sopečných plyn  ĚObr. 4ě. V Denakilské proláklin     

(-116 m n.m.ě se nachází plochý vulkán Erta ůle Ěší ka pr m rn  desítky m, výška 6 mě 

v jehož kalderovém kráteru se nacházejí dv  trvalá lávová jezírka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Sopky v Etiopii ĚVolcano, 2016ě. Pozn: sopka Erta ůle je znázorn ná červenou 
značkou, ostatních cca 60 sopek je označeno zelen . Vzhledem k nízké kvalit  je mapa v této 
práci uvád na jako doplňková ilustrace k textu.  
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Obr. 4: Postvulkanické jevy, kráterové jezero Wencga, Ethiopská vysočina Ěautorské 
fotografie). Pozn.: ůě postvulkanické výrony plyn ; Bě vyv rání horkých pramen ; Cě 
postvulkanická v ídla dosahují teplot schopných uva it vejce. 
 

2.3. Geologická stavba Etiopské vysočiny 

Litologie je chápána jako samotný popis horninového podkladu, tedy na jakém 

horninovém podkladu se studované procesy v lokalit  nachází. Podle Geologické mapy 

Etiopie dle Kazmina v m ítku 1 : 2 000 000 ĚObr. 5; 1ř75ě p evažují v severovýchodní části 

povodí Modrého Nilu kvartérní vulkanity, v hluboce za ízlých údolích st edního toku 

Modrého Nilu jsou odkryté mezozoické sedimenty a v západní části povodí Modrého Nilu 

p evažují staré prekambrické a intruzivní p evážn  kyselé horniny.  
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Obr. 5: Geologická mapa Etiopie dle Kazmina Ě1ř75ě, m ítko 1 : 2 000 000. Pozn.:               

1 – Gondar; 2 – Bahir Dar; 3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. Ědoplnit čísla do 
mapy). 

 

Podle podrobn jší mapy Geological Survey of Ethiopia v m ítku 1 : 250 000 

ĚMangesha et al., 1řř6ě je celá východní část ĚSV, V a JVě povodí Modrého Nilu tvo ena 

kenozoickými horninami, a to p evážn : 1ě skupinou hornin ůshangi Ěpleistocén – holocéně, 

která je tvo ena alkalickými čediči a tufy, ryolity a intruzemi doleritu a gabra; 2) skupinou 

hornin Magdala Ěsvrchní miocén – pleistocéně, která je tvo ena ryolity, trachyty, tufy a čediči; 

a 3ě čedičovými lávovými proudy a sopečnými kužely Ěpleistocén – holocéně ĚObr. 6ě. Do 

t chto částí je hluboce za íznut tok Modrého Nilu, kdy došlo na jeho hlubokých údolních 

dnech k odkrytí mezozoických hornin: 1ě skupiny hornin ůntalo Ěst ední juraě, které jsou 

tvo eny pískovci a jílovci; a 2ě formace hornin ůmba ůradam Ěspodní k ídaě, která je tvo ena 

jílovci, prachovci a konglomeráty pískovc  ĚObr. 6ě. Západní část zájmového území Modrého 

Nilu je pak tvo ena starými prekambrickými horninami, a to p evážn : 1ě skupinou hornin 

Tsaliet Ěsvrchní proterozoikumě tvo enou andezitovými lávami, tufy a metavulkanity; 2ě 
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skupinou hornin Tambien Ěsvrchní proterozoikumě tvo enou r znými druhy b idlic, sádrovci a 

dolomity; a 3ě syntektonickými granitoidy Ěsvrchní proterozoikumě ĚObr. 6ě. 

Nejv tší počet zlom  se dle Geological survey of Ethiopia ĚObr. 2; Mangesha et al., 

1řř6ě nachází podél HER a v okolí jezera Tana.  

 

 

Obr. 6: Geologická mapa Etiopie dle Geological survey of Ethiopia ĚMangesha et al., 1řř6ě, 
m ítko 1 : 250 000. Pozn.: 1 – Gondar; 2 – Bahir Dar; 3 – Dessie; 4 – Addis Ababa;              

5 – Gambella. 
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V tšina autor  se shoduje Ěnap . Krejčí et al., 2002ě, že práv  typ geologického 

podloží je faktorem ovlivňujícím výskyt svahových pohyb . Temesgen et al. Ě2001ě ve své 

práci z oblasti Wondo Genet ĚEtiopieě ukazují na maximální frekvenci výskytu svahových 

pohyb  na sopečných tufech. Donati & Turrini Ě2002ě poukazují na vysoké frekvence výskytu 

svahových pohyb  na vrstvách trachytu, ryolitových lávách a sedimentárních horninách. 

Moeyersons et al. Ě200Řě v oblasti Tigray ĚEtiopieě prezentují nejvyšší výskyt ícení na 

bazaltech. Stručný výčet t chto prací z oblasti Etiopské vysočiny je k nalezení v bakalá ské 

práci Schreiberové Ě2014ě.  

Z hlediska eroze pat í neovulkanity mezi odoln jší horniny a zejména ve východní 

části Etiopské vysočiny tvo í čediče rozsáhlé náhorní plošiny a vrcholky stolových hor. 

Po adí uložených vrstev je také výrazným faktorem ovlivňujícím výskyt svahových 

pohyb  ĚKrejčí et al., 2002ě. Etiopská vysočina je území s výskytem n kolika generací 

lávových proud , které se vzájemn  p ekrývají, nebo p ekrývají níže ležící druhohorní 

sedimenty ĚKazmin, 1ř75ě. Temesgen et al. Ě2001ě popisuje svahové pohyby odstartované 

silnými srážkami v oblasti Wondo Genet ĚEtiopská vysočinaě. Svrchní vrstva sopečných tuf  

zde leží na rozlámaných a siln  zv tralých bazaltech, které se p i srážkách výrazn  nasytí 

vodou a jsou pak náchyln jší ke gravitačnímu pohybu dol  po svahu. 

Také nevhodná kombinace sklonu a orientace vrstev hornin ve vztahu ke svah m 

m že vést ke zvýšenému výskytu svahových pohyb  ĚCruden & Hu, 1řř6ě. Pro výskyt 

svahových pohyb  je nejvhodn jší situace s tzv. over-dipem, kdy sklon svahu je v tší než 

sklon podložních vrstev. V tomto p ípad  zvrstvení podložních vrstev neposkytuje svahu 

žádnou oporu. Tento faktor nemusí být v p írod  z etelný a je jedním z možných vysv tlení, 

proč se na svazích se stejným sklonem liší výskyt svahových pohyb .  

 

2.4. Tektonika Etiopské vysočiny 

Afro-arabský riftový systém lze rozd lit na t i části ĚObr. 7ě: ůfarský trojúhelník, 

Východoafrické riftové údolí a Západní riftové údolí. ůfarský trojúhelník je území tvo ené 

riftem Rudého mo e, ůdenského zálivu a Etiopskou částí riftového systému ĚBeyene & 

Abdelsalam, 2005). V makrotektonickém m ítku se ůfarský trojúhelník nachází poblíž t í 

litosférických desek: Euroasijské, ůrabské a ůfrické, v menším m ítku pak leží p ímo na 

rozhraní Somálské, ůrabské a Núbijské litosférické desky, které se od sebe vzdalují. Beyene a 

ůbdelsalam Ě2005ě p i studiu ůfarské deprese vymezují litosférické subdesky Ěpr m. plocha 

1 000 km
2ě a jednotlivé bloky Ěpr m. plocha 100 km

2ě. Práv  zde lze označit ohnisko 

nejv tšího geologického d ní, kde je možno nejčast ji zaznamenávat seismickou aktivitu. 



34 

 

Zároveň práv  zde je nejlepší možnost pozorovat št pení kontinentu a vznik budoucího 

mo ského dna ĚČerník & Sekyra, 1ř6ř; Horowitz, 2001; Gani & Abdelsalam, 2006; Gani et 

al., 2007; Wolela, 2010ě. Východoafrické riftové údolí se táhne od Rudého mo e v délce 

5 000 km jihozápadním sm rem p es celou východní ůfriku – p es území Etiopie, Keni, 

Tanzanie až po pob eží Mosambiku k ústí eky Zambezi. Západní riftové údolí se pak nachází 

ve vnitrozemí ůfriky, na pomezí Ugandy a Konga, odkud se táhne p es území Rwandy a 

Tanzanie až k jezeru Malawi.  

 

Obr. 7: Afro-arabský riftový systém ĚKusák et al, in printě. 

 

Hlavní zdvih Etiopské vysočiny začal p ed 30 miliony let a pokračuje do současnosti, 

Dle rychlosti výzdvihu jej lze rozd lit do t í fází ĚTab. 3ě. Gani et al. Ě2007ě p i stanovování 

celkového výzdvihu Etiopské vysočiny započítávají: 1ě hustotu jednotlivých hornin Ěnap . 

čedič 2 800 kg/m
3ě, která se vlivem tlaku nadložních vrstev zvyšuje, 2ě objem hornin, který se 

vlivem rostoucí hustoty zmenšuje; 3ě mocnost jednotlivých vrstev, která kumuluje objemové 

zm ny hornin; a 4ě vliv eroze na odnos hornin z podloží Ěodhadují odnos ř3 200 km
3
 

materiáluě, jenž izostaticky zvyšuje rychlost zdvihu krajiny. Dle Ganiho et al. Ě2007ě 

zp sobily 1ě, 2ě a 3ě pokles oblasti o Ř50 m a 4ě zp sobil izostatický výzdvih oblasti o 300 m. 
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V současnosti se rozhraní vápenc  a pískovc  nachází ve 2 200 m n. m. (Beyne & 

Abdelsalam, 2005).  

 

Tab. 3: Fáze tektonického výzdvihu Etiopské vysočiny a za ezávání vodních tok  dle 
McDougalla et al. (1975 in Gani et al., 2007).  

 

Fáze Čas [mil. let] Rychlost výzdvihu Etiopské 
vysočiny [mm/rok] 

Rychlost za ezávání vodních tok  
[mm/rok] 

1. fáze 29 – 10 0,1 0,053 – 0,08 
2. fáze 10 – 6 0,1 0,12 
3. fáze 6 – současnost 0,5 – 1 0,12 – 0,32 

 

P ed 20 miliony let se začal odd lovat Danakilský blok od Nubijské desky ĚLahitte, 

2003 in Gani et al., 2007ě.  Jižní a centrální část HER se začaly rozevírat p ed 15–18 miliony 

lety. Severní část se začala rozevírat p ed 11 miliony lety ĚWolfenden et al., 2004 in Gani et 

al., 2007). ůfarská deprese a HER rozd lily Etiopskou vysočinu na severozápadní a 

jihovýchodní ĚČerní & Sekyra, 1ř6ř; Gani et al., 2007; Wolela, 2010).  

Výzdvih Etiopské vysočiny Ě2ř mil. let – současnostě, vznik oblasti ůfarského 

trojúhelníku Ěstá í 24 mil. letě, odd lení Danakilského bloku od Nubijské desky Ěp ed 20 

miliony letě a rozevírání HER (18 mi. let – současnostě zp sobily vznik tektonických 

diskontinuit, systém  zlom  a puklin, v geologických vrstvách v povodí Modrého Nilu: od 

krystalinika Ěp edsedimentační fázeě až po mladší vulkanické horniny Ěkvartérní vulkanismusě 

ĚTab. 4; Gani et al., 200řě. P evládající sm ry zlom  a puklin jsou SV – JZ a SZ – JV (Tab. 4; 

Obr. 8). 

 

Tab. 4: Orientace a délky puklin v geologických vrstvách v Etiopské vysočin  dle Ganiho et 
al. (2009).  

 
Geologická vrstva Orientace puklin Délka puklin [m] 

Krystalické horniny SSV – JJZ; SV – JZ 0,05 – 5 

Sedimentární 
vrstvy 

1. fáze SZ – JV; VSV – ZJZ 0,5 – 8 

2. fáze - - 

3. fáze SZ – JV; SV – JZ 0,1 – 2 

4. fáze SZ – JV; SV – J 0,05 – 400 

5. fáze SZ – JV; S – J; SV – JZ 2 – 80 

Starší vulkanické horniny S – J a SV – JZ 0,1 – 50 (max. 400) 

Mladší vulkanické horniny SZ – JV a Z – V - 
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Obr. 8: P íklad tektonické pukliny v povodí eky Jemmy, p ítok Modrého Nilu, Etiopská 
vysočina Ěautorská fotografieě. 
 

Varnes Ě1řŘ4ě uvádí, že stupeň rozlámání podloží hraje významnou roli v nestabilit  

svahu. Zlomové zóny a pukliny p edstavují oslabená místa v hornin  a dochází zde k 

intenzivn jšímu p sobení eroze. Navíc se t mito nespojitými deformacemi dostává do podloží 

voda, která hraje klíčovou roli jako spoušt č svahových pohyb  a zintenzivňuje p sobení 

eroze. ůsrat Ě2010ě, ůbebe et al. Ě2010ě a Schelstreate Ě2010ě shodn  tvrdí, že výskyt 

svahových pohyb  v Etiopské vysočin  je spojen s hluboce uloženými strukturními 

deformacemi.  

Také seismická činnost je jedním z možných spoušt č  svahových pohyb . 

Zem t esení m že vyvolat pohyb i na svahu, který byl p edtím stabilní. ůyele Ě1řř5ě shodn  

s ůyelem & ůrvidssonem Ě1řřŘě tvrdí, že zem t esení mají v Etiopské vysočin  

opakovatelnou tendenci zejména podél riftových zlom , a že magnitudo zde nabývá hodnot 

4,2 – 5,2. Nicmén  i p es bohatý výskyt zem t esení v Etiopii je tento spoušt cí faktor spíše 

druhotným a nemá na výskyt svahových pohyb  velký dopad ĚWoldearegay, 2013ě. 
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2.5. Geomorfologie Etiopské vysočiny 

V ůfrice jsou nejvyšší části kontinentu vázány na tektonicky vyzdvižené části starého 

povrchu s neovulkanity. Dle Černíka & Sekyry Ě1ř6řě pokrývá 6/7 povrchu Etiopie hornatina 

vyšší než 1 Ř00 m n. m. Etiopská plošina je charakteristická vysoce položenými plošinami 

Ěpr m. výška 2 500 m n. m.) s nejvyšší horou Ras Dashen Ě4 533 m n. m.) v poho í Simen. 

V povodí Modrého Nilu je pak nejvyšším vrcholem štítová sopka Mt. Choke Ě4 100 m n. m.). 

Náhorní plošina se postupn  svažuje sm rem k západu, k Súdánským planinám.  

Tok Modrého Nilu tvo í v zájmovém území p lkruhovou smyčku s pr m rem 150 km, 

tzv. ohyb Modréno Nilu ĚBlue Nile Bendě, kolem terciérn  – kvartérních štítových sopek Mt. 

Choke, Mt. Yacandach a Mt. Gish (Gani et al., 2009). Dle Ganiho et al. (2009) lze 

v zájmovém území rozd lit tok Modréno Nilu na JV úsek, J úsek, JZ, úsek, Z úsek a SZ úsek 

(Obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Spirálovitý tvar Modré Nilu v Etiopské vysočin  ĚGani et al., 200ř, upravenoě. 

 

Tok Modrého Nilu v zájmovém území protéká členitým a nep ístupným terénem. Tvar 

údolní sít  v Etiopské vysočin  a její hustota jsou výsledkem geomorfologického vývoje celé 

oblasti a odráží vliv litologicko-tektonického základu a eroze na formování reliéfu. Vodní 

toky často sledují hlavní a vedlejší sm ry tektonických poruch ĚObr. 10ě, a poblíž HER tak 
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vytvá í klasické m ížkovité tvary údolní sít . Se vzdáleností od HER vliv tektoniky klesá, tj. 

klesá výskyt zlom  a vodní toky tvo í dendritické tvary sítí bez vlivu struktur (Kazmin, 1975; 

Mangesha al., 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Vodní toky Etiopské vysočiny sledují v horninovém podloží hlavní sm ry 
tektonických poruch, na toku se tak vytvá í dlouhé rovné úseky a náhlé ohyby v pravém úhlu 
Ěautorské fotografieě.  Pozn.: ůě vodní toky v Etiopské vysočin ; Bě zvýrazn né hlavní sm ry 
tektonických poruch Ěčervené linieě. 

 

Vlivem výzdvihu zájmového území došlo k za ezávání vodních tok  do podloží. 

Hluboká sout skovitá údolí s terasovitými st nami odd lují poho í i jednotlivé hory, a 

zvýrazňují tak rozd lení Etiopské vysočiny na horninové bloky. V jednotlivých úsecích 

vodního toku lze studovat vrstvy geologického podloží, nap . v 1 600 m hluboké rokli „Gorge 

of the Nile“ v J úseku Modrého Nilu ĚGani & ůbdelsalam, 2006; Gani et al., 2007, 200řě, 

nebo v oblasti mezi m sty Dejen a Gohatsiron ĚObr. 11, ůzalea & Yamagishi, 2004ě.   
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Obr. 11: Sled geologických vrstev v údolí Modrého Nilu mezi m sty Dejen a Gohatsion 
Ěp evzato a upraveno dle ůzalea & Yamagishi, 2004ě .   
 

Hory v severní Etiopii mají často podobu stolových hor, tzv. amby, jejichž vrcholy 

tvo í odoln jší vulkanické horniny Ětrappovéě ĚČerník & Sekyra, 1ř6řě. Pestrost geologického 

podloží v kombinaci se zahlubováním vodních tok  vedla ke vzniku vodopád , kdy jsou 

stupn  vodopád  tvo ené odoln jšími vulkanickými horninami, nap . Tis Isat ĚKou  ohn , 

výška st ny 43 mě na Modrém Nilu, JV od jezera Tana.  

Dle Molnara & Englanda Ě1řř0 in Gani et al., 2007ě není Etiopská vysočina vlivem 

své polohy v blízkosti rovníku ovlivn na ledovcovou erozí kenozoických ani pleistocénních 

ledových cykl . Dle Nelsona Ě1ř40 in Černík & Sekyra, 1ř6řě se zde však v pleistocénu 

vyskytovaly horské ledovce, které zasahovaly do výšky 2 600 m n. m.  

Vlivem r zné odolnosti geologických vrstev dochází na strmých svazích 

sout skovitých údolí často ke svahovým pohyb m, nejčast ji k sesuv m a skalnímu ícení 

(Obr. 12). Mezi hlavní geomorfologické faktory ovlivňující výskyt svahových pohyb  se adí 

sklon svahu, jeho orientace a tvar spádnice. Jelikož svahový pohyb je definován jako pohyb 

materiálu dol  po svahu účinky gravitace ĚSummerfield, 1řř1ě, pak s nár stem sklonu svahu 

bude r st i gravitační síla p sobící na svahový materiál a tím bude nar stat i pravd podobnost 

svahového pohybu. Toto dokládají výsledky z oblasti Etiopské vysočiny, nap . ůyalew & 

Yamagishi Ě2004ě, ůyenew & Barbieri Ě2005ě, Woldearegay Ě2013ě, nebo Märker et al. 

(2016). Broothaerts et al. Ě2012ě na lokalit  Gilgel Gibe ĚEtiopieě poukazuje na významn  

vyšší výskyt svahových pohyb  na svazích se severozápadní a severovýchodní orientací. 

ůvšak každá lokalita má jedinečné podmínky a kombinace faktor  vedoucí ke svahovým 
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pohyb m není jednotná. Pro posouzení potenciálního ohrožení svahovými pohyby je nutná 

znalost ovlivňujících faktor  pro daný svah nebo oblast ĚMetternicht et al., 2005ě.  

 

Obr. 12: P íklad svahových pohyb  v Etiopské vysočin . Pozn.: ůě databáze svahových 
pohyb  v Etiopské vysočin  vytvo ených na základ  snímk  Google Earth Ě2015ě; B) detail 

jednotlivých svahových pohyb  v lokalit  Portugalský most Ěpovodí eky Jemmyě na základ  
snímk  Google Earth Ě2015ě; Cě skalní ícení v Etiopské vysočin  Ěautorská fotografieě; Dě 
sesuv v Etiopské vysočin  Ěautorská fotografieě.  
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2.6. Klima Etiopské vysočiny 

Etiopie spadá do tropického podnebí, p ičemž v jihovýchodních částech zem  a 

v ůfarské depresi dominuje horské tropické aridní a semiraridní podnebí. Na strukturních 

plošinách Etiopské vysočiny p evládá horké/ mírn  chladné tropické semiaridní a subhumidní 

podnebí, v za íznutých údolích Modrého Nilu se vyskytuje horké tropické subhumidní 

podnebí a na vrcholech štítových sopek p evládá chladné tropické aridní podnebí ĚObr. 13ě.  

 

Obr. 13: Podnebí Etiopie ĚopenůFRICů; 2017ě.. Pozn.: 1 – Gondar; 2 – Bahir Dar;               

3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. 

 

Hlavní vliv na současné podnebí mají vzdálenost od sv tového oceánu a nadmo ská 

výška Etiopské vysočiny. Teploty se b hem roku výrazn ji nem ní, p ičemž pr m rná roční 

teplota Etiopské vysočiny je 20 °C ĚObr. 14; Klimadiagramme weltweit, 2016ě. V zimních 

m sících p evládá v oblasti severovýchodní pasát, který p ináší suchý kontinentální tropický 

vzduch z ůrábie. V lét  naopak v Etiopii p evládá vlhký jižní monzun. Srážky mají sezónní 

charakter, kdy slabší dešt  p icházejí v období b ezen–kv ten a hlavní dešt  p icházejí v 

období červenec–zá í Ěv tomto období spadne až Ř0 % ročních srážekě ĚObr. 14; Tab. 5; 

Klimadiagramme weltweit, 2016).  
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Obr. 14: Rozložení srážek a teplot b hem roku dle Klimadiagramme Weltweit (2016); pozn.: 

A) Addis Abeba; B) Gondar.  

 

Tab. 5: Rozložení srážek a teplot b hem roku dle Klimadiagramme Weltweit Ě2016ě. 
 

Měsíc Addis Ababa (2 324 m n. m.) Gondar (1 966 m n. m.) 

Pr měrné 
měsíční srážky 

[mm] 

Pr měrná 
měsíční teplota 

[°C] 

Pr měrné 
měsíční srážky 

[mm] 

Pr měrná 
měsíční teplota 

[°C] 
Leden 19 16,0 5 19,6 

Únor 49 16,8 3 21,5 

B ezen 72 17,8 18 22,5 

Duben 92 17,8 34 22,7 

Kv ten 86 18,2 92 21,5 

Červen 123 16,8 147 19,7 

Červenec 257 15,5 319 17,8 

Srpen 271 15,6 265 17,8 

Zá í 172 16,1 113 18,6 

íjen 40 16,1 59 19,1 

Listopad 10 15,4 25 19,3 

Prosinec 9 15,2 9 19,3 

Celkem 1200 16,4 1089 20,0 

 

Velký vliv na distribuci ročních srážek mají v Etiopii orografické pom ry, kdy 

v nížinných oblastech p evažují relativn  nízké úhrny srážek, a více než 70 % ročních srážek 

náleží region m ve vyšších nadmo ských výškách, tj. ploché vrchoviny a vyšší typy 

georeliéfu ĚObr 14; Woldeareg, 2013ě. Podle Conwaye Ě2000ě činí roční úhrn srážek 

v Etiopské vysočin  1 Ř00 mm a v ůfarské depresi mén  než 700 mm, což sv dčí o 

klimatickém odd lení Etiopské vysočiny od ostatních částí zem .  
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Obr. 14: Izolinie pr m rného úhrnu ročních srážek [mm] dle Woldearega Ě2013ě. Pozn.: 
Nízký úhrn srážek v nížinných oblastech a vyšší úhrn srážek v Etiopské vysočin . Mapa je v 
nízké kvalit  a v této práci slouží pouze jako doplňková ilustrace k textu. 

 

Modely odhadující zm ny klimatu v Etiopii uvádí postupné zvyšování srážkových 

anomálií a variability do roku 2050 a dále pak trvalé zvýšení ročních úhrn  srážek ĚHuhle at 

al., 2006ě. Ve m st  Desse ĚEtiopská vysočinaě byl v letech 1974-2004 nam en postupný r st 

ročních úhrn  srážek ĚObr. 15ě. Do srážkové variability je také zahrnuto riziko zvyšujícího se 

výskytu sucha ĚHuhle et al., 2006ě. 

 

Obr. 15: Roční úhrn srážek pro m sto Dessie ĚEtiopská vysočinaě ĚHuhle at al., 2006ě. 
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K. Schraiberová Ě2014ě ve své bakalá ské práci studovala svahové pohyby v Etiopské 

vysočin , a to konkrétn  v oblastech Dessie, Dejen a Gohatsion. Na základ  poskytnutých 

meteorologických dat za roky 1řř4–1řřř vytvo ila grafy pr m rného rozložení m síčních 

úhrn  srážek, pr m rných m síčních teplot a pr m rného počtu deštivých dn  v t chto 

oblastech (Obr. 16). 

 

Obr. 16: Pr m rné rozložení m síčního úhrnu srážek, pr m rná m síční teplota a pr m rný 
počet deštivých dní v letech 1994–1řřř Ěp evzato z bakalá ské práce K. Schraiberové, 2014ě. 
 

Vliv srážek je v Etiopské vysočin  uvád n jako nejčast jší spoušt cí faktor pro 

svahové pohyby Ěůyenew & Bariberi, 2010; ůbebe et al., 2010ě a zároveň vysoké srážky zde 

vedou k intenzivní erozi (Pick et al., 2003).  

Krom  celkového ročního úhrnu srážek je d ležitá také jejich koncentrace do kratšího 

časového úseku. Pokud by srážkový úhrn byl rovnom rn  rozložen na období celého roku, 

dopad na spoušt ní svahových pohyb  by byl značn  menší ĚPick et al., 2003). Temesgen et 
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al. Ě2001ě popisují svahové pohyby odstartované silnými srážkami v oblasti Wondo Genet 

ĚEtiopská vysočinaě. D ležité pro odstartování svahového pohybu je zde rychlé a intenzivní 

nasycení. Nízký úhrn srážek se stačí infiltrovat do Zem  za zvýšení vlhkosti p dy, zatímco 

silné srážky se infiltrovat nestihnou a dochází k povrchovému odtoku. Voda infiltrující se do 

horninového prost edí sytí zeminy a hmotnost vrstvy nar stá. Dočasn  se zvyšuje pórový tlak 

a snižuje se pevnost ve smyku.  

Ayalew (1999) kvantifikuje vliv srážek na výskyt svahových pohyb  v Etiopské 

vysočin . Popsal, že v Etiopské vysočin  jsou červnové srážky velmi dob e absorbovány 

suchou p dou, ale v srpnu je již p da nasycená a jakékoliv navýšení množství srážek zp sobí 

nestabilitu svahu. Vlivem srpnových srážek je intenzivní nár st svahových pohyb  a rovn ž 

pr tok  ve vodních tocích, což poté vede k intenzivní erozi. ůyalew Ě1řřřě dále uvádí, že 

sesuvné pohyby v íjnu a listopadu jsou mén  časté, avšak mají v tší a siln jší p sobení na 

devastaci krajiny. Podrobil m síční množství srážek a svahových pohyb  regresní a korelační 

analýze a zjistil mezi nimi významnou korelaci Ěr = 0,85). 

 

2.7. Hydrologické poměry Etiopské vysočiny  
V centru Etiopské vysočiny se nachází tektonická deprese, která je zčásti vypln na 

jezerem Tana, nejv tším etiopským jezerem Ěhladina 1 794 m n. m., plocha 3 630 km
2
; Obr. 

17ě. Do jezera Tana ústí n kolik vodních tok , z nichž hlavním zdrojem vody je eka Litte 

Abay (pramen ve 2 Řř0 m n. m.ě ĚGani & ůbdelsalam, 2006ě. Zbylá jezera jsou v Etiopii 

soust ed na v HER či v kalderách vyhaslých sopek.  

Vlivem p ehrazení kvartérními lávovými proudy vytéká z jezera Tana jediná eka, 

Modrý Nil. Nil odvádí vodu ze 40 % území Etiopie, z čehož vody Modrého Nilu tvo í 70 %, 

resp. 84 % (Shukri, 1949 in Pik et al., 2003; resp. Šlégl et al., 2005ě. Horní tok Modrého Nilu 

je v Etiopské vysočin  nazýván ekou ůbay ĚGani & ůbdelsalam, 2006ě. íční síť je 

v Etiopské vysočin  dob e rozvinutá ĚObr. 17ě a hlavní toky mají dostatek vody po celý rok. 

To podporuje tektonické jezero Tana, které v sob  v období dešť  kumuluje vodu ze svých 

p ítok , aby pak v období sucha zásobovalo vodou Modrý Nil.  
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Obr. 17: Rozvinutá íční síť povodí Modrého Nilu a jeho okolí. Pozn.: íční síť je 
znázorn na pomocí relativní ádovosti dle Strahlera (1957; viz Kapitola 3.3.1.). Vzhledem 

k malému m ítku byly v map  znázorn ny pouze 3. až Ř. ády vodních tok . V p ípad  
znázorn ní všech ád  tok  se mapa v tomto m ítku stala nep ehlednou. 
 

Oproti hlavnímu toku Modrého Nilu, který je po celý rok zásoben vodou z jezera 

Tana, se v menších ekách Etiopské vysočiny vlivem sezónních srážek m ní b hem roku 

množství vody. eky Etiopské vysočiny dosahují nejv tších pr tok  v období hlavních dešť , 

tj. červenec–zá í ĚKlimadiagramme Weltweit, 2016), a naopak v suchých m sících, tj. 

prosinec–leden n které etiopské eky vysychají ĚObr. 1Řě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Vyschlé koryto p ítoku eky Jemmy, Etiopská vysočina Ěautorská fotografieě. 

 

Odlesn ní hor výrazn  zvýšilo rychlost eroze p dy a tedy i množství materiálu 

transportovaného ekami. Dle Shukri Ě1ř4ř in Pik et al., 2003ě má ř5 % materiálu 

transportovaného ekou Nil p vod v Modrém Nilu. 

Hydrogeologické pom ry jsou podobn  jako geomorfologické pom ry vázané na 

geologickou stavbu. N které sesuvné pohyby jsou vázáné na místa výstupu podzemních vod 

na povrch. Stupeň nasycení vodou na p írodních svazích závisí na povrchových a podzemních 

vodách, které jsou dále v závislosti s klimatickými pom ry. Výrazné zvýšení hladiny 

podzemní vody zpravidla zp sobuje oživení pohyb  na svahu ĚZáruba & Mencl, 1ř74ě.  

 

2.Ř. P dní poměry v Etiopské vysočině 

Dle Africa Soil Science Society (2016) se v Etiopské vysočin  nacházejí:  

1) nitosoly a andosoly, tj. tmavé vulkanické p dy vznikající z mladých vulkanických 

pyroklastik, s vysokým obsahem živin a s nízkou objemovou hmotností;  

2) vertisoly, tj. t žké p dy, které dokáží absorbovat velké množství vody Ěbobtnajíě a p i 

vysychání popraskají Ěsmršťují seě. Do vzniklých puklin tak zapadávají p dní částice 

z vyšších vrstev, a dochází tak k promíchávání p dy, tzv. vertisol efektu;  
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3) kambisoly a luvisoly, vznikající z p emíst ných hornin a substrát , jsou siln  zv tralé, 

obohacené o jíl a s nízkou schopností vázat živiny; 

4) lithosoly, tj. m lké p dy, které vznikají na strmých svazích. 

Degradace p d je jedním z hlavních p írodních problém  Etiopie ĚObr. 19). 

Nejčast jší mechanismus degradace p dy p edstavuje eroze p dy tekoucí vodou. Dochází zde 

ke stržové erozi, kdy strže mají i n kolikametrovou hloubku. Obecn  ve vyšších polohách 

svah  Etiopské vysočiny ubývá orniční vrstvy p dy a klesá i její úrodnost. Ve spodních 

částech svah  pak dochází k usazování p emíst né zeminy. Pozemky postižené intenzivní 

erozí jsou nejen celkov  ochuzovány o ornici a živiny, ale jsou i rozbrázd ny erozními rýhami 

a výmoly, což zt žuje jejich obd lávání ĚPasák et al., 1řŘ4ě.  

 

 

Obr. 19: P íklady eroze a degradace p d v Etiopské vysočin  Ěautorské fotografieě. 

 

Eroze p dy v Etiopské vysočin  má p itom hned n kolik p íčin. P edevším je eroze 

p dy urychlena kombinací hornatého reliéfu se sklonem p es 16° a vysokou intenzitou srážek 

sezónního charakteru. Nap . v celé Etiopii je nejvyšší bod sopka Ras Dashan s nadmo skou 

výškou 4 550 m a nejnižší bod je Danakilská proláklina s nadmo skou výškou -125 m. A 
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zároveň jsou zde velké rozdíly v nadmo ské výšce i na regionální úrovni v zahloubených 

částech údolní sít  Modrého Nilu.  Nap íklad v údolí eky Jemmy dosahuje reliéf na 5 km 

p evýšení 1 500 m. 

Také tektonické diskontinuity, systémy zlom  a puklin, podporují koncentraci a 

rychlost eroze p dy. Povrchová voda se dostává podél t chto diskontinuit hluboko do 

horninového podloží, což na povrchu zp sobuje soust ed nou erozi p dy podél t chto 

tektonických linií ĚObr. 20). 

 

Obr. 20: Sm r tektonické diskontinuity Ěčervená linieě Ěautorské fotografieě. Pozn.:               
ůě tektonická diskontinuita v horninovém podloží Ěterciérní lávový proudě;                            
B) a C) soust ed ná eroze p dy nad tektonickou linií. 
 

Dalším faktorem urychlujícím erozi je pak nevhodný zp sob hospodá ství. P íkladem 

m že být orba po spádnici, či absence mezí, teras či jiných protierozních bariér. Trvalý pokles 

kvality p d a každoroční úbytek plochy úrodné p dy nutí místní obyvatele k novému 

zakládání zem d lských oblastí v dosud zalesn ných částech Etiopské vysočiny. Toto 

odlesňování vede ke snížení retenční schopnosti krajiny a tím další akceleraci povrchového 

odtoku a erozi p dy. Rovn ž intenzivní pastva hospodá ských zví at, p evážn  skotu a koz, 

vede k mizení ídké vegetace a k rozrytí p dy kopyty zví at ĚObr. 21).  
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Obr. 21: Tradiční zem d lství v Etiopské vysočin  Ěautorská fotografieě. Pozn.: Eroze p dy 
m že být urychlena jak orbou po spádnici, tak mechanickým rozrytím p dy kopyty zví at. 
 

Eroze je závislá také na typu p d. T žké jílovité p dy sice mají schopnost absorbovat 

velké množství vody a krátkodob  tak mohou snížit její erozní účinek, nicmén  po nabobtnání 

jílových částic v p d  dochází k tvorb  nepropustného horizontu ve velmi m lkých 

hloubkách. V období sucha se p da smršťuje a tvo í se v ní trhliny, které poté urychlují 

p sobení eroze.  

Celková eroze v povodí Modrého Nilu dosahuje dle Garzantiho et al. Ě2006ě hodnot 

Ř70±50 t/km
2/rok. Sedimenty pocházející z Etiopské vysočiny pak lze nalézt uloženy v 

aluviálních kuželech v Súdánu a významn  se podílí také na budování íční delty Nilu 

v Egypt . Dopady intenzivní eroze p d nejsou však pouze v oblasti hospodá ství, ale n kdy 

dochází také ke ztrátám na životech. P i intenzivních srážkách se v hlubokých stržích 

kumuluje voda z rozsáhlé oblasti, která po jejím uvoln ní m že zasáhnout vesnice v nižších i 

relativn  vzdálených částech povodí, kde obyvatelé nezaznamenali srážky, a tak nejsou na 

prudké zvýšení hladiny p ipraveni ĚKusák et al., in printě. 

Vzhledem k nižším životním podmínkám etiopského obyvatelstva a nedostupnosti 

kvalitního stavebního materiálu je t eba navrhovat protierozní opat ení tak, aby jej místní 

obyvatelé byli schopni vybudovat a mohli k jeho stavb  použít okolní materiál. Jedná se 

p edevším o: 
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1ě uzav ení postižených území; 

2ě stavbu d ev ných či kamenných jez  a bariér v korytech ek, které by snížily spád vodních 

tok  a snížily tak jeho erozní sílu;  

3ě výstavbu konstrukcí protierozních rýh/val  a konstrukcí protierozních d evokamenných 

hrázek; 

4ě vytvá ení terasovitých polí; 

5ě výsadbu vegetace: strom , ke , travin, aj. 

 

2.ř. Krajinný pokryv a využití krajiny Etiopské vysočiny 

Flóra a fauna Etiopské vysočiny jsou velmi rozmanité. Dle Černíka & Sekyry Ě1ř6řě 

je hranice lesa v Etiopské vysočin  ve výšce 3 000 m n. m. Do 1 Ř00 m n. m. se nachází 

oblast vždyzelených les , výše má Etiopská vysočina charakter savan a stepí a od 3 ř00 m n. 

m. se nachází vysokohorská zóna. 

R st počtu obyvatel v Etiopii vede k rychlé deforestraci dosud zalesn ných území 

(Obr. 22ě. Deforestrace v Etiopii probíhá extrémn  rychle ĚTab. 6ě a má rozličné p íčiny: od 

záboru p dy pro zakládání nových zem d lských oblastí Ěp stování plodin a pastva 

hospodá ských zví atě, p es využívání d eva jako každodenního topného paliva, až po 

konstrukční účely, kdy je d evo v Etiopii využíváno jako hlavní stavební materiál ĚObr. 23). 

 

Obr. 22: Výskyt horského deštného pralesa v roce 2014 (openAFRICA; 2017). Pozn.:           

1 – Gondar; 2 – Bahir Dar; 3 – Desse; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. 
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Tab. 6: Vývoj rozlohy les  v Etiopii a v Etiopské vysočin  dle Berryho Ě2003ě. 
Snižování rozlohy 

les  

P irozený výskyt 
les  

Výskyt les  v r. 

1950 

Výskyt les  v r. 

1990 

Výskyt les  v r. 

2000 

Etiopie 65 % 16 % 2,70 % 2,20 % 

Etiopská vysočina 90 % 20 % ? % 5,60 % 

 

 

 

Obr. 23: P íklady využití d eva v Etiopii Ěautorské fotografieě: ůě využívání d eva jako 
každodenního topného paliva; Bě typický zp sob výstavby v Etiopské vysočin , kdy jsou 
st ny dom  tvo eny úzkými dlouhými rovnými částmi strom  a mezery mezi stromy jsou poté 
vypln ny p dou; Cě d ev né lešení p i budování vícepatrových budov. 
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Ve východní části povodí Modrého Nilu p evažuje kultivovaná krajina a pastviny 

(Obr. 24ě. Jedná se o místa, na kterých jsou zachovány staré platformy tvo ené kenozoickým 

vulkanickým materiálem, jenž je z hlediska zem d lství úrodn jší. Naopak v západní části 

povodí a podél dolní části toku Modrého Nilu p evažují lesy a vyšší k oviny ĚObr. 24).  

 

 

Obr. 24: Krajinný pokryv Etiopie ĚopenůFRICů; 2017ě. Pozn.: 1 – Gondar; 2 – Bahir Dar;    

3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. Vzhledem k malému m ítku je mapa v této práci 
uvád na jako doplňková ilustrace k textu.  
 

Z hlediska využívání krajiny p evažují ve východní části povodí Modrého Nilu farmy, 

intenzivn  i mírn  kultivované plochy, nebo víceleté kultivované paseky ĚObr. 25ě. Ve st ední 

části povodí se pak nacházejí hlavn  pastviny a to otev ené a k ovinné pastviny či otev ené 

k oviny se sezónními pastvinami ĚObr. 25).  

 

 



54 

 

 

Obr. 25: Využití krajiny v Etiopii ĚopenůFRICů; 2017ě. Pozn.: 1 – Gondar; 2 – Bahir Dar;    

3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. Bílé plochy jsou specifické typy využívání 
krajiny, jež byly v rámci generalizace za azeny do kategorie ostatní. Vzhledem k malému 
m ítku je mapa v této práci uvád na jako doplňková ilustrace k textu.  
 

R st počtu obyvatel vedl ke snížení stavu divoké zv e, a tím ke zmenšení jejího 

životního prostoru. V souvislosti s ochranou p írody jsou v Etiopii zakládány národní parky, 

nap . v oblasti Simientských hor. V severní části vysočiny byl v roce 1ř6ř založen Národní 
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park Simien (plocha 179 km
2ě, který je od roku 1ř7Ř zapsaný mezi Sv tové d dictví 

UNESCO. Mezi další parky a rezervace v Etiopii pat í Bale, Omo, Mago, ůvaš, nebo Nečisar. 

Jak již bylo ečeno, r st počtu obyvatel vede k rychlému odlesn ní dosud zalesn ných 

území. Bedrna Ě2002ě uvádí, že eroze p dy je výrazn  urychlena po zm n  p írodních 

podmínek antropogenní činností a to hlavn  po odstran ní a zm n  vegetace. Bishaw Ě200řě 

tvrdí, že zbavení p dy vegetace vede k její rychlé a závažné degradaci.  

Vegetační pokryv bývá rovn ž významným činitelem podporujícím stabilitu svahu a 

zabraňujícím p sobení eroze. Vegetační pokryv p sobí stabilizačn  p edevším díky svým 

ko en m, které zpevňují p dní pokryv. Zvlášt  pak ko eny strom , které dosahují i v tších 

hloubek, tvo í svahovinám jakousi op rnou kostru. Stabilizační účinek ko en  m že chránit 

svah p ed výskytem m lkých svahových pohyb  a p ed p sobením v trné a fluviální eroze, 

avšak neposkytuje dostatečnou oporu p ed hluboce založenými svahovými pohyby 

ĚWoldearegay, 2013ě. Ve vegetací nezpevn ných oblastech dochází k vyšší infiltraci srážek 

do p dy, což se projeví v tším počtem svahových pohyb . 

 

2.10. Obyvatelstvo Etiopie 

V Etiopii (amharsky Itjopja) – celým názvem Etiopská federativní demokratická 

republika – žije p ibližn  Ř2 102 000 lidí, což činí hustotu zalidn ní 72 osob na km2
 (Central 

Statistical ůgency of Ethiopia, 2010ě. Hlavní m sto se nazývá ůddis ůbaba, n kdy též ůddis 

ůbeba, a leží v Etiopské vysočin  jižn  od zájmového území povodí Modrého Nilu. Podle 

oficiálních státních pramen  žije v hlavním m st  p ibližn  2,3 milionu obyvatel, ale 

neoficiální zdroje uvádí až 3,5 milionu obyvatel. ůddis ůbaba má také nejv tší hustotu 

osídlení, tedy počet obyvatel na km2
 (Obr. 26).  
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Obr. 26: Počet obyvatel Ěůě a hustota osídlení ĚBě v Etiopii (openAFRICA; 2017). Pozn.:     

1 – Gondar; 2 – Bahir Dar; 3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. 

 

Nejv tší počet i hustotu osídlení lze pozorovat ve východní části povodí Modrého Nilu 

(Obr. 26ě, nap . v oblasti okolí m sta Bahir Dar a jezera Tana, dále okolí m sta Dessie 

severn  od hl. m. ůddis ůbaba. Naopak nejmenší počet i hustota osídlení je v západní části 

povodí Modrého Nilu. Druhá nejlidnat jší část Etiopie je pak jižní HER, pravd podobn  díky 

v tší koncentraci ek a jezer a díky v tší pr m rné roční teplot  ĚObr. 26). 

Stejn  jako další zem  Subsaharské ůfriky, je Etiopie závislá na domácí zem d lské 

výrob , potýká se s problémy s infrastrukturou i ve zdravotnictví. Je zde tedy v tší 
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zranitelnost p i dopadu p írodních katastrof ĚVilímek in Langhammer, 2007ě. Dle Freemana et 

al. Ě2003ě tém  ř6 % úmrtí p i povodních, svahových pohybech a dalších p írodních 

katastrofách se vyskytlo v zemích t etího sv ta. Podle UNDP ĚUnited Nations Development 

Programmeě žije z celkového počtu ohrožených obyvatel na Zemi v nejchudších rozvojových 

zemích jen 11 %, ale na počtu úmrtí po p írodních katastrofách se podílejí 53 %. Naproti 

tomu je v hospodá sky nejvysp lejších státech vystaveno p írodním ohrožením 15 % obyvatel 

z celkového počtu a po katastrofách jich umírá pouze 1,Ř %. 

Etiopie je částečn  odkázána na zdroje z jiných částí sv ta - a to nejenom finanční, ale 

také informační. Pro snížení počtu úmrtí vlivem p írodních katastrof prob hla již v 90. letech 

tzv. Mezinárodní dekáda za snížení dopadu p írodních katastrof, která podnítila vznik 

n kolika dalších projekt  a aktivit. Nap . ISDR ĚInternational Strategy for Disaster Reductioně 

vytvo ilo šest cíl , kterých by m lo být dosaženo:  

1. zvýšit ve ejné pov domí k porozum ní podstaty p írodních rizik, zranitelnosti společnosti a 

snížení p írodních ohrožení; 

2. realizovat snižování následk  p írodních katastrof prost ednictvím p íslušných institucí; 

3. stimulovat multidisciplinární spolupráci včetn  budování komunikačních sítí za účelem 

snižování míry rizik; 

4. zlepšovat v decké znalosti o p íčinách p írodních katastrof stejn  tak jako o souvisejících 

technologických či environmentálních ohroženích a jejich vlivech na lidskou společnost; 

5. pokračovat v mezinárodní spolupráci za účelem snižování nep íznivých vliv  globálních 

zm n klimatu;  

6. posilovat kapacity pro vytvá ení systém  včasného varování. 

Vzhledem ke katastrofickým zásah m p írodních proces , jakou jsou nap íklad výše 

zmín né svahové pohyby, dochází často v Etiopii k velkým materiálním škodám a k lidským 

úmrtím. S dopady t chto proces  se místní lidé sami jen t žce vyrovnávají. Proto v této 

oblasti p sobí n kolik dobročinných organizací z r zných zemí sv ta, které zajišťují 

humanitární pomoc i vzd lávání místních obyvatel. Za Českou republiku lze jmenovat 

nap íklad organizace Člov k v tísni, ůquatest nebo Charita Česká republika, které v Etiopii 

pracují už adu let. 
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3. Rešerše metod morfostrukturní analýzy reliéfu 

3.1. Morfostrukturní analýza reliéfu 

Cílem této rešeršní Kapitoly 3 je definice morfostrukturní analýzy reliéfu, p edstavení 

metod morfostrukturní analýzy reliéfu pomocí DPZ a s tím související popis vhodných dat, i 

definice a popis analýz údolních sítí, lineament  a profil  reliéfm. 

 

3.1.1. Definice struktury, morfostruktury a morfostrukturní analýzy reliéfu (MůR) 
Obecný pojem struktura označuje organizaci funkčních částí ve stabilním celku. 

V geologii je pak struktura chápána jako prostorové uspo ádání a vzájemné funkční vztahy 

strukturních prvk  tvo ících daný systém. Jedná se o hmotnou realizaci vnit ního uspo ádání 

strukturních prvk  v podob  konkrétní konstrukce, nap íklad vrásy ĚTab. 1; Jaroš & Vachtl, 

1978).  

V geomorfologii se tvary zemského povrchu rozd lují do t í základních kategorií 

ĚGerasimov, 1ř46ě: morfostruktura, morfoskulptura a geotektura. P ičemž jako 

morfostrukturu lze označit element georeliéfu, tzv. strukturn  geologický základ reliéfu, který 

zahrnuje jednak horniny, a pak vliv starší tektoniky, jako jsou nap . uložení hornin, fyzikální a 

chemické vlastnosti apod. Na tomto základ  pak vlivem neotektoniky a exogenních pochod  

vzniká georeliéf ĚTab. 7; Demek, 1ř6ř; 1řŘ7ě. Geomorfologové západních zemí preferují 

označení morfotektonická jednotka Ěmorphotectonic unitě ĚLacika, 1řŘ6; Urbánek, 1řřŘ; 

Jedlička & Mentlík, 200Řě. Základní elementární morfostruktury pak tvo í morfologicky 

ucelenou jednotku ĚŠt paníčková, 2007ě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Tab. 7: Definice pojm  struktura, morfostrukura Ěpasivní, aktivníě a morfotektonika dle 
r zných autor . 

 
Pojem Definice Autor (rok) 

Struktura Hmotná realizace vnit ního uspo ádání strukturních prvk  
v podob  konkrétní konstrukce, nap íklad vrásy. 

Jaroš & Vachtl 
(1978) 

Morfostruktura Velká forma reliéfu vznikající v d sledku historicky se 
vyvíjejícího protikladného a vzájemného p sobení endogenních a 
exogenních sil, p i vedoucí a aktivní úloze endogenního faktoru, 
kterými jsou tektonické pohyby. 

Gerasimov & 

Meščarjakov 

(1964 in 

Hrádek, 1řŘ2ě 
Strukturn  geologický základ reliéfu, který zahrnuje jednak 
horniny, a pak vliv starší tektoniky, jako jsou nap . uložení 
hornin, fyzikální a chemické vlastnosti apod. Na tomto základ  
pak vlivem neotektoniky a exogenních pochod  vzniká georeliéf. 

Demek (1969; 

1987) 

Element georeliéfu, který vzniká činností endogenních a 
exogenních činitel , s dominantním p sobením endogenního 
faktoru. 

Št paníčková, 
2007 

 Pasivní 
morfostruktura 

Zahrnuje litologický ráz hornin a jejich uložené pom ry, protože 
reagují na exogenní procesy bez p ínosu vnit ní energie Ětj. 
pasivn ě. 

Gerasimov 

(1946) 

Zahrnuje také tvary tvo ené starší tektonikou. Demek (1987); 

P ibyl Ě2001ě 
Lze ji označit za tzv. staré strukturní tvary, které prod laly 
deformaci p ed čtvrtohorami. 

Fairbridge 

(1968) 

ůktivní 
morfostruktura 

Tvary vzniklé aktivními pohyby zemské k ry. Gerasimov 

(1946) 

Pat í sem pouze tvary tvo ené vulkanismem a tzv. neotektonikou, 
což je tektonická činnost endogenní a mladší, p ípadn  i recentní, 
kdy vychází z toho, že se zemský povrch neustále tektonicky 
deformuje prost ednictvím horizontálních a vertikálních pohyb  
částí zemské k ry. 

Demek (1987); 

P ibyl Ě2001ě 

Pat í sem struktury, které prošly fází pohybu a deformace ve 
čtvrtohorách. Jsou obyčejn  viditelné p ímo v současné krajin  a 
to p edevším v oblastech nízkého reliéfu a současné sedimentace, 
jako jsou pob ežní nížiny nebo mezihorské plošiny. 

Fairbridge 

(1968) 

Morfotektonika Tektonika, tj. stavba a uložení geologických t les, vyjád ená 
v tvarech zemského povrchu. Zabývá se studiem tvar  zemského 
povrchu zam ené na objasn ní povahy tektonických pohyb .  

Svoboda et al. 

(1983) 

 

Jedním z nástroj  geomorfologického a geologického výzkumu je morfostrukturní 

analýza reliéfu ĚMůRě. MůR jako nástroj strukturní geomorfologie je soubor n kolika 

metodických postup , jejichž cílem je objasn ní p ímých a nep ímých vazeb mezi částmi 

Ětvaryě reliéfu současného povrchu Zem  a stavbou zemské k ry, jejíž vývoj a charakter je 

současn  závislý na vývoji plášt  a jádra ĚFairbridge, 1ř6Ř; Demek, 1řŘ7; P ibyl, 1řř5ě. 

Lacika Ě1řŘ6ě považuje MůR za soubor r zných metodologických postup , které slouží 

k poznání morfostrukturních vlastností zkoumaného území. Pojem MůR použil jako první 

ruský geograf I. P. Gerasimov Ě1ř46ě. 
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Části MůR zpravidla tvo í jednotlivé dílčí analýzy Ěmetodyě. Metody MůR lze d lit 

na geomorfologické a negeomorfologické a to na základ  toho, zda zkoumají morfostruktury 

cestou od georeliéfu ke struktu e Ěmetody geomorfologickéě nebo od struktury ke georeliéfu 

Ěmetody negeomorfologickéě ĚLacika, 1řŘ6ě. Jednotlivé metody MůR jsou založené buď na 

terénním výzkumu nebo p edstavují soubor morfometrických metod a metod studia 

dálkového pr zkumu Zem  ĚDPZě. Rešeršní popis prací Českých a Slovenských autor  

zabývajících se metodami MůR uvádí Fiala Ě2005ě. Mezi metody MůR založené na terénním 

výzkumu Fiala Ě2005ě uvádí nap .: 

1ě analýza svah , která je často t sn  svázána s analýzou zlomové tektoniky, neboť rozlišuje: 

a) netektonické svahy denudačního či erozního p vodu; bě svahy patrn  tektonického či 

zlomového p vodu; cě zlomové svahy; dě samotné zlomy. U každého svahu lze dále popsat 

místo výskytu svahu a jeho orientaci; délku, výšku a sklon svahu; nebo mocnost a charakter 

svahovin na n m ĚCulek, 1řŘ3ě; 

2ě analýza zlomové tektoniky, jejíž rozsah závisí na zkoumaném území: od pouhého 

konstatování doložených zlom  z geologických map ĚBalatka & P ibyl, 1řř6ě po dominantní 

část MůR ĚHrádek & Ivan, 1ř72; Hradecký et al., 2000ě. ůnalýza zlomové tektoniky 

zahrnuje: aě popis zlomových svah  a schod  v terénu, které mohou být projevy aktivních 

zlom  ĚPánek & Duras, 2002ě; bě určení závislosti mezi sm ry údolí a sm ry zlom  ĚPánek, 

2001a) s d razem na nápadné ohyby vodních tok  ĚBalatka et al., 2000ě; cě určení počtu, 

orientace a polohy zlom  ĚCulek, 1řŘ3; P ibil, 1řř5ě; dě mapování zlom , které tvo í velké 

skalní st ny se stopami pohyb  Ěohlazy, rýhováníě ĚP ibil, 1řř5ě; eě sledování výškových 

rozdíl  zarovnaných povrch  stejného stá í ĚHrádek & Ivan, 1ř72ě; fě sledování vertikální 

asymetrie údolních svah  ĚHrádek & Ivan, 1ř72ě;  

3ě analýza puklinové tektoniky, která úzce souvisí s analýzou zlomové tektoniky, kdy se 

p edpokládá, že p evažující sm r puklin odpovídá sm ru blízkého zlomu ĚBalatka & P ibil, 

1řř7ě. ůnalýza spočívá ve zjišt ní a posouzení zákonitostí nebo naopak nepravidelností ve 

statistickém vzorku nam ených dat, který obsahuje údaje o: aě sm ru; bě lokaci; cě četnosti 

puklin v horninovém t lese v určené oblasti ĚMáška, 1ř54; Št pančíková, 2001; Hartvich, 

2002); 

4ě analýza zarovnaných povrch , tj. plochých erozn  denudačních povrch , které sečou 

horniny o r zné okolnosti. P i analýze lze mapovat: aě místa výskytu zarovnaných povrch  a 

jejich nadmo skou výšku ĚŠt pančíková, 2001; Hartvich, 2002ě; bě geologické složení; cě 

relativní výšky nad vodními toky ĚOnd ej, 1řřřě; dě skon; eě pravd podobný vznik ĚPipek, 

1řŘ0ě; fě mocnost zv tralin na nich ĚVeselý, 1ř7Řě; 
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5ě analýza geologických údaj , která m že obsahovat: aě údaje o horninách, které tvo í 

studované území; bě procentuální podíl jednotlivých hornin na celkové ploše území;               

c) geomorfologickou hodnotu hornin a její projevy v reliéfu; dě mapování geologicky 

podmín ných tvar  reliéfu ĚCulek, 1řŘ3; Hartvich, 2002ě.  

 

3.1.2. Morfostrukturní analýza reliéfu (MůR) pomocí dálkového pr zkumu Země 
(DPZ) 

Od zavedení leteckého a družicového snímkování v geov dních studiích se zájem o MůR 

pomocí dálkového pr zkumu Zem  ĚDPZě prudce zvýšil. Vznik leteckých snímk , 

družicových snímk  a digitálních model  terénu umožňuje rychlé a pom rn  levné získávání 

informací o reliéfu, kterými lze doplnit klasické informace získané p i terénních pracích 

ĚJordan et al., 2005ě. Množství dat, která lze pro tyto studie použít, se tedy každým rokem 

zv tšuje ĚGabrielsen et al., 2002ě. MůR pomocí DPZ se ve svých pracích zabývají jak auto i 

z celého sv ta Ěnap . Casas et al., 2000; Novak & Soulakellis, 2000; Kim et al., 2004; 

Ekneligoda & Henkel, 2006, 2010; Arrowsmith & Zielke, 2009; Ozkaymak & Solzbilir, 

2012ě, tak i ada českých a slovenských autor  Ěnap . Jelinek, 2004; Minar & Sládek, 200ř; 

Minar et al., 2011; Vojtko et al., 2012; Roštínský, 2013; Kusák et al. 2016; Kusák et al., 2017 

in rev.). MůR využívá interdisciplinární kartografické podklady studovaných území, nap . 

(Casas at al. 2000):  

- topografické mapy; 

- letecké snímky; 

- digitální snímky DPZ, jenž lze získat v r zných vlnových délkách 

elektromagnetického spektra; 

- digitální modely terénu ĚDEM); 

- geologické mapy; 

- geomorfologické terénní mapy; 

- hydrogeologické mapy; 

- mapy pramen ; 

- lesnické mapy podmáčených území. 

ůnalýza kartografických podklad  je často zpracovávána za využití geografických 

informačních systému ĚGISě. V současné dob  existuje mnoho program  GIS umožňující 

práci s družicovými snímky a digitálními modely terénu: ArcGIS 10.2. (ESRI, 2015),  SAGA 

GIS – System for Automatic Geoscientific Analyses (SAGA GIS, 2015), GRASS GIS – 

OSGeo project (GRASS OSGEO, 2015), QGIS 2.10.1 – QGIS Trademark (QGIS, 2015),  
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Geomatica – PCI Geomatic Profesional (PCI Geomatica, 2015), aj.. GIS p inesl do 

geomorfologie a MůR možnosti využití nových metod, kdy je možné pomocí 3D analýzy 

terénu a operací nad digitálním modelem terénu ĚDEMě Ědigital elevation model) pracovat s 

pom rn  spolehlivými daty na velké ploše území. Tedy i v oblastech jako je Etiopské 

vysočina, jejíž rozloha, členité tvary reliéfu a špatná infrastruktura znemožňují souvislé 

geomorfologické mapování a plošné aplikace standartních terénních metod MůR ĚKusák et 

al., 2016).  

P íkladem dat získaných z DEM pomocí nástroj  GIS jsou morfometrické 

charakteristiky zájmových území, které mohou sloužit k jejich vzájemnému srovnání a 

analýzám ĚVitek et. al., 1řř6; Jedlička & Mentlík, 200Ř; K ížek & Kusák, 2014ě. P ičemž 

p esnost morfometrických charakteristik je závislá na kvalit  vstupních dat. Mezi metody 

morfometrické analýzy aplikovatelných na DEM pat í nap .  

1ě mapování tvar  reliéfu 

2ě studium morfolineament , tzv. morfotektonická analýza, která se jako součást MůR 

používá k zpest ení znalostí tektonické stavby zájmových území ĚKusák & Krbcová, 2017; 

Kusák et al., in rev.ě; 

3ě studium údolních sítí ĚKusák et al., 2016; K ížek & Kusák, in prep..ě; 

4ě analýza podélných a p íčných profil  údolí ĚPánek, 2001; Hartvich, 2002; Kusák et al., in 

rev); aj.. 
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3.2. Údolní sítě 

3.2.1. Definice údolí 
Údolí je geomorfologická forma, která se vyznačuje protáhlým tvarem, jehož okraje 

jsou lemovány vyvýšeným terénem ĚTab. 8ě. Jedná se o lineární konkávní tvar r zného 

m ítka. Jeho vznik je podmín n mnoha endogenními a exogenními faktory, nap .: typem 

horniny v podloží, tektonickou aktivitou území, nadmo skou výškou, p evládajícím klimatem 

a porostem vegetace, nebo na délce p sobení proces  vytvá ející údolí.  

 

Tab. 8: P ehled definic údolí dle r zných autor  ĚKusák, 2013ě.  
Autor Definice údolí 

Fairbridge 

(1968) 

Údolí jsou konkávní sníženiny reliéfu, jejichž tvar je dán vztahem mezi hloubkovou erozí a 
vývojem svah . Na jejich vývoji se podílí endogenní a exogenní procesy, nebo jejich 
kombinace. 

Netopil 

(1969) 

Údolím se nazývá úzká, protáhlá a obvykle k ivolaká sníženina zemského povrchu, trvale 
nebo občasn  protékaná vodními toky. 

Demek 

(1987) 

Údolím se nazývá protáhlá sníženina na povrchu pevnin, která se sklání ve sm ru spádu 
vodního toku. 

Goudie in 

Goudie et al. 

(2004a) 

Údolí jsou lineární konkávní tvary reliéfu. Jejich tvar a velikost jsou závislé na typu procesu, 
kterým byly vytvo eny, na délce jeho trvání, ale i na podmínkách reliéfu, jako jsou typy 
hornin v podloží, množství vegetace, vydatnost srážek a podobn . 

Huggett 

(2007) 

Údolí jsou uklon né lineární deprese na zemském povrchu, které jsou tém  vždy delší než 
širší. Údolí jsou často tvo ená fluviální či glaciální erozí, nebo tektonickými procesy reliéfu. 

 

Údolí lze d lit nap .:  

1ě geneticky ĚMonroe et al., 2007ě na: aě strukturní, které vznikají p evážn  

endogenními procesy, nap .: zlomová údolí, vrásná údolí, či p íkopová údolí; bě skulpturní, 

která vznikají p evážn  exogenními procesy, nap .: glaciální údolí, fluviální údolí, nebo 

krasová údolí; p ičemž v tšina údolí vzniká kombinací t chto proces ;  

2) dle vztahu k p vodnímu sklonu reliéfu a morfostruktu e ĚDemek, 1řŘ7ě na:            

aě konsekventní, jejichž sm r je určen p vodním sklonem reliéfu, tj. vytvá í se v iniciálním 

stádiu vývoje reliéfu; bě subsekventní, která jsou vázána na mén  odolné horniny                    

či tektonické poruchy, mohou prorážet odoln jší komplexy hornin Ěepigenezeě;                      

cě resekventní, která mají shodný sm r s konsekventními údolími, jsou často mladší a mén  

zahloubená; dě obsekventní, která mají sm r proti generélnímu sklonu povrchu reliéfu, jsou 

často vázána na tektonické poruchy, v sedimentárních komplexech vznikají na vrstevních 

čelech; eě insekventní, která jsou nezávislá na p vodním sklonu reliéfu ani na morfostruktu e;  

3) dle vztahu mezi hloubkovou fluviální erozí a vývojem svah , tj. dle p íčného 

profilu (Fairbridge, 1968; Demek, 1987) na: a) sout sky Ěhloubková fluviální eroze > vývoj 

svah ě; bě kaňony Ěhloubková fluviální eroze > vývoj svah ě; cě údolí ve tvaru písmene V 
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Ěhloubková fluviální eroze = vývoj svah ě; dě neckovitá údolí Ěhloubková fluviální           

eroze < vývoj svah ě; eě úvalovitá údolí Ěhloubková fluviální eroze < vývoj svah ě;  

4ě dle soum rnosti protilehlých svah  ĚDemek, 1řŘ7ě na: aě údolí soum rná; bě údolí 

sklonitostn  nebo výškov  nesoum rná;  

5ě dle p ítomnosti povrchových tok  ĚGoudie in Goudie et al., 2004bě na: aě údolí 

trvale protékaná vodními toky; bě údolí protékaná sezónními vodními toky; cě suchá údolí, 

kde se b hem roku nevyskytují povrchové vodní toky.  

ůnalýza údolní, ať už protékaných nebo neprotékaných vodním tokem, je jednou 

z nejrozší en jších metod MůR ĚFiala, 2005ě. Porovnáním parametr  údolní sít  s vlastnostmi 

a polohou tektonických struktur lze do značné míry usuzovat skutečný vliv t chto struktur na 

současný reliéf a jeho historické utvá ení ĚHartvich, 2002ě. MůR p i práci s údolími a 

údolními sít mi používá t i metody: aě analýzu tvaru Ěp dorysuě údolní sít ; bě analýzu 

podélných profil  údolím; a cě analýzu p íčných profil  údolím. 

 

3.2.2. Definice údolní sítě 

 Soustava vzájemn  se spojujících údolí utvá í údolní síť ĚTab. 9), tj. systém lineárních 

sníženin, z nichž každá je protažena ve sm ru vlastní údolnice, a které se na sebe napojují. 

Základní jednotky údolních sítí jsou jednotlivá údolí. Davis Ě1ŘŘř, 1Řřř, 1ř06 in Goudie et 

al., 2004ě jako první popsal systém íčních a údolních sítí. Do sítí se nespojují jen údolí, ale 

lze je pozorovat u dalších prvk  krajiny, nap .: strukturní p dy ĚWashburn 1ř7řě, vodní toky 

ĚDavis 1ŘŘř, 1Řřř, 1ř06 in Goudie et al. 2004; Horton 1ř45ě, žilnatina list  ĚZalenski 1ř04 in 

Uhl and Mosbrugger 1řřřě, dopravní komunikace ĚKansky 1ř63ě atd.. Tvar údolní sít  a její 

hustota je výsledkem složitého geomorfologického vývoje celé oblasti a odráží vliv 

litologicko-tektonického základu a eroze na formování reliéfu ĚStoddart, 1řř7ě. Pro popis 

údolních sítí je t eba znát vymezení území, v jakém se údolní sít  nacházejí, a m ítko, 

v jakém jsou údolní sít  studovány ĚUrbánek, 2000ě. Hranice údolní sít  je definována jako 

linie probíhající po obvodu údolí. Plocha fundamentu údolní sít  p edstavuje území, které 

spádov  p ísluší k dané údolní síti. Údolní sít  se skládají ze systému úzl  a spoj , kde:        

1ě uzly p edstavují údolní uzáv ry, ústí údolních sítí či spojení dvou a více údolí; a kde 2ě 

spoje p edstavují úseky údolí mezi uzly ĚHaynes, 1ř77ě. 
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Tab. 9: P ehled definic údolních sítí dle r zných autor  ĚKusák, 2013ě. 

 

3.2.3. Tvary údolních sítí 
Určení tvaru údolní sít  bylo dlouhou dobu založeno pouze na vizuálním odhadu bez 

uvažování významu m ítka, v n mž je údolní síť hodnocena. Dle tvaru údolní sít                  

se rozlišuje šest základních typ  údolních sítí ĚObr. 27; Tab. 10; Howard, 1967; Horník, 1řŘ6; 

Demek, 1řŘ7; Babar, 2005; Huggett 2007; Husain, 200Řě: 1ě dendritické Ědendriticě sít  se 

vyvíjejí často v oblastech s nízkou vertikální členitostí; 2ě paralelní Ěparallelě sít  vznikají 

v oblastech se značn  uklon ným reliéfem; 3ě m ížkovité Ětrellisě a 4ě pravoúhlé 

(rectangularě sít  se vyskytují v oblastech s četnými projevy tektoniky; 5ě radiální Ěradial) a 

6ě prstencové Ěannularě sít  vznikají nap íklad na vulkanických kuželích nebo na jiných 

konvexn  či konkávn  prohnutých částech reliéfu. Určení tvaru údolní sít  bylo dlouhou dobu 

založeno pouze na vizuálním odhadu bez uvažování významu m ítka, v n mž je údolní síť 

hodnocena. Horník Ě1řŘ6ě a Husain Ě200Řě rozlišují nepravidelnou údolní síť, jejíž 

nepravidelný vývoj je dán kombinací r zných faktor , nebo je sm r jejího vývoje dán 

místním systémem erozních základen.  

 

 

Autor Definice údolní sítě 

Netopil 

(1969) 

Údolím se nazývá úzká protáhlá sníženina zemského povrchu, občasn  nebo trvale protékaná 
vodními toky. Spojením údolí vzniká údolní síť. 

Horník Ě1řŘ6ě Údolní síť je výsledkem dlouhodobého vývoje a souvisí s podložím, klimatickými zm nami a 
celkovým vývojem krajiny. 

Demek 

(1987) 

Soustava údolí vytvá í údolní síť. Tvar údolní sít  je hlavním ukazatelem 
fyzickogeografických proces  v krajin . Hustota sít  dokládá intenzitu erozního rozčlen ní 
reliéfu a hloubka její výškovou členitost. 

Goudie in 

Goudie et 

al.(2004a) 

Údolní síť je spojením jednotlivých údolí. Jedná se o dominantní prvek reliéfu, který odráží 
tektonické procesy, množství srážek, i horninové podloží. Podle tvaru a hustoty údolní sít  lze 
snadno určit vývoj krajiny v minulosti. 

Babar (2005) Spojení jednotlivých údolí vede ke vzniku údolní sít . Údolní síť vzniká na základ  erozních 
činitel  či tektonické aktivity, které p evládají v dané oblasti. 

Huggett 

(2007) 

Zp sobem jakým se eky spojují a formulují íční síť, se spojují i jednotlivá údolí a vytvá ejí 
údolní síť, která se skládá z hlavních údolí a na n  napojených vedlejších údolí. 
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Obr. 27: Tvary údolních sítí dle Howarda Ě1ř67ě: ůě dendritická Ědendriticě údolní síť;        
Bě paralelní Ěparallelě údolní síť; Cě m ížkovitá Ětrellisě údolní síť; Dě pravoúhlá 
(rectangularě údolní síť; Eě radiální Ěradialě údolní síť; Fě prstencová Ěannularě údolní síť. 
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Tab. 10: P ehled charakteristik tvar  p dorysu údolních sítí dle r zných autor  ĚKusák, 
2013).  

 

 

 

Autor Tvar údolní sítě dle p dorysu 

Dendritická (dendritic) údolní sí  

Howard (1967) Dendritická údolní síť se vytvá í na mírn  uklon ném reliéfu, který je tvo en materiálem se stejnou 
odolností.  

Horník Ě1řŘ6ě Síť má na hlavní údolí napojenou síť poboček, vytvá ejících obrazec rozv tveného stromu, vznikla 
zpravidla na horninách stejné odolnosti.  

Demek (1987) Údolími vytvo ená síť p ipomíná v tvení stromu. Výskyt v oblastech stejné odolnosti hornin, 
v pob ežních nížinách složených z písk  a jíl . 

Babar (2005) Vyskytuje se v oblastech s mírným sklonem bez výrazn  členitého reliéfu tvo eného stejn  odolnými 
horninami.    - subdendritická: v údolní síti se vyskytují poruchy.  

Husain (2008) Vyvíjí se v reliéfu, který je tvo ený mocnými vrstvami stejn  odolných hornin Ěnap íklad jílovc ě, a kde 
reliéf není ovlivn n tektonickými procesy.   

Paralelní (parallel) údolní sí  

Howard (1967) Paralelní údolní síť se vytvá í v p íkrém reliéfu, který je tvo en horninami stejné odolnosti.  
Horník Ě1řŘ6ě Údolí sm ují rovnob žn  v p ibližn  stejných vzdálenostech, nachází se na úpatí poho í v p edh ích.  
Demek (1987) Údolní síť je tvo ena dlouhými údolími probíhajícími jedním sm rem, v tšinou jde o údolí 

konsekventních vodních tok .  
Babar (2005) Výskyt v oblastech se značn  sklon ným reliéfem tvo eným čedičovými horninami. 

- subparalelní: údolí nejsou zcela rovnob žná 

Husain (2008) Hlavní údolí vedou paraleln  vedle sebe. Výskyt v uklon ném reliéfu.  
M ížkovitá (trellis) údolní sí  

Howard (1967) Údolní síť se vytvá í v tektonicky ovlivn ném reliéfu, který je tvo en horninami s r znou odolností.  
Horník Ě1řŘ6ě Výskyt v oblastech s jednoduchými paraleln  orientovanými vrásami Ějurský reliéfě, na hlavní údolí se 

vážou krátké pobočky, síť má tvar m íží protažených ve sm ru synklinálních os vrás.  
Demek (1987) Údolí se vyvíjí ve dvou na sebe zhruba kolmých sm rech, avšak jeden ze sm r  výrazn  p evládá, je 

typická pro jednoduchá poho í jurského typu 

Babar (2005) Výskyt v siln  tektonicky ovlivn ných oblastech, kde údolí kopírují zlomy a vytvá ejí pravoúhlou síť 
dominantní v jednom hlavním sm ru.  

Husain (2008) Údolí stejných ád  vedou paraleln  vedle sebe a jsou spojovány údolími vyšších ád , výsledek je 
m ížová údolní síť.  

Pravoúhlá (rectangular) údolní sí  

Howard (1967) Údolní síť se vytvá í v tektonicky ovlivn ném reliéfu, který je tvo en horninami s r znou odolností. 
Horník Ě1řŘ6ě Síť se skládá z vedlejších údolí ústících do hlavního údolí kolmo, výskyt v územích s četnými zlomovými 

liniemi, v kerných a komplexních poho ích. 
Demek (1987) Údolí probíhají ve dvou sm rech na sebe kolmých. Sm r údolí je závislí na struktu e Ěsíť puklin a zlom ě. 

Výskyt v kerných a vrásno-zlomových poho í.  
Babar (2005) Údolí st ídají rovné úseky a ohyby v pravém úhlu. Vedlejší údolí ústí do hlavních kolmo. Výskyt 

v tektonicky ovlivn ném reliéfu.  
Husain (2008) U hlavních údolí se st ídají rovné části s ohyby pod tém  pravým úhlem, vedlejší údolí ústí do hlavních 

kolmo, údolí stejných ád  nemusejí být paralelní.  
Radiální (radial) údolní sí  

Howard (1967) Údolní síť se vytvá í na topografických kopulích, jako jsou sopečné kužely, které jsou tvo ené stejn  
odolným materiálem.  

Horník Ě1řŘ6ě Radiální síť se excentricky rozbíhá, či koncentricky sbíhá, je typická pro sopečné kužely, kaldery a pánve 

Demek (1987) Údolí se paprskovit  rozbíhají, nebo naopak soust edn  sbíhají. Údolní síť se vyvíjí na vulkanických 
kuželých a v pánvích.  

Babar (2005) - odst edivá: Údolí se paprskovit  rozbíhají, výskyt na konvexních tvarech reliéfu 

- dost edivá: Údolí se paprskovit  sbíhají, výskyt na konkávních tvarech reliéfu.  
Prstencová (annular) údolní sí  

Howard (1967) Prstencové vzory se vyvíjejí na topografických dómech tvo ených nestejn  odolnými horninami.  
Demek (1987) Skládá se z dlouhých prstencovit  prohnutých údolí s krátkými p ítoky, je p íznačná pro centrální 

sníženiny kleneb.  
Babar (2005) Síť je tvo ena dlouhými údolími, která jsou paprskovit  prohnutá s krátkými p ítoky. V konvexních a 

konkávních tvarech reliéfu.  

Husain (2008) Vyvíjí se na základ  zak ivení, nebo obloukovitých tvar , které se vyvinuly po obvodu sopečného kužele, 
nebo pánve. 
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3.3. Morfometrické charakteristiky popisující údolní sítě 

3.3.1. ádovost údolních sítí 
ádovost údolních sítí popisuje hierarchické vztahy údolí v rámci údolní sít                 

a umožňuje vzájemné srovnání velikostí n kolika údolních sítí. ádovost sít  je také užívána 

nap . v hydrologii (Horton, 1945; Strahler, 1957), geomorfologii (Babar, 2005ě, ale také 

v botanice pro popis ádovosti žilnatiny list  ĚZalensky, 1ř04 in Uhl & Mosbrugger, 1řřřě        

či v dopravní geografii pro popis dopravních komunikací (Kansky, 1ř63ě. Údolní síť              

je hierarchicky uspo ádána a k jejímu popisu se používají absolutní a relativní modely 

ádovosti sít .  

ůbsolutní model ádovosti údolní sít , též Graveliova ádovost ĚGravellius, 1ř14ě, 

popisuje síť sm rem od ústí k údolnímu uzáv ru ĚObr. 28ůě, kde do hlavního/primárního 

údolí Ě ádu O - orderě ústí vedlejší/sekundární údolí Ě ádu O+1ě a do nich ústí terciární údolí 

Ě ádu O+2ě atd. ĚGravellius, 1ř14ě. P i bifurkaci údolí Ě ádu O) se ze dvou údolí za ústím     

Ěve sm ru od ústí k údolnímu uzáv ruě stává: 1ě údolím vyššího ádu ĚO+1ě to údolí, které 

má: ůě menší délku; nebo Bě v tší úhel v či údolí p ed uzlem; a 2ě údolím stejného ádu ĚO) 

to údolí, které má: ůě vetší délku; nebo Bě menší úhel v či údolí p ed uzlem ĚGravellius, 

1914).  

Na íční sít  lze aplikovat Hortonovy zákony ĚHorton, 1ř45ě:  

A) první Hortonův zákon: počet tok  určitého ádu stoupá geometrickou adou s 

rostoucím číslem ádu;  

B) druhý Hortonův zákon: pr m rná délka tok  určitého ádu geometricky klesá spolu 

s rostoucím číslem ádu;  

C) třetí Hortonův zákon: pr m rná plocha povodí toku určitého ádu geometricky klesá 

s rostoucím číslem ádu. 
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Obr. 28: ádovost údolních sítí ĚKusák, 2014ě, pozn.: ů – absolutní ádovost dle Graveliuse 
(1914 in Zăvoianu et al., 200řě; B – relativní ádovost dle Hortona Ě1ř45ě; C – relativní 
ádovost dle Strahlera Ě1ř57ě; D – relativní ádovost dle Shreva Ě1ř66ě.  

 

Relativní modely ádovosti sítí popisují síť sm rem od údolního uzáv ru k ústí. Údolí 

I. ád  p edstavují úseky údolí od údolního uzáv ru po první uzel, tj. spojení dvou údolí v síti. 

Nejčast ji se používají relativní ádovosti sítí:  

1ě dle Hortona Ě1ř45ě, kde p i spojení dvou úsek  údolí stejného ádu O získá úsek 

údolí za uzlem Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě ád O+1 a zároveň dochází ke zm n  

ádu z O na O+1 toho úseku p ed uzlem Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě, který má:     

ůě v tší délku; nebo Bě menší úhel v či údolí p ed uzlem ĚObr. 28B);  

2ě dle Strahlera Ě1ř57ě, kde p i spojení dvou úsek  údolí stejného ádu O získá úsek 

údolí za uzlem Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě ád O+1, a kde p i spojení dvou úsek  

údolí odlišných ád  p ejímá úsek za uzlem Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě číslo 

vyššího ádu, jež se nenavyšuje ĚObr. 28C);  

3ě dle Shreva Ě1ř66ě, kde p i spojení dvou úsek  údolí dochází ke sčítání ád        

(Obr. 28Dě, čili ád každého úseku v síti udává celkový počet údolí I. ád  v síti nad tímto 

úsekem Ěve sm ru od ústí k údolnímu uzáv ruě.  
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3.3.2. P ehled morfometrických charakteristik popisujících údolní sítě 

Každou údolní síť lze kvantifikovat pomocí množiny matematických a statistických 

charakteristik popisující topologické a geometrické vlastnosti údolních sítí, které jsou dány 

vlastnostmi reliéfu. Porovnávat údolní sít  je možné buď prost ednictvím topografických 

charakteristik, anebo pomocí bezrozm rných koeficient  odvozených z pom r  charakteristik 

topografických ĚHorton, 1ř45ě. Morfometrické charakteristiky lze rozd lit podle toho, jakou 

poskytují o dané údolní síti informaci ĚTab. 11, 12, 13):  

1ě síťové charakteristiky se zabývají ádovostními pom ry sít ;  

2ě lineární charakteristiky popisují délkové vlastnosti údolních sítí;  

3ě areálové charakteristiky popisují plochu údolních sítí, a jsou dále člen ny na:  

aě základní charakteristiky;  

bě charakteristiky popisující pokrytí území údolími;  

cě protažení údolní sít ;  

dě charakteristiky popisující zaoblení tvaru údolní sít ;  

4ě reliéfové morfometrické charakteristiky, které v sob  zahrnují také výškový rozm r 

údolních sítí.  

Rozd lení morfometrických charakteristik do kategorií není striktní, neboť n které 

definice charakteristik se částečn  prolínají a poskytují informace i z jiné kategorie. P íkladem 

m že být obvod údolní sít  P, který lze použít jako indikátor velikosti sít , ale i jejího tvaru 

ĚKhadri, 2014ě. Dále byly p idány i n které hydrometrické charakteristiky jako nap . intenzita 

odvodn ní Di či infiltrační číslo If (Tab. 12; Khadri, 2014ě, jelikož mohou sloužit jako 

doplňkový zdroj informací o popisu údolních sítí. Pro symbolické vyjád ení je použito zkratek 

p ejatých z anglické literatury, nap : ů = area, P = perimeter, R = ratio atd. Podrobný p ehled 

morfometrických charakteristik popisující íční a údolní sít  uvádí ve své bakalá ské práci 

Albert (2014). 
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Tab. 11: Síťové a lineární morfometrické charakteristiky popisující údolní sít  dle r zných 
autor . 
 

Název Výpočet Poznámka Zdroj 

SÍ OVÉ MORFOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Počet údolí N Počet všech údolí v údolní síti. Horton (1945) 

Počet údolí určitého 
ádu 

NO Počet všech údolí ádu O v údolní síti. Horton (1945) 

Bifurkační pom r Rb = NO / NO+1 Udává míru v tvení údolní sít , kde NO je 

četnost údolí daného ádu a NO+1 je četnost 
údolí o stupeň vyššího ádu v dané údolní 
síti. 

Schumm 

(1956) 

Velikosti úhl  mezi 
údolími 

 Vyjad uje úhel, pod kterým ústí vedlejší 
údolí Ě ádu O+1ě do hlavního Ě ádu O) 

promítnutý na vodorovnou rovinu. 

Horton (1945) 

Počet úhl  na km2
 v 

údolní síti H 

H = U / A Kde U je celkový počet úhl  v údolní síti a 
A je plocha údolní sít . 

Horton (1945) 

LINEÁRNÍ MORFOMETRICKÉ CHůRůKTERISTIKY 

Délka údolní sít  L Nejdelší p ímková vzdálenost paralelní 
k ose sít . Hack Ě1ř57ě uvádí častý vztah 
L = 1,4 * A

0,6
 

Schumm 

(1956) 

Délka údolní sít  W = A / L Pom r  plochy údolní sít  ů ku délce 
údolní sít  L.  

Horton (1945) 

Celková délka údolí t Součet délek všech údolí v údolní síti. Horton (1945) 

Délka hlavního údolí t1 Délka údolnice hlavního údolí Hack (1957) 

Údolní index Rv = t1 / L Pom r délky údolnice hlavního údolí t1 k 

délce údolní sít  L. Čím v tší hodnota, tím 
v tší k ivost hlavního údolí. 

Horton (1945) 

Celková délka údolí 
určitého ádu 

tO Součet délek všech údolí ádu O v údolní 
síti. 

Horton (1945) 

Pom r celkové délky 
údolí určitého ádu 

T = tO+1 / tO Kde tO je celková délka údolí daného ádu 
a tO+1 je celková délka údolí o stupeň 
vyššího ádu v dané údolní síti. 

Horton (1945) 

Pr m rná délka údolí 
určitého ádu 

lO = tO / NO Kde tO je celková délka údolí daného ádu 
a NO je počet údolí daného ádu v dané 
údolní síti. 

Horton (1945) 

Pom r pr m rných 
délek údolí určitého 
ádu 

Rr = lO / lO+1 Kde lO je pr m rná délka údolí daného 
ádu a lO+1 je pr m rná délka údolí o 

stupeň vyššího ádu v téže síti.  

Horton (1945) 

Homogenita údolí   Údolí daného ádu jsou homogenní, pokud 
délka nejdelšího údolí ádu nep esáhne 
trojnásobek délky nejkratšího údolí 
stejného ádu. Pokud údolní síť není 
homogenní, je označována jako prom nná. 

Mangold 

(2005) 
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Tab. 12: ůreálové morfometrické charakteristiky popisující údolní sít  dle r zných autor . 
 

ůREÁLOVÉ MORFOMETRICKÉ CHůRůKTERISTIKY 

Název Výpočet Poznámka Zdroj 

Základní 
Celková plocha sít  A  Horton (1945) 

Plocha sít  určitého ádu 
údolí 

AO  Horton (1945) 

Obvod údolní sít  P M en po rozvodnici. Schumm 

(1956) 

Relativní obvod sít  Pr = A / P Pom r plochy údolní sít  A ku obvodu 

sít  P.  

Schumm 

(1956) 

Pom r ploch údolí 
r zných ád  

RA = AO+1 / AO Pom r plochy údolní sít  určitého ádu 
AO+1  ku pom ru plochy údolní sít  
nižšího ádu AO. 

Bridge (2003) 

Koeficient symetrie 

údolní sít  

CS = (AL – AP) / 

(AL + AP) 

AL(P) je plocha levé Ěpravéě strany sít . CS 

>0 levá strana sít  je v tší; CS <0 pravá 
strana sít  je v tší. 

Buzek (1979) 

Pokrytí území údolími 
Počet údolí v údolní síti N Počet všech údolí v údolní síti. Horton (1945) 

Hustota údolní sít  D = t / A Pom r celkové délky údolnic t ku ploše 
údolní sít  A. Dle Brierleyho & Fryirse 

Ě2005ě je vysoká hustota sít  p íznačná 
pro oblasti s málo odolnými horninami, 
p íkré pramenné oblasti s velkým 
množstvím p ítok  a semiaridní 
oblasti s ídkou vegetací  

Horton (1945) 

Konstanta rozvoje 

kanálu 

C = 1 / D Tedy 1 / hustotou údolní sít . Schumm 

(1956) 

Relativní hustota údolní 
sít  

Dr = N / D
2
 Pom r počtu všech údolí v údolní síti N 

ku hustot  údolní sít  D na druhou. 

Ritter et al. 

(2011) 

Frekvence údolí F = N / A Pom r počtu všech údolí v údolní síti N 

ku ploše údolní sít  A. Dle Rittera at al. 

Ě2011ě platí často vztah F = 0,694* D
2
. 

Horton (1945) 

Intenzita odvodn ní Di = F / D Pom r frekvence údolí v údolní síti F ku 

hustot  údolní sít  D. 

Khadri (2014) 

Infiltrační číslo If = F * D Násobek frekvence údolí v údolní síti F 

a hustoty údolní sít  D. 

Khadri (2014) 

Textura údolní sít  T = N / P Pom r počtu všech údolí v údolní síti N 

ku obvodu údolní sít  P. 

Miller (1953) 

Protažení údolní sítě 

Charakteristika sít  RF = A / L
2
 Pom r plochy údolní sít  A ku  

délce údolní sít  L na druhou. Nízké 
hodnoty RF – protažená síť; vysoké 
hodnoty RF – kruhovitá síť ĚRamaiah at 
al., 2012). 

Schumm 

(1956) 

Koeficient prodloužení 
sít  

REL = L
2
 / W Pom r délky údolní sít  L na druhou ku 

ší ce údolní sít . 
Buzek (1979) 

Zaoblení údolní sítě 

Koeficient zaoblení sít  RC = 4Aπ / P2
 Pom r plochy údolní sít  A ku ploše 

kruhu  stejného obvodu P. 

Miller (1953) 

Gravelli v koeficient RG = P / 2√Aπ Pom r obvodu sít  P ku obvodu kruhu o 

stejné ploše jako má údolní síť A. 

Vyjad uje míru kruhovitosti povodí. 

Buzek (1979) 

Relativní zvln ní 
obvodu údolní sít  

RCR = P
2
 / A Pom r obvodu údolní sít  P na druhou 

ku ploše údolní sít  A. 

Goudie (1990) 
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Tab. 13: Reliéfové morfometrické charakteristiky popisující údolní sít  dle r zných autor . 
 

RELIÉFOVÉ MORFOMETRICKÉ CHůRůKTERISTIKY 

Název Výpočet Poznámka Zdroj 

P evýšení údolní sít  H = hmax – hmin Rozdíl nejvyššího místa údolní sít  hmax a 

nejnižšího místa sít  hmin. Není 
reprezentativní charakteristikou – m že ji 
ovlivnit jeden izolovaný vrchol ĚGoudie, 
1990). 

Horton (1945) 

Pr m rné p evýšení 
údolní sít  

HA = hPm - hmin Rozdíl pr m rné výšky obvodu údolní sít  
hPm a nejnižšího místa údolní sít  hmin. 

Horton (1945) 

Pr m rná výška sít  Hm = ∑fe / ∑f f je počet pixel ; e je výška pixel . Ghimire 

(2013) 

Pr m rný sklon sít  S = ∑fs / ∑f f je počet pixel ; s je sklon pixel . Ghimire 

(2013) 

Sklonový pom r 
údolí r zných ád  

RS = SO / SO+1 Pom r sklonu údolí daného ádu SO ku 

sklonu údolí o stupeň vyššího ádu SO+1 

v dané údolní síti. 

Bridge (2003) 

Koeficient reliéfu Rh = H / L Pom r p evýšení údolní sít  H ku délce 
údolní sít  L. 

Ritter et al. 

(2011) 

Relativní koeficient 
reliéfu 

Rhp = H / P Pom r p evýšení údolní sít  H k obvodu 

údolní sít  P.  

Ritter et al. 

(2011) 
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3.4. Lineamenty 

3.4.1. Definice lineament  

Lineární prvky na povrchu Zem  poutají pozornost geolog  po mnoho let a jsou 

d ležitými nástroji ve fyzickogeografických a geologických v dách. P estože je pojem 

„lineament“ Ěn kdy také lineations, linears, fracture traces; ůbdullah et al., 2010ě jedním 

z nejčast ji používaných termín  v geologii, jeho definice se u mnohých autor  liší ĚTab. 14). 

Termín lineament  jako první použil Hobbs ĚTab. 14; 1904 in Abdullah et al., 2010) a 

definoval ho jako významný lineární prvek v krajin  v horninovém podloží. O'Leary et al. 

(Tab. 14; 1ř76 in ůbdullah et al., 2010ě popsali lineament jako: 1ě mapovatelný, jednoduchý 

nebo složený lineární prvek reliéfu, jehož 2ě všechny části jsou p ímé nebo mírn  zak ivené, 

3ě který se liší od struktury sousedních prvk , a 4ě který pravd podobn  odráží určité 

podpovrchové jevy. Dle Woodruffa et al. ĚTab.14; 1982 in Kim et al., 2004) je lineament 

prvek:  

1) v pevném skupenství na povrchu Zem ;  

2ě lineární a kontinuální;  

3ě u kterého jsou definovány koncové body a boční hranice;  

4) s výrazn jší délkou v či ší ce, a proto se u n j dá určovat azimut;  

5ě jehož vznik je vztažen k stratigrafické nebo geologické struktu e.  

Lineamenty jsou tedy polygenetické a ze své podstaty nejednoznačné prvky reliéfu, jelikož 

nemohou být vždy v terénu ov eny a jejich vymezení není nikdy p esn  reprodukovatelné. 

Pojmem „pozitivní lineamenty“ jsou označovány lineární vyvýšeniny, a oproti tomu 

„negativní lineamenty“ p edstavují lineární sníženiny Ěůbdullah et al., 2010ě.  
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Tab. 14: Definice pojmu lineament dle r zných autor . 
 

Autor Definice 

Hobbs (1904 in 

Abdullah et al., 

2010) 

Lineament je významný lineární prvek v krajin  v horninovém podloží. 

O'Leary et al. 

(1976 in 

Abdullah et al., 

2010) 

Lineament je mapovatelný, jednoduchý nebo složený lineární prvek reliéfu, jehož všechny 
části jsou p ímé nebo mírn  zak ivené, který se liší od struktury sousedních prvk , a který 
pravd podobn  odráží určité podpovrchové jevy. 

Ollier (1981 in 

Abarca, 2006) 

Lineamenty jsou více či mén  p ímočaré prvky, které lze vid t z družicových snímk , 
letecký fotografií a digitálních model  terénu. Tyto lineární prvky mohou p edstavovat 
p írodní morfologické tvary nebo objekty antropogenního charakteru Ěsilnice, plynovody, 
vedení elektrického proudu, plodiny, atd.). 

Woodruffa et al. 

(1982 in Kim et 

al., 2004) 

Lineament je prvek, který: 1ě je v pevném skupenství na povrchu Zem ; 2ě je lineární a 
kontinuální; 3ě jsou u n j definovány koncové body a boční hranice; 4ě má výrazn jší délku 
v či ší ce a proto se u n j dá určovat azimut; 5ě jeho vznik je vztažen k stratigrafické nebo 
geologické struktu e. 

Williams (1983 

in Abdullah, 

2010) 

Lineament m že být definován jako lineární topografický prvek, nebo tónový Ějednotný tón 
barvy) prvek a v terénu p edstavují strukturní oblasti.  

Urbánek Ě1řř3ě Lineamenty jsou výrazn  lineárn  uspo ádané tvary reliéfu, nap . p ímočaré úseky svah  
Ěnejen p i úpatí, neboť to m že být již rozčlen no konsekventními tokyě, p ímočaré úseky 
údolí, sedla, h bety, terénní hrany, terénní stupn , náhlé zm ny v pr b hu údolí. 

Clark, Wilson 

(1994 in Jordan, 

Schott, 2005) 

Lineamenty jsou definované jako p ímé lineární prvky viditelné na zemském povrchu a 
které reprezentují geologické anebo geomorfologické jevy. 

Wladis, 1999 V geologii či hydrogeologii, je dálkový pr zkum Zem  často používán pro detekci k ehkých 
tektonických struktur, jako jsou poruchy, rozsáhlé zlomeniny a zlomové zóny. Tyto 
struktury jsou obvykle označovány jako lineamenty 

Casas at al. 

(2000) 

 

Lineamenty jsou lineární prvky na zemském povrchu. Obvykle souvisí s podpovrchovými 
jevy. Lineamenty jsou vázány na oblasti se systémy zlom  a puklin. Orientace a počet 
lineament  poskytuje p edstavu o zlomech v horninách.  

Kim et al. 

(2004) 

Lineament m že být: 1ě p ímá část údolí; 2ě uspo ádané povrchové poklesy a prohlubn ; 3ě 
p dní tónové zm ny v barv , které odhalují zm ny v p dní vlhkosti; 4ě lineárn  uspo ádaný 
stejný typ vegetace nebo její výška; 5ě náhlé topologické zm ny. 

Ehlen in Goudie 

(2004) 

Lineamenty jsou lineární vzory, které p edstavují tektonické poruchy Ěpukliny a zlomyě.  

Jordan et al. 

(2005) 

Strukturální nespojitosti v horninách mají nejčast ji za následek vznik lineament , které se 
vytvá ejí na pr sečíku zlomové plochy a zemského povrchu. Lineamenty zahrnují nap : 
lineární údolí, lineární h ebeny, lineární zm ny sklonu svahu Ěslopebreaks). 

Jordan & Schott 

(2005) 

 

Tektonické poruchy, které se v reliéfu projevují lineárními úseky údolí či h bet , mohou být 
označené jako lineamenty.  

Huggett (2007) Každý lineární tvar na zemském povrchu, který je p íliš p esný než aby vznikl náhodn , je 
lineament. V tšina lineament  jsou tektonického p vodu. 

Št pančíková 
(2007) 

Lineamenty p edstavují výrazn  lineárn  uspo ádané tvary reliéfu, jako jsou p ímočaré 
úseky svah  Ěnejen p i úpatíě a údolí Ělinearita údolíě.  

Abdullah et al. 

(2010) 

Lineament je jakýkoli rozsáhlý lineární povrch na planet , jako zlomové linie nebo lomené 
čáry. Lineamenty jsou části zemského povrchu, které mohou p edstavovat strukturní zóny 
slabosti. Pozitivní rovné lineamenty interpretované jako lineární vyvýšeniny, srázy, h ebeny, 
a negativní rovné lineamenty p edstavující klouby, poruchy, a smykové zóny. 
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Dle Olliera Ě1řŘ1 in ůbarca, 2006ě jsou lineamenty všechny více či mén  p ímočaré 

prvky, které lze vid t z družicových snímk , letecký fotografií a DEM. Tyto lineární prvky 

mohou p edstavovat p írodní morfologické tvary nebo objekty antropogenního charakteru 

Ěsilnice, plynovody, vedení elektrického proudu, atd.ě. Strukturální nespojitosti horninového 

podloží a další tvary spojené s tektonickou aktivitou se projevují jako morfologické 

lineamenty, tj. morfolineamenty ĚJordan et al., 2005ě. Dle Minára & Sládka Ě200řě jsou 

lineamenty povrchové diskontinuity pravd podobn  tektonického p vodu a nazývají se dle 

zp sobu jejich konstrukce v map : 1ě fotolineamenty jsou lineární hranice zjišt né z leteckých 

nebo družicových snímk ; 2ě topolineamenty jsou lineární hranice zjišt né z topografických 

map; 3ě morfolineamenty jsou lineární hranice zjišt né výlučn  z vlastností reliéfu Ědnes 

p evážn  z DEM). 

Lineamenty jsou základem pro stanovení morfologické sít , což p edstavuje 

hierarchický systém všeobecných lineament  a jejich zákonitosti v r zných úrovních ĚMinár 

& Sládek, 200řě. V p ípad  shody tektonických linií Ěpr b h zlom  a puklině a lineament , 

m že být vzniklá síť lineament  považována za morfotektonickou síť. Hlavní sm ry 

morfologických sítí by m ly odrážet sm ry tektonických poruch promítnutých na vodorovnou 

rovinu. Nicmén  v pr b hu času m že dojít ke zm nám morfologické sít  a lineamenty by 

m ly být rozd leny do více časových úrovní.  

Studie lineament  obsahuje t i typické kroky ĚEkneligoda & Henkel, 2006ě:  

1ě identifikace a dokumentace lineament  v daném souboru dat, které se dnes provádí pomocí 

vizuální interpretace lineament  Ěmanuální vykresleníě či pomocí automatizované vizualizace 

lineament  z DEM;  

2ě získání prostorových vlastností lineament , nap . počet lineament , pr m rná délka 

lineament , celková délka lineament , azimut Ěorientace lineament  k sou adnicovému 

systémuě, hustota Ěpočet lineament  na jednotku plochyě, rozestup Ěkolmá vzdálenost 

nejbližších lineament ě;  

a 3ě výklad geologických vlastností lineament , tj. určení stá í a geneze lineament .  

 

3.4.2. Projevy lineament  v reliéfu 

Vznik lineament  mají nejčast ji za následek strukturální nespojitosti v horninách, kdy 

se lineamenty vytvá ejí na pr sečíku zlomové plochy a zemského povrchu ĚJordan et al., 

2005). Dle Kim et al. (2004), Ehlena (in Goudie, 2004) a Huggetta Ě2007ě se lineament m že 

v reliéfu projevit jako: 1ě p ímá část údolí; 2ě lineární části h bet ; 3ě lineární úseky svah ; 4ě 

náhlé topologické zm ny a lineární zm ny sklonu svahu Ěslopebreaksě; 5ě lineárn  uspo ádané 
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povrchové poklesy a prohlubn ; aj. Tektonické poruchy se mohou v r zných částech reliéfu 

projevovat r zn . Lineární úsek svahu v jedné části území tak m že v jiné části území 

pokračovat jako lineárn  uspo ádaný stejný typ vegetace nebo zm na tónu barvy p dy ĚEhlen 

in Goudie, 2004). Lineamenty dosahují délky od n kolika metr  až po n kolik set kilometr  a 

mohou dosahovat výšky od necelého metru až po stovky metr  ĚBurbank & ůnderson, 2012ě.  

Morfolineamenty jsou nejz eteln jší v p ípad  high-dip zlom  či normal, reverse a 

strike-slip zlom , zatímco u p esmyk  Ětrust faultsě se projevují v nepravidelné topografii 

reliéfu ĚProst, 1řř4 in Jordan et al., 2005ě. Na pr sečíku topografického povrchu se 

zlomovými strukturami mohou také vzniknout lineární a planární prvky v závislosti na 

geometrii a orientaci zlom  s ohledem k erozi povrchu (Ramsay & Huber, 1987 in Jordan et 

al., 2005ě. I n které tvary reliéfu, jako nap . tvary v trné eroze či glaciální modelace, se 

mohou na snímcích jevit jako lineamenty ĚJordan et al., 2005ě. Proto se musí tektonické a 

netektonické lineamenty rozpoznávat pomocí geologických informací.  

 

3.4.3. Projevy lineament  v digitálním modelu terénu (DEM) 
Digitální tektonická geomorfologie se zabývá studiem vlivu tektoniky na vývoj tvar  

reliéfu prost ednictvím DEM ĚJordan et al., 2005ě. Vstupují do ní t i obory: strukturní 

geologie, geomorfologie a digitální terénní analýza ĚDTůě. 

Lineamenty bývají vymezovány na základ  vizuální interpretace jednotlivých 

analytických vrstev. ůnalýza studovaných oblastí je často zpracovávána za využití 

topografických, geologických a vlastních geomorfologických terénních map a podklad , 

analyzovaných v prost edí GIS za využití DEM. Doplňujícími podklady mohou být nap . 

tématické mapy se zaznamenanými prameny ĚGrünnerová et al., 1ř73 in Št pančíková, 2007ě, 

či lesnické mapy podmáčených území. V DEM je lineament tvo en kontinuální adou bod , 

které mají podobné hodnoty terénu Ěvýška, klon, orientace, aj.ě. Počítačové programy GIS 

umožňují zjistit sou adnice začátku a konce lineamentu, jakožto i každého bodu, ze kterého se 

lineament skládá. 

Vykreslené lineamenty bývají navzájem porovnávány, konfrontovány s geologickými 

mapami a p ípadné rozdíly p ezkoumány za účelem odstran ní chybn  interpretovaných linií 

Ělitologické rozhraní, zá ezy komunikací, antropogenn  ovlivn ná koryta vodních tok  atd.ě.  
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3.4.4. P edpoklady a omezení studia lineament  

Lineamenty jsou nejčast ji vykresleny z leteckých a družicových snímk  a z DEM. 

Satelitní snímky lze získat v r zných vlnových délkách elektromagnetického spektra, proto 

umožňují získání lepších informací o terénu než letecké snímky ĚCasas et al., 2000ě. 

Sledování linemant  je také možné z tišt ných map či p ímo na obrazovce počítače 

z program  GIS, které vizualizují reliéf ĚGogole Earth, 2017ě. Pro možné srovnání n kolika 

studií lineament  je t eba p ihlédnout ke kvalit  podkladových dat, ze kterých byly 

lineamenty vykresleny. Je pravd podobné, že z kvalitn jších podkladových dat vznikne hustší 

síť lineament , která bude neporovnatelná se studií, která byla založena na mén  kvalitních 

podkladových datech ĚCasas et al., 2000ě. Identifikace lineament  je také podmín na 

výchozími podmínkami studovaných hornin, p ítomností husté vegetace, či p ítomností 

nedávno sedimentovaných hornin Ěfluviální terasy, nivní sedimenty, aj.ě, které zabraňují 

identifikaci lineament  ĚCasas et al., 2000ě. Také transformace krajiny vlivem p sobení 

člov ka m že mít vliv na identifikaci lineament . Všechny zmín né aspekty mohou ovlivnit 

počet vykreslených lineament  a hustotu sít  lineament , a tedy ovlivňují vzájemnou 

porovnatelnost r zných studií. 

Pro reprodukci studie lineament  a pro možné porovnávání n kolika studií lineament  

musejí být dle Ekneligoda & Henkela Ě2006ě spln ny tyto podmínky: 

1) studované lineamenty musejí být reprezentovány jako rovinné linky, p estože jsou 

lineamenty v reliéfu často mírn  zak ivené, a musejí mít určený začátek a konec svých 

sou adnic; 

2) koncové body lineamentu se zkracují o délku rovnající se jedné polovin  prostorového 

rozlišení datového souboru (pixel size), aby nedošlo k nadhodnocení délky lineamentu; 

3ě lineamenty se zpracovávají pro jedno konkrétní zájmové území, které je p edem 

definováno. Pokud má studovaná oblast značnou plochu, nebo pokud má zájmové území 

pestrou geologickou minulost Ěnap .: opakovaná transgrese a regrese mo e, vznik riftového 

systému, vulkanismu, či výzdvih územíě, lze zájmové území rozd lit na jednotlivé části a ty 

poté hodnotit odd len ; 

3ě p i analýze lineament  se používá jeden azimut Ěnap . orientace k sv tovému severu). 

Pokud v r zných částech zájmového území p evládají r zné azimuty, je zájmové území op t 

rozd leno do dílčích region  a r žicové diagramy jsou vytvá eny pro každý region zvlášť; 

5ě zak ivené lineamenty nemohou být klasifikovány. Takovéto lineamenty jsou znovu 

definovány nebo jsou z analýzy vyloučeny. 
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P i reprodukci studie lineament  a p i možném porovnávání n kolika studií 

lineament  je t eba také uvažovat, že lineamenty ve studované oblasti mohou mít r znou 

historii, resp. odlišnou genezi a stá í. Dle Novaka & Soulakellise Ě2000ě je nejv tším 

problémem hodnocení lineament  určení jejich geologického významu. Vykreslení 

lineament  se m že v každé studii mírn  lišit, ale jejich geologická interpretace dle každého 

autora m že být také odlišná. Velký lineament nemusí mít takový geologický význam jako 

lineament menších rozm r . Velikost Ědélka a ší kaě lineamentu je ovlivn na množstvím 

srážek, propustností horninového podloží, p ítomností vegetace, p ítomností permafrostu, aj. 

Navíc ne všechny zlomy se topograficky projevují v reliéfu.  

Jordan et al. Ě2005ě p i porovnání r zných studií lineament  zmiňují n které slabiny 

výzkum : 

1ě v tšina studií používá jednu metodu pro vymezení a popsání lineament . Nejčast ji 

používají vizuální hodnocení lineament , které je částečn  subjektivní a zjišt né informace 

jsou tak nereprodukovatelné a neporovnatelné se studiemi jiných autor  a z jiného území; 

2ě v tšina studií ve svých záv rech povyšují výsledky na regionální úroveň, i když tektonické 

vlastnosti reliéfu pozorovali pomocí analýzy lineament  jen na lokální úrovni; 

3ě v tšina metod studia lineament  m že být aplikována pouze na neotektonické tvary reliéfu; 

4ě doposud nebyl podrobn  popsán vztah mezi tektonickými procesy, sekundárními 

geologickými procesy a jejich reprezentací v DEM.  

 

3.4.5. Mapování lineament  z DEM 

V současnosti se nejčast ji používá vykreslení lineament  ze stínovaných digitálních 

model  terénu a z topografických map, p ičemž lineamenty mohou být vykresleny ĚKusák & 

Krbcová, 2017ě: 

1ě starší manuální metodou mapování lineament , tzv. vizuální interpretace lineament  

autorem. Lineamenty jsou vykresleny z r zných vrstev podkladových map a následn  jsou 

jednotlivé vrstvy vzájemn  p ekrývány ĚEhlen, 2004ě. Každý autor však používá individuální 

identifikační kritéria, která jsou obvykle založena na smyslových dojmech a nelze je vyjád it 

kvantitativn , čili mapy lineament  jsou určitým zp sobem subjektivní a nelze je vždy p esn  

reprodukovat jinými autory ĚWladis, 1řřřě; 

2ě automaticky pomocí počítačových program  GIS, tzv. automatizovaná vizualizace 

lineament . Dle ůbarcy Ě2006ě automatizovaná vizualizace lineament  zahrnuje:                    

ůě zpracování digitálního modelu terénu, tj. vytvo ení stínované mapy reliéfu a mapy sklon  

reliéfu; Bě nastavení prahových hodnot, podle kterých jsou lineamenty automaticky 
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vykresleny; Cě automatizované vykreslení lineament ; a Dě post-zpracovatelské postupy pro 

p evod lineament  z rastru do vektoru a oprava či odstran ní chybných lineament . Tento 

postup mapování lineament  p i MůR úsp šn  použili nap . ĚSarp, 2005; Kocal et al., 2007; 

ůbdullah et al., 2010; Hubbard et al., 2012; Mohamed & ůwdal, 2012; Kusák & Krbcová, 

2017). 

 

3.4.6. Kvantifikační charakteristiky lineament  

Cílem studia lineament  je získání co nejkvalitn jších geometrických charakteristik 

reliéfu a poskytnutí výstup , které by byly reprodukovatelné a srovnatelné s výstupy jiných 

studií lineament . Za t mito účely zahrnuje studium lineament  celou adu r zných postup  a 

metod (Jordan et al., 2005). Lineamenty lze hodnotit:  

 1ě samostatn , kdy je uvažován každý lineament v zájmovém území zvlášť, a poté je 

uvažován vztah daného lineamentu k sousedním lineament m v zájmovém území ĚClark & 

Wilson, 1994 in Casas et al., 2000);  

2) jako skupinu lineament  a uvažovat jejich souhrnné vlastnosti ĚMuggestone & Renshaw, 

1998; Ekneligoda & Henkela, 2006; Tab. 15ě. Lineamenty jsou chápány jako sít  a studium se 

zam uje na jejich „pattern“ Ěstrukturu, vzorě. P i studiu sítí lineament  se hodnotí jak délka, 

azimut, hustota a počet k ížení lineament , tak i tvar a velikost území, kde se tektonické 

nap tí projevuje tvorbou tektonických poruch, tj. vznikem zlom  a puklin. Tento p ístup je 

obecn  známý jako topologická analýza, kdy jsou uvažovány vztahy mezi jednotlivými 

vlastnostmi lineament . 

 

Tab. 15: Kvantifikační charakteristiky lineament  dle Ekneligoda & Henkela Ě2006ě. 
Název Výpočet Poznámka 

Počet lineament  N Počet lineament  v zájmovém území. 
Délka lineament  L Vzdálenost mezi začáteční a koncovou polohou lineamentu. 

Celková délka 
lineament  

Lt = ∑ L Součet délek všech lineament  L v zájmovém území. 

Pr m rná délka 
lineament  

La = Lt / N Pom r celková délka lineament  Lt ku počtu lineament  N v zájmovém 
území. 

Azimut 

lineament  

AZ Orientace lineament  k sou adnicovému systému. ůzimut se nejčast ji 
prezentuje pomocí úhlové statistiky, tj. r žicového diagramu.  

Hustota 

lineament  

D =  Lt / A Pom r celková délka lineament  Lt ku ploše zájmového území A. 

Frekvence 

lineament  

F = N / A Pom r počtu lineament  N ku ploše zájmového území A. 

Intersekce 

lineament  

I = Ip / A Pom r počtu vzájemných pr sečík  lineament  Ip ku ploše zájmového 
území A. 

Rozestup 

lineament  

R Kolmá vzdálenost nejbližších lineament . 
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3.5. Profily reliéfem 

3.5.1. Definice a typy profil  

Profil je zmenšený obraz pr sečnice svislé roviny s topografickou plochou Ězemským 

povrchemě a využívá se p i studiu vývoje tvar  reliéfu ĚČapek et al., 1řř2ě. Profil slouží 

k základní charakteristice území, popisuje vznik a vývoj svah , tvar  údolí a údolních sítí, či 

zarovnaných povrch . Profil m že posloužit p i studiu tektoniky, kdy vyjad uje pom rný 

sklon svah  v či úpatí a h betní části terénu. V profilu jsou vyjád eny t i hlavní 

geomorfologické znaky: struktura Ětvar + geologické podmínkyě, proces, čas ĚČapek et al., 

1992).  

Profil lze konstruovat ĚBorská & K ížek, 200Řě: 1ě z podrobné mapy s vyznačenými 

vrstevnicemi Ěvhodn jší je mapa v tšího m ítka s hustšími vrstevnice, tedy s menším ZIVě; 

2) z digitálního modelu terénu DEM p i použití GIS Ěvhodn jší je menší velikost pixeluě; 

nebo 3ě sestrojení z p ímého m ení výškových sou adnic v terénu. Rozlišují se ĚČapek et al., 

1992): 

1) Interpolovaný profil – stopa profilu neseče vždy vrstevnice v pat ičných intervalech, proto 

je pot eba interpolovat. Lze využít „pomocných“ h betnic a údolnic a vymezit vrchol 

profilového vyklenutí a prohnutí; 

2) Převýšený profil – sestrojený profil bývá obvykle plochý, tj. výškové rozdíly jsou podstatn  

menší než délkové rozdíly. Pro zvýrazn ní výškových rozdíl  lze profil p evýšit, tzn., že se 

pro výšky volí v tší m ítko než pro délky. P evýšením se m ní n které parametry Ěsklony, 

délka profilové čáryě a tím dochází ke zkreslení. Je-li profil p evýšen n-krát a sklon čáry 

nep evýšeného profilu je φ a sklon na p evýšeném profilu je φ´, pak platí tg φ´= n tg φ. 

Profilová čára se též prodlouží d´= d cos φ/cosφ´, kde d´ je délka p evýšeného profilu a d je 

délka nep evýšeného profilu. Profil se p evyšuje vždy s ohledem na účel profilu a na m ítko 

mapy; 

3) Zkrácený profil – je speciálním p ípadem p evýšeného profilu Ěpro délky se volí menší 

m ítko než pro výškyě. Používá se p i zobrazení podélného profilu údolí a ek; 

4ě Nerovnom rné p evýšení – pro plošší reliéf se volí p evýšení v tší než pro členitý reliéf 

Ěnap . velehorskýě, podobn  jako u plastických map; 

5) Lomený (rozvinutý) profil – p i sledování pr b hu h betnice či údolnice často nestačí jedna 

rovina profilu. Volí se systém n kolika rovin profilu; 

6) Rozvinutý podélný profil tokem – p i sledování údolnice či vodního toku musí být stopy 

rovin velmi krátké úsečky. Tyto úsečky jsou stejn  velké; 
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7) Podélný profil říční soustavou – k podélnému profilu hlavního toku se p ipojí v místech 

ústí p ítok  jejich podélné toky Ěpoužívá se i pro údolní síťě. Do podélného profilu eky se 

promítá geologická struktura, tektonické pohyby, vývoj a čas, které se projevují sklonovými 

nepravidelnostmi Ěselektivní eroze x stá íě;  

8) Podélný profil soustavou teras řeky – do podélného profilu lze zakreslovat další jevy 

geomorfologické, hydrografické atd. Charakter teras, petrografické složení, mocnost nános , 

konvergence či divergence v či dnešní spádové k ivce; 

9) Srovnávací profilový diagram teras – vodorovné vzdálenosti tok  jsou zanedbané a 

pozornost je v nována jejich terasám, které se vynesou do diagramu;  

10) Kulisový profil – používá se tehdy, není-li v rovin  profilu zachycen význačný terénní 

tvar, který má n jaký srovnávací význam pro daný profil Ěnap . hlavní vrchol poho íě. 

K sestrojovanému profilu se vytvo í pomocný rovnob žný profil význačným tvarem, nap . 

hlavním vrcholem poho í, a promítne se rovnob žn  nad místo v profilu, kam by pat il, kdyby 

byl v rovin  profilu. Jde-li o vyšší tvar, je zakreslen nad daný profil. Koncové body tohoto 

„pomocného“ profilu se nesmí protnout s čarou hlavního profilu; 

11) Sériový profil (série příčných profilů) – používá se, aby znázornil zm nu reliéfu, podél 

n jaké linie Ěať již p ímé nebo lomenéě. Sériový profil se často kombinuje s podélným 

profilem. Sériové profily se používají též pro sestrojování blokdiagram ; 

12) Kausální profil – takový profil, ke kterému je p ipojena písemná informace. Jde o snahu 

komentovat p íčinné vztahy tvaru s okolními jevy. Speciálním p ípadem je profilové 

spektrum, kde je písemná informace nahrazena systémem značek a symbol . 

 

3.5.2. Podélný profil 
ůnalýza podélných profil  se provádí pro liniové prvky reliéfu, jako jsou údolnice či 

vodní toky ĚBorská & K ížek, 200Řě. Studium podélných profil  umožnuje získat p ehled o 

rovnováze eroze a akumulace vodního toku. V podélných profilech je zohledn n sklon údolí, 

na kterém, vedle objemu toku a hrubosti podkladu, závisí míra eroze ĚFairbridge, 1ř6Řě. P i 

konstrukci profilu se nerovný liniový prvek rozd lí na krátké úseky, kolmé na vrstevnice. 

V koncových bodech t chto úsek  se odečítá nadmo ská výška, která je zaznamenána na 

svislou osu. Propojením získaných výškových bod  vznikne podélný profil údolím či vodním 

tokem.  

Z tvaru podélného profilu lze vyčíst informace o vývoji zkoumaného údolí. Za ideální 

tvar je považována hladká konkávní k ivka, která se na grafu p ibližuje ose x. Tato k ivka se v 

pr b hu času postupn  m ní v závislosti na zm nách tvaru údolí, na které p sobí erozní, 
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transportní a akumulační procesy. Tvar podélného profilu údolím je funkcí času, kdy 

vývojov  mladá údolí mají nevyrovnanou k ivku se strmými úseky, naopak vývojov  starší, 

vyvinut jší údolí mají k ivku profilu vyrovnanou či shlazenou ĚKunský et al., 1ř5řě. Jakékoli 

nerovnosti, které narušují hladký pr b h k ivky, mohou znázorňovat zásah do vývoje údolí: 

vliv tektoniky Ěvyzdvižení, pokles či posun části údolíě, geologické rozhraní hornin s r znou 

odolností, zm na vodnosti a zvýšení erozní síly toku Ěnap . vlivem p ítoku jiného vodního 

tokuě, nebo p ehrazení vodního toku a zm na erozní báze Ěp ehrazení toku sesuvem, 

antropogenní činností, aj.ě ĚSchumm, 2005ě. Každý tvar podélného profilu vodním tokem je 

výslednicí jeho erozní síly, jenž je dána velikostí a rychlostí proud ní, a geologických pom r  

území, kterým vodní tok protéká ĚBorská & K ížek, 200Řě.  

Pro porovnání údaj  podélných profil  z r zných území je t eba profily normovat. 

Demoulin Ě1řřŘě vychází z grafu nabývajícího hodnot v rozp tí 0–1 na obou osách: na ose x 

jsou naneseny hodnoty pom ru délky toku v daném míst  k délce celého toku, a na ose y jsou 

naneseny hodnoty pom ru rozdílu výšky mezi počátkem a daným místem na údolnici a 

rozdílu nadmo ské výšky mezi počátkem a ústím údolnice (Obr. 29).  

 

 

Obr. 29: Normovaný podélný profil dle Demoulina Ě1řřŘě 

 

P i použití normovaného podélného profilu ĚDemoulin, 1řřŘě lze podle tvaru k ivky 

hodnot jejího nejv tšího vyklenutí na ose x (Kmx) a na ose y (Kmy) vzhledem k počátku 0 a 

konci 1 normovaného grafu ĚObr. 29), a vymezit 3 t ídy s následujícími charakteristikami 

ĚBorská, 200Řě: 
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1. P evaha konkávního tvaru, kdy není spojnice počátku a ústí údolnice nikdy p ekročena; 

1a. Pravidelný konkávní tvar; 

1b. Nepravidelný konkávní tvar, k ivka vykazuje konvexní úseky; 

2. Tvar k ivky je složený z konvexních i konkávních úsek , velmi se podobá spojnici 

počátek-ústí údolnice; 

2a. Konvexn –konkávní tvar, kdy je spojnice počátku a ústí údolnice p ekročena 

v horní části profilu 

2b. Konkávn –konvexní tvar, kdy je spojnice počátku a ústí údolnice p ekročena 

ve spodní části profilu; 

3. Výrazný tvar profilu, od spojnice počátku a ústí údolnice je velmi vzdálen; 

3a. Konvexn –konkávní tvar, kdy je spojnice počátku a ústí údolnice p ekročena 

v horní části profilu; 

3b. P evažuje konvexní tvar, spojnice počátku a ústí údolnice je p ekročena na tém  

celém nebo celém profilu.  

 

Další charakteristikou, kterou je možné v rámci profilu údolí m it, je tzv. index 

konkavity IC vyjád ený vztahem ĚLangbein, 1ř64 in Larue, 2010ě: 

IC = 2A / H, 

kde A je rozdíl nadmo ské výšky st edu profilu Ěv míst  údolniceě a linie spojující oba konce 

p íčného profilu; H p edstavuje rozdíl výšek mezi počátkem a ústím údolnice. Pokud se 

výsledná hodnota IC blíží 0, tvar profilu je podobný p ímé linii. ů pokud se výsledná hodnota 

IC blíží 1, profil se podobá písmenu L ĚL-shaped). 

Dalším možným indexem, kterým lze charakterizovat p edevším íční údolí, je tzv. SL 

index. Ten slouží pro porovnání tok  rozdílné velikosti. SL je index vyjád ený vztahem 

(Hack, 1973): 

k = S * L, 

kde L je délka údolí od údolního uzáv ru k jeho ústí, m ena po údolnici, a S p edstavuje 

pr m rný sklon údolí.  

 

3.5.3. P íčný profil 
P íčné profily se konstruují kolmo na linii podélných profil  nebo na n jaké liniové 

prvky reliéfu Ěúdolnice, h betnice, aj.ě. P ičemž linie profilu musí být vždy kolmá na 

vrstevnice, jinak dochází ke zkreslení informace o profilu dané části reliéfu. Pro vyjád ení 
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zm ny profilu se často využívá série p íčných profil  vedených kolmo na zvolenou linii Ěnap . 

údolniceě. Jednotlivé p íčné profily mohou být sestrojeny v pravidelných i nepravidelných 

intervalech v závislosti na sledované charakteristice ĚBorská & K ížek, 200Řě. 

Podle Fairbridge Ě1ř6Řě i Demka Ě1ř76ě je tvar p íčného profilu údolí výsledkem 

zahlubování toku ĚIě a vývoje svah  ĚDě a dle p íčného profilu lze rozlišit: aě sout sky ĚI > Dě; 

bě kaňony ĚI > Dě; cě údolí ve tvaru písmene V ĚI = Dě; dě neckovitá údolí ĚI < Dě;                  

eě úvalovitá údolí ĚI < Dě. V p íčných profilech lze také sledovat soum rnost protilehlých 

svah  ĚDemek, 1řŘ7ě: aě údolí soum rná Ěoba svahy mají stejnou výšku i skloně; bě údolí 

asymetrická, tedy sklonitostn  nebo výškov  nesoum rná. ůsymetrická údolí mohou podle 

Fairbridge Ě1ř6Řě vznikat zahloubením do dna značn  pokleslého v d sledku monoklinálního 

posunu. Je to výsledek skutečnosti, že uklon ná vrstva odolného materiálu udržuje na své 

odkryté hran  strm jší sklon než je na svrchní stran  pokleslého svahu.  
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4. Rešerše metod fraktální geometrie užívané p i studiu 

komplexních geomorfologických sítí 
4.1. Využití fraktální geometrie v geomorfologii 

Fraktální aspekty komplexních nelineárních dynamických systém  jsou v krajin  a 

v jevech v ní studovaných všudyp ítomné ĚTab. 16ě. Mnohé p írodní krajinné prvky mají 

vzhled fraktálu, p íkladem mohou být íční či údolní sít  nebo linie pob ežní (Mandelbrot, 

1967; Robert, 1988; Nikora, 1991). Metody fraktální geometrie mají matematický základ, 

který lze úsp šn  aplikovat v geomorfologii. Chování komplexních p írodních jev , jako jsou 

íční systémy, je již delší dobu v pop edí zájmu výzkum  ĚMandelbrot, 1řŘ2; Voss, 1988; 

Bartolo et al., 2000; Rodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001;  Turcotte, 1997; 2007a; 2007b; Saa et 

al., 2007; Stuwe, 2007; Khanbabaei et al., 2013ě. Fraktálové dimenze a další fraktální 

parametry jsou v geomorfologii používány p edevším pro kvantitativní popsání topografie 

fraktálních tvar  reliéfu a k sestavení model  jeho vývoje ĚXu et al., 1993; Baas, 2002).  

V současnosti se fraktální parametry v geomorfologii využívají: 1ě p i studiu 

prostorového rozložení objekt  r zných velikostí Ěod mikroskopických až po makroskopickéě; 

2ě p i popisu objekt  složitých tvar  Ěnap .: korálové útesy, údolní sít , poho í, jeskyn , 

písečné dunyě; a 3ě p i studiu proces  a jejich plošného rozd lení Ěnap .: eroze, chemické a 

mechanické zv tráváníě. Fraktální geometrie tedy poskytuje zp sob, jak kvantitativn  popsat 

sob podobné či sob p íbuzné tvary reliéfu, umožňuje nové p ístupy k m ení a k analýzám, 

umožňuje holistické studium p írodních objekt  v r zných m ítkách a srovnání hodnot 

analýz z r zných m ítek ĚMandelbrot, 1967; Burrough, 1981).  
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Tab. 16: Využití fraktální geometrie v p írodních v dách a ve fyzickogeografických studií dle 
De Coly, Lam (2002a,  2002c). 

Využití fraktální geometrie v p írodních vědách 

Obor Objekt studia Obor Objekt studia 

Astronomie Tvary m síčních 
kráter , tvary galaxií 

Botanika Tvar v tví strom  a 
ko enových systém  
rostlin 

Geologie Složení a mocnosti 
jednotlivých vrstev 
sedimentárních hornin 

Anatomie Tvar cévních a 
nervových systém , 
popis plicních sklípk  

Meteorologie Tvary a povrch mrak , 
p enos teploty vzduchu 
a vodní páry 

Ekologie Rozší ení a koncentrace 
znečišt ní 

Hydrologie Tvar íční sít , povrch 
vodní hladiny 

Krajinná ekologie Popis krajinného 
pokryvu 

Geomorfologie Povrch reliéfu, rozsah 
plošné eroze 

Kartografie Tvar pob eží a b ehové 
čáry jezer, problematika 
generalizace map 

ůuto i využívající fraktálních parametr  ve fyzickogeografických studiích 

Autor Objekt studia Autor Objekt studia 

Goodchild 

(1982) 

Linie pob eží Bradbury and Reichelt 

(1983); Mark (1984) 

Korálové útesy 

Lam and Qiu (1992) Rozložení ostrov  Barenblatt et al. (1984) Reliéf oceánského dna 

Mark and Aronson 

(1984) 

Povrch reliéfu Rothrock and Thorndike 

(1980) 

Struktura mo ského ledu 

Burrough (1983) Rozmíst ní p d Phillips (1986) Eroze 

Lovenou and 

Mandelbrot (1985) 

Povrch a tvar mrak  Goodchild (1980) Generalizace map 

 

P i charakterizování fraktálních tvar  tvo ících geomorfologické komplexní sít  je 

nutné znát a pochopit základní pojmy z fraktální geometrie, jako jsou nap . fraktálová 

dimenze, hierarchické m ítko, fraktální sob pobobnost či fyzikální hranice systému. Cílem 

této rešeršní Kapitoly 4 je na základ  rešerše odborné mezinárodní i národní literatury 

definovat a zhodnotit základní termíny fraktální geometrie, které jsou aplikovatelné na 

fraktální tvary tvo ící geomorfologické komplexní sít  a definovat vybrané metody určení 

fraktální dimenze geomorfologických komplexních sítí. P ičemž z komplexních sítí je v této 

rešeršní Kapitole 4 kladen d raz p edevším na údolní sít . 

 

4.2. Definice pojmu fraktál 
Pojem fraktál jako první použil B. B. Mandelbrot Ě1ř67ě a definoval ho jako množinu, 

jejíž fraktálová dimenze je v tší než dimenze topologická ĚTab. 17ě. Rozdíl mezi fraktálovou 

dimenzí a dimenzí topologickou pak udává úroveň členitosti daného objektu. Čím více se 

fraktálová dimenze liší od dimenze topologické, tím je objekt členit jší ĚMandelbrot, 1967). 

Nap . tvary údolních sítí jsou tvo eny liniemi Ětopologická dimenze = 1ě vloženými do roviny 

Ětopologická dimenze = 2ě. Fraktálová dimenze údolních sítí tedy popisuje, do jaké míry 
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zaplní linie prostor v rovin  a dosahuje hodnot v otev eném intervalu Ě1; 2ě. Čím více údolní 

síť zaplňuje plochu povodí, tím více se její fraktálová dimenze blíží hodnot  2 ĚTurcotte, 

1997). 

 

Tab. 17: Definice pojm  fraktální geometrie dle Kusáka Ě2014ě.  
Pojem fraktální geometrie 

Autor (rok) Definice 

Dimenze 

Tichý (2012) Dimenze je základní charakteristika geometrických tvar , která p i zm n  m ítka 
z stává nezm n na.  
Dimenzi lze obecn  vyjád it vztahem: 
N = k

D
 

kde k je pom r zmenšení, N je minimální počet zmenšených tvar , kterými lze 
p vodní tvar pokrýt, D je dimenze. Čili: 
ůě jestliže je úsečka zmenšena k-krát, pak k pokrytí p vodní úsečky je pot eba N = 

k
1
 nových Ězmenšenýchě úseček; 

Bě jestliže je obdélník zmenšen k-krát, pak k pokrytí p vodního obdélníku je 
pot eba N = k

2
 nových Ězmenšenýchě obdélník ; 

Cě jestliže je kvádr zmenšen k-krát, pak k pokrytí p vodního kvádru je pot eba N = 

k
3 nových Ězmenšenýchě kvádr . 

Iniciátor 

Horák et al. Ě2007ě Iniciátor je část tvaru, která je p i konstrukci fraktálu nahrazena generátorem. 
Generátor 

Horák et al.(2007) Generátor je tvar, který p i konstrukci fraktálu nahradí iniciátor, tj. který tvo í 
celkový tvar fraktálního objektu. 

Topologická dimenze (Topological dimension), též Lebesguova pokrývací dimenze 

Čech Ě1ř5řě; 
John (1978) 

Topologická dimenze n-rozm rného Eukleidova prostoru je n. Jde o celočíselnou 
dimenzi, která popisuje geometrické objekty. Topologická dimenze bodu = 0, 
topologická dimenze p ímky či k ivky = 1, topologická dimenze plochy = 2. 
Topologická dimenze určuje minimální počet parametr  pot ebných k p esnému 
určení polohy objektu v daném prostoru. 

Fraktálová dimenze (Fractal dimension), též Hausdorffova-Besicovicova dimenze 

Hausdorff (1919, in 

Mandelbrot, 2003); 

Baas (2002); Tichý 
(2012) 

Fraktálová dimenze udává úroveň členitosti objektu pomocí neceločíselné dimenze. 
Tvar údolní sít  je tvo en liniemi vloženými do roviny, p ičemž fraktálová dimenze 
popisuje, do jaké míry zaplní linie prostor v rovin , čili dosahuje hodnot v 
otev eném intervalu (1; 2).  

Afinní transformace 

Rodríguez-Iturbe & 

Rinaldo (2001); 

Turcotte (2007a) 

Mezi afinní transformace pat í zm na m ítka, tj. zm na velikosti, rotace a posun 
pole, v n mž je zachycen fraktální tvar. 

Hausdorffova míra 

Turcotte (2007a) Hausdorffova míra je libovolné číslo v otev eném intervalu Ě0; ∞ě pro každou 
množinu Rn, které má úlohu generátoru, tj. tvo í celkový tvar fraktálního objektu. 

 

Mezi tvary reliéfu, které jsou charakterizovány pomocí metod fraktální geometrie, 

pat í komplexní geomorfologické sít , nap . íční sít  ĚHorton, 1ř45ě, údolní sít  ĚBabar, 

2005ě, polygony strukturních p d ĚWashburn, 1ř7řě, či morfotektonické sít  lineament  ĚKim 

et al., 2004).  
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4.3. Definice pojm  z fraktální geometrie 

4.3.1. Soběpodobné a soběp íbuzné fraktály  
Jedná se o rozsáhlou skupinu fraktál , která se používá zejména pro popis a zobrazení 

p írodních objekt . Matematická definice sob podobnosti Ěself-similarity) v dvojrozm rném 

prostoru vychází ze vztahu bod  F a F´, kdy F Ěx; yě je statisticky podobný bodu F´Ěrx; ry), a 

kde r je afinní transformace ĚTable 2; Turcotte, 2007aě. Sob podobné fraktály jsou izotropní, 

čili mají ve všech sm rech stejné vlastnosti a hodnoty fraktálních parametr  nejsou proto 

logicky závislé na orientaci os x a y ĚMandelbrot 1řŘ2, 2003; Rodríguez-Iturbe & Rinaldo 

2001ě. Sob podobné fraktály jsou odolné v či afinním transformacím ĚTable 2ě, čili pokud se 

bude výsek území, ve kterém je zobrazen fraktální tvar reliéfu, jakkoli zv tšovat/zmenšovat, 

rotovat či posouvat, fraktální tvar z stává stejný.  

Matematická definice sob p íbuznosti Ěself-affinity)v dvojrozm rném prostoru vychází 

ze vztahu bod  F a F´, kdy F Ěx; yě je statisticky podobný bodu F´Ěrx; r
Ha

y), kde r je afinní 

transformace a Ha je Hausdorffova míra ĚTab. 2; Turcotte, 2007aě. Sob p íbuzné fraktály 

nejsou izotropní, čili nemají ve všech sm rech stejné vlastnosti ĚMandelbrot, 1řŘ2; 2003ě a 

hodnoty fraktálních parametr  jsou závislé na orientaci os x a y ĚRodríguez-Iturbe & Rinaldo 

2001ě. Sob p íbuzné fraktály nejsou odolné v či afinním transformacím, čili pokud se bude 

výsek území, ve kterém je zobrazen fraktální tvar reliéfu, jakkoli zv tšovat/zmenšovat, 

rotovat či posouvat, dojde ke zm n  fraktálního tvaru. 

Názory autor  na tvar údolních sítí se ve sv tové literatu e liší. Mandelbrot Ě1řŘ2ě 

popsal údolní sít  pomocí Hortonových zákon  ĚHorton, 1ř45ě jako sob podobné fraktály, 

Voss Ě1řŘŘě m ení upravil a určil údolní sít  jako sob p íbuzné fraktály.  

 

4.3.2. Mě ítková nezávislost, fraktální soběpodobnost, fyzikální hranice systému 

Na začátku každého výzkumu reliéfu je nutné stanovit m ítko, ve kterém jsou dané 

tvary popisovány. P i zv tšení m ítka mapy Ězmenšení velikosti pixelu, zmenšení zájmového 

územíě je na map  zobrazeno v tší množství menších tvar , nap .: kary, aj. Takovéto tvary 

jsou na sob  nezávislé a mají nehierarchické m ítko  ĚBendix, 1řř4ě. 

Fraktální tvary reliéfu tvo ící komplexní sít  se skládají ze stále opakujících se 

charakteristických tvar , tzv. fraktální sob podobnost (Mandelbrot, 1982; Stuwe, 2007). 

Fraktální tvar lze rozd lit do částí, z nichž každá je Ěalespoň p ibližn ě kopie celého tvaru. 

Fraktální tvary reliéfu tvo ící komplexní sít  jsou tedy definovány v jakémkoli rozlišení bez 

udání m ítka a jejich tvar z stává p i zv tšení či zmenšení stejný (Baas, 2002; Farina, 2006). 

Čili tvary v daném m ítku jsou ovlivn né celkem nad azeného m ítka a naopak ovlivňují 
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podcelek hierachicky nižšího m ítka. Dle Bendixe Ě1řř4ě mají m ítkov  nezávislé tvary 

hierarchické m ítko (hierarchical scale). Sob podobnost m že v praxi znamenat, že p i 

znázorn ní íční sít  bez udání m ítka není rozeznatelný tok ůmazonky od jiných vodních 

tok  ĚObr. 30). Tarbotton Ě1řř6ě tuto vlastnost fraktálních tvar  reliéfu označuje termínem 

m ítková nezávislost (scale independence), Turcotte Ě1řř7, 2007a, 2007bě termínem 

invariance v či zm n  m ítka (scale invariant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Sob podobnost íčních sítí ĚKusák, 2014ě. Pozn.: ůě ůmazonka Ěplocha povodí 
6 915 000 km

2
); B) Berounka Ěplocha povodí Ř 855,47 km

2
). 

 

P i m ení délky pob eží platí, že s podrobn jším m ítkem roste délka pob eží 

ĚMandelbrot, 2003ě, tzv. Richardson v efekt ĚZelinka et al., 2006ě. V matematickém smyslu 

se ve fraktálech opakuje geometrická struktura až do nekonečna, čili p i nekonečn  velkém 

m ítku by pob eží dosahovalo nekonečné délky. U fraktálních tvar  reliéfu existuje určitá 

hranice, jež nelze p ekonat, tzv. fyzikální hranice systému. Nap . dle Tichého Ě2012ě je u 

fraktální struktury tvar  reliéfu pom r mezi nejv tší a nejmenší částí fraktálního 

Ěsob podobnéhoě tvaru reliéfu maximáln  500 : 1. Z Obr. 30 však vyplývá, že pom r mezi 

tvarem íční sít  ůmazonky a Berounky je p ibližn  7Ř1 : 1 ĚKusák, 2014ě. Vzhledem 

k fyzikální hranici systému se v geomorfologii používá fraktálová dimenze konečné ady 

(sensu Mandelbrot, 2003). 
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4.4. Fraktrálové dimenze údolních sítí  

4.4.1. Fraktální dimenze údolí dle Turcotta (1řř7) 
Turcotte Ě1řř7, 2007a, 2007bě studoval využití fraktál  k popisu reliéfu a na základ  

bifurkačního pom ru Rb a pom ru délek Rr (Tab. 18; Hortnon, 1945) sestavil vzorec pro 

výpočet fraktál dimenze D údolních sítí 

D = 
�� ���� �� . 

Tab. 18: Morfometrické charakteristiky údolních sítí pot ebné k výpočtu „Fraktální dimenze 
sítí dle Turcotta Ě1řř7ě“ 

Název Výpočet Definice 

Počet údolí nO  Počet údolí ádu O v údolní síti. 
Bifurkační pom r 
údoí Rb 

Rb = nO/ nO+1 udává míru v tvení údolní sít , kde nO je četnost údolí daného ádu 
dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius, 1ř14ě a nO+1 je četnost 
údolí o stupeň vyššího ádu v dané údolní síti. 

Celková délka údolí 
tO 

 Součet délek všech údolí ádu O v údolní síti. 

Prr m rná délka 
údolí  lO 

LO = tO / nO kde tO je celková délka údolí daného ádu dle Graveliova systému 
ádovosti ĚGravelius, 1ř14ě a nO je četnost údolí daného ádu v dané 

údolní síti. 
Pom r pr m rných 
délek údolí Rr 

Rr = lX / lX+1 kde lO je pr m rná délka údolí daného ádu dle Graveliova systému 
ádovosti ĚGravelius 1ř14ě a lO+1 je pr m rná délka údolí o stupeň 

vyššího ádu v téže síti. 
Fraktální dimenze D D = ln (Rb) / 

ln (Rr) 

kde Rb je bifurkační pom r údolí ád  O a O+1 dle Graveliova 

systému ádovosti ĚGravelius, 1ř14ě a Rr pom r pr m rných délek 
údolí ád  O a O+1 v dané údolní síti. 

 

Hodnota fraktálové dimenze ukazuje, do jaké míry je území zapln no údolími. 

Zvýšení hodnoty fraktálové dimenze znamená, že se zvýšil počet ád  O+1 (dle Gravelikovy 

ádovostiě či že vzrostla pr m rná délka ád  O+1, a údolí tedy více zaplňují území, ve 

kterém se vyskytují. Fraktálová dimenze údolních sítí se liší v r zných regionech Ěvliv 

horninového podloží, tektonické aktivityě i v rámci jednoho regionu p i zm n  m ítka 

(Burrough, 1981; Sung et al., 1998; Sung & Chen, 2004). 

Phillips Ě2002ě však popisuje nep esnosti „fraktálové dimenze udolí dle Turcotta 

Ě1řř7ě“. Vzorec pro výpočet fraktálová dimenze vychází z bifurkačního pom ru a pom ru 

délek, které vycházejí z prvního a druhého Hortonova zákona ĚKapitola 3.3.1., Horton, 1945). 

Hortonovy zákony popisují údolní sít  jako sob podobné fraktály, čili uvádí stejné hodnoty 

bifurkačních pom r  a pom r  délek mezi všemi ády. Reálné údolní sít  však sob podobné 

nejsou ĚVoss, 1řŘŘ; De Cola & Lam, 2002bě. Dle Phillipse Ě2002ě jsou Hortonovy zákony 

spíše matematické abstrakce, než reálný stav údolní sít . Phillips Ě2002ě provedl analýzu 

údolních sítí v jižní části ůpalačského poho í, p ičemž 30 % údolních sítí m lo Fd < 1; 36 % 

údolních sítí m lo 1 < Fd < 2; a 34 % údolních sítí m lo Fd > 2. „Fraktálová dimenze údolí 
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dle Turcotta Ě1řř7ě“ tedy není omezená otev eným intervalem Ě1; 2ě. P esto je tato metoda ve 

sv tové literatu e uznávána jako univerzální metoda výpočtu fraktálních parametr  údolních 

sítí a v geografických studiích je často používána Ěnap . Sung et al., 1řřŘ; Sung & Chen, 

2004; Turcotte, 2007a, 2007b). 

 

4.4.2. Stanovení fraktální dimenze pomocí pravidelné m ížky 

Pro výpočet fraktálních dimenzí komplexních sítí existují dv  hlavní skupiny výpočt : 

1ě algoritmy pro pevný tvar ĚFixed-Mass Algorithms, FMA); a 2) algoritmy pro pevnou 

velikost bun k v m ížce ĚFixed-Size Algorithms, FSA) (Badii & Politi, 1984), tzv. bun čné 

automaty (cellular automata).  

 

4.4.2.1. ůlgoritmy pro pevnou velikost buněk v m ížce (FSů) - buněčné automaty  
Fonstad Ě2006ě studoval souvislosti mezi krajinnou ekologií a geomorfologií a 

fraktálové tvary reliéfu studoval pomocí tzv. bun čných automat  Ěcellular automata). 

Bun čný automat slouží k časové i prostorové modelaci fraktálních systém . D lí zájmové 

území na jednotlivé buňky Ěčtverce, trojúhelníky, šestiúhelníkyě, které tvo í pravidelnou 

m ížku Ěčtvercovou, triangulační či hexagonálníě. Velikost a tvar bun k v m ížce se stanovují 

na základ  parametr  daného území, čili se v r zných studiích liší. V m ížce pak mají 

jednotlivé buňky hodnoty dle toho, zda se v nich nachází studovaný fraktálový tvar, tedy mají 

hodnoty 1 Ěčernáě = nachází se zde fraktálový tvar a 0 Ěbíláě = nenachází se zde fraktálový 

tvar. V t chto metodách je velikost bun k v pravidelné m ížce nem nná Ě= algoritmy FSůě, 

naopak studovaný fraktální tvar se se v každém kroku m ní. Na základ  zm n studovaných 

tvar  v buňkách pravidelné m ížky pak lze stanovit fraktální dimenzi tvaru ĚMach et al., 

1995).  

Algoritmy FSA lze využít pro studium íčních sítí: 1ě v  semiaridních či aridních 

oblastech, kde se vyskytují dočasné vodní toky Ěm ní se zde povrchový odtok v pr b hu 

celého rokuě; nebo 2ě v oblastech, jejichž podloží je tvo eno nezpevn nými horninami, které 

umožňují divočení vodních tok , a kde eka snadno a rychle p ekládá svá koryta. 

V takovýchto oblastech m že docházet ke zm nám hodnot v buňkách pravidelné m ížky a 

zm ny tvaru íční sít  lze modelovat pomocí bun čných automat . ůlgoritmy FSů úsp šn  

použil nap . Bartolo et al. Ě2004ě pro analýzu fraktální dimenze íčních koryt v deltách ek, 

které často m nily pozici svých koryt. Dále byly bun čné automaty používány v dalších 

geomorfologických studiích, nap . p i výzkumu ĚBarca et al., 1řŘ6ě: 1ě sesuv ; 2ě plošného 

rozsahu eroze; 3ě prostorového rozd lení eolických sediment ; 4ě tvaru písečných dun. 
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4.4.2.2. ůlgoritmy pro pevný tvar (FMů) 
P i analýze fraktálních dimenzí údolních sítí je tvar údolí v krátkém časovém období 

v tšinou nem nný. Tedy pro stanovení jejich fraktálních dimenzí pomocí pravidelné m ížky 

je pot eba použít algoritmy FMů. Turcotte Ě2007aě studuje sob p íbuzné fraktální tvary a p i 

určování fraktální dimenze tvar  p ekrývá tyto fraktální tvary pravidelnou m ížkou, jejíž 

velikost každé buňky v m ížce r se p i každém kroku snižuje. Jako p íklad Turcotte Ě2007aě 

uvádí konstrukci sob p íbuzného fraktálu, kdy je v prvním kroku p vodní tvar p ímky 

Ěiniciátor; Tab. 17ě, který lze p ekrýt práv  jednou buňkou, rozd len do čty  linií Ěgenerátor; 

Tab. 17ě, které lze p ekrýt práv  čty mi buňkami pravidelné m ížky ĚObr. 31A; 31B). 

V druhém, resp. t etím kroku byla každá linie Ěiniciátorě obdobn  rozd lena do čty  linií 

Ěgenerátorě, který lze p ekrýt práv  šestnácti ĚObr. 31Cě, resp. šedesáti čty mi ĚObr. 31D) 

buňkami pravidelné m ížky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Ukázka konstrukce sob p íbuzného fraktálu dle Turcotta Ě2007aě, upraveno ĚKusák, 
2014ě. Poznámka: ůě nulový počáteční stav tvaru sob p íbuzného fraktálu: iniciátor, tj. 
p ímka vedoucí z bodu X Ě0; 0ě do bodu Y Ěr; hě, p ekrytý jednou buňkou pravidelné m ížky; 
Bě první krok tvorby sob p íbuzného fraktálu: generátor, tvo ený čty mi liniemi, p ekrytý 
čty mi buňkami pravidelné m ížky; Cě druhý krok tvorby sob p íbuzného fraktálu, p ekrytý 
16ti buňkami pravidelné m ížky; Dě t etí krok tvorby sob p íbuzného fraktálu, p ekrytý 64 
buňkami pravidelné m ížky.  
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Pravidelnou m ížku lze využít i p i určování velikosti a členitosti tvaru komplexních 

geomorfologických sítí a jejich fraktálních dimenzí, nap . Mandelbrot Ě1řŘ2ě, Rodríguez-

Iturbe & Rinaldo (2001), Zelinka et al. Ě2006ě, či Tichý Ě2012ě. Komplexní geomorfologická 

síť, nap . údolní síť, je p ekryta pravidelnou m ížkou, jejíž velikosti stran bun k jsou v tšinou 

definovány v intervalu r 0; 1> ĚRodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001ě, nebo počtem pixel  

tvo ících jednu stranu buňky. Velikost bun k r se p i každém kroku postupn  snižuje, čímž se 

m ížka p ekrývající údolní síť stává podrobn jší. Na základ  pom ru množství bun k 

v m ížce obsahující fraktální tvar Ěosa yě ku velikosti bun k v m ížce Ěosa x) se do grafu 

zanesou body D [x; y], tj. jeden bod D pro každý krok Ězmenšení velikosti m ížkyě. Fraktální 

dimenzi komplexních geomorfologických sítí lze odhadnout pomocí sklonu regresní p ímky 

procházející množinou bod  D. 

 

4.5. Vhodnost metod fraktální geometrie pro určení fraktální dimenze údolních sítí 
Fraktální tvary reliéfu jsou definovány v jakémkoli rozlišení bez udání m ítka a pro 

popis a zobrazení p írodních objekt  se používají zejména sob podobné a sob p íbuzné 

fraktály. P ičemž nap . p i určování fraktálního tvaru údolních sítí se liší výsledky 

Mandelborta Ě1řŘ2ě a Turcotta Ě1řř7ě, tj. sob podobné fraktály, a Vosse Ě1řŘŘě, tj. 

sob p íbuzné fraktály. Pokud údolní sít  tvo í sob podobné fraktály, je vhodné pro určení 

jejich fraktálních dimenzí užít „fraktální dimenze údolních sítí dle Turcotta Ě1řř7ě“. Ta sice 

není omezena otev eným intervalem Ě1; 2ě, ale v literatu e je chápána jako univerzální metoda 

výpočtu fraktálních parametr  a je často používána. Pokud údolní sít  tvo í sob p íbuzné 

fraktály, je vhodné pro určení jejich fraktálních dimenzí užít metody využívající pravidelné 

m ížky.  
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5. Data použitá pro morfostrukturní analýzu Etiopské vysočiny 

Jak již bylo zmín no v Kapitole 3.1.2., od zavedení leteckého a družicového 

snímkování v geov dních studiích se zájem o morfostrukturní analýzu reliéfu ĚMůRě pomocí 

dálkového pr zkumu Zem  ĚDPZě prudce zvýšil. V této práci byla p i MůR použita data 

SRTM DEM a družicové snímky umíst né na vizuálním globu Google Earth Ě2016ě. Dale 

byly v práci použity geologické mapy vytvo ené organizací Geological Survey of Ethiopia: 1) 

dle Kazmina (1975) v m ítku 1 : 2 000 000; 2ě dle Mangeshy et al. Ě1řř6ě v m ítku              

1 : 250 000.  

 

5.1. SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHIC MISSION (SRTM) DEM 

Digitální model terénu SRTM DEM začal vznikat b hem družicového snímkování 

povrchu od roku 2000 (Rabus et al., 2003; Farr et al., 2007) a v současnosti je voln  stažitelný 

tém  pro celou souš Ěod 60⁰ severní ší ky po 56⁰ jižní ší kyě. B hem snímkování bylo 

pokryto ř5% plánovaných oblastí, a to dvojím snímkováním - pro odstran ní chyb Ěmezery 

v datechě vzniklých skenováním povrchu p i pohybu snímající družice. V této práci jsou 

použity voln  dostupná data SRTM DEM: 

1ě starší SRTM DEM s horizontálním rozlišením 3 obloukových vte in ĚSRTM-3 Arc Second 

Global version), kdy je velikost pixelu v rastrovém modelu ř0 m Ě2ř5 stopě, jehož vhodnost 

pro hydro-geomorfologické analýzy testoval nap . Falorni et al. Ě2005ě; 

2ě nov jší SRTM DEM s horizontálním rozlišením 1 obloukové vte iny ĚSRTM-1 Arc Second 

Global version), kdy je velikost pixelu v rastrovém modelu 30 m ĚřŘ stopě, která byla ve ejn  

p ístupná od 23. zá í 2014 ĚNůSů.GOV, 2014ě. 

B hem zpracovávání morfostrukturní analýzy Etiopské vysočiny byly v dílčích zájmových 

oblastech testovány neve ejné DEM s velikostí pixel  5 m. ůvšak tato data nevedla 

k výraznému zlepšení výsledk  analýz, naopak data v programech GIS ukazovala množství 

šumu. Z tohoto d vodu a z d vodu velikosti zájmového území v Etiopské vysočin  byly 

modely SRTM DEM s velikostmi pixel  ř0 a 30 m považovány za dostatečné.  

Za pomoci dat SRTM DEM se výrazn  zlepšila dostupnost informací, které lze získat 

z reliéfu odlehlých oblastí. Navíc tyto informace mohou být zjišťovány se stejnou p esností 

pro celá území ĚFarr & Kobrick, 2000ě, což je určitá výhoda oproti terénnímu mapování 

pouze vybraných lokalit. Vzhledem k velikosti Ěplošeě Etiopské vysočiny a omezené 

dostupnosti podrobných topografických informací je tato oblast ideální pro využití p ístup  

založených na globálním DEM. 
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 DEM zobrazuje topografický povrch definovaný sou adnicemi f Ěx, y, zě. Primární 

analýzy SRTM DEM zahrnují: 1ě výšková data modelu [m n. m.] (gradient of elevation);       

2) sklon reliéfu [°] (slope inclination); 3) zak ivení reliéfu Ěcurvature) po vrstevnici či po 

spádnici; nebo 4ě orientace v či sv tovým stranám Ěaspectě; a jsou vhodné pro mapování a 

zkoumání povrchových tvar  a struktur, z nichž je dále možné charakterizovat procesy 

vedoucí ke vzniku t chto tvar  a rekonstruovat vývoj reliéfu ĚKennelley, 2008). Tyto 

prom nné jsou počítány s použitím metody analýzy hodnot okolních pixl  Ěpixel 

neighborhood).  

 Mezi sekundární analýzy SRTM DEM, které jsou velmi d ležité p i interpretaci 

morfologických analýz reliéfu, pat í nap . stínové modely Ěhillshadesě. Hodnoty šedi 

jednotlivých pixel  v rastrovém modelu dat jsou odvozené od solárního úhlu Ěsolar 

elevationě, tj. výška sv telného zdroje, a od sm r  osvícení Ěsolar azimuth; sun angleě. Stupeň 

šedi každého pixelu, tj. hodnota jeho jasu, se vypočte jako cosinus úhlu dopadu osv tlovacího 

vektoru. P ičemž jemné rozdíly ve stupních šedi každého pixelu v rastrovém modelu utvá í 

3D efekt zobrazovaných dat. Stínové modely reliéfu tak umožňují siln jší 3D vzhled, než 

pouhé vizualizace dat nebo relativní p evýšení terénu. Navíc mnoho detail  strukturních 

prvk  reliéfu Ěnap . morfolineament ě dostatečn  nevyniknou ve výškových datech [m n. m.] 

a jejich p ítomnost odhalí až použití stínových model  reliéfu. Pro odstran ní vlivu sm ru a 

úhlu nasvícení reliéfu na vlastnosti mapovaných tvar  je t eba vytvo it více stínových model  

reliéfu, které jsou p i mapování navrájem p ekrývány, nap . stínové modely reliéfu nasvícené 

ze čty  solárních úhl  Ěsolar elevationě 30°, 35°, 40° a 45° a stínové modely reliéfu nasvícené 

z osmi r zných sm r  osvícení Ěsolar azimuthě 0°, 45°, ř0°, 135°, 1Ř0°, 225°, 270° a 315°.  

  Další sekundární analýzou SRTM DEM, která je velmi d ležitá p i interpretaci 

morfologických analýz reliéfu, je výpočet sm ru odtoku Ěflow direction) a akumulace pr toku 

(flow accumulation) z každého pixelu v datovém souboru, jejichž kombinací lze získat model 

údolní sít  ve studovaných oblastech. Model údolní sít  lze vytvo it na základ  dat SRTM 

DEM v nap . programu ůrcGIS 10.2. ĚESRI, 2014ě. P ičemž souvislý model údolní sít  lze 

vytvo it pomocí vypln ní bezodtokých oblastí v rasteru a následném výpočtu sm ru a 

kumulace odtoku z jednotlivých pixel  v rasteru. Podrobnost vzniklého modelu je pak 

stanovena pomocí prahové hodnoty Ěthresholdě. Ta určuje počet pixel  s odtokem stejným 

sm rem, který je pot ebných k tvorb  údolí.  

Mapování a analýzy strunturních trav  reliéfu pomocí dat SRTM DEM bylo použito 

mnohými autory, nap . Gorokhovich & Voustianiouk (2006), Martino et al. (2009), Haider et 

al. (2015). Vhodnost dat SRTM DEM pro analýzu údolních sítí byla dále prov ena autory De 
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Barolo et al. (2000) a Saa et al. (2007). A vhodnost dat pro analýzu lineament  byla prov ena 

autory Kocal et al. (2007), Abdullah et al. (2010), Hubbarde et al (2012) a Mohamed & 

Awdal (2012).  

Určitou nevýhodou dat SRTM DEM m že být fakt, že skenovací paprsek družic 

neprojde vodní hladinou ĚRabus et al., 2003ě. ůvšak v Etiopské vysočin  nezabírají jezera 

velkou část území. Nap . p i analýze povodí Modrého Nilu a jeho okolí Ě450 000 km
2
) tvo ila 

jezera celkovou plochu 4 400 km
2
 Ěnap . jezera Tana, Hayak Lake, Hardibo Lake). Povrch 

jezer tedy tvo il pouze 0,ř7% studované oblasti a tato chyba mohla být p i analýze zanedbána. 

ůvšak je nutné s touto skutečností p i analýze reliéfu p edem počítat a p ípadn  tento 

nedostatek zmínit v diskuzi o relevantnosti dosažených výsledk . 

 

5.2. Družicové snímky 

Google Earth je virtuální glóbus, d íve známý jako Earth Viewer ĚGoogle Earth, 

2016ě. Jedná se o program, který umožňuje prohlížet Zemi z pohled  satelit , a který 

umožňuje naklon ní a p iblížení reliéfu, n kdy i ve velkém rozlišení. Program Google Earth 

Ě2016ě má n kolik softwarových variant. Google nabízí ke stažení volnou verzi i další placené 

verze se specialozivanými funkcemi. Jako volitelnou možnost program umožňuje m ení 

vzdálenosti, ale i vytvá ení vlastních zakreslených vrstev Ěbod , linií, či polygon ě, které 

mohou být využity nap iklad p i mapování tvar  v reliéfu.  

Nejv tší výhodou programu Google Earth Ě2016ě je však možnost exportovat či 

vkládat vrstvy ve formátu kmz či kml, které mohou být dále zpracovávány nap . v programu 

ůrcGIS 10.2. ĚESRI, 2014ě. Tato funkce umožnila za adit program Google Earth Ě2016ě mezi 

ostatní programy GIS sloužící k pokročilým analýzám povrchových tvar .  

Nevýhodou programu m že být op t situace, kdy reliéf nem že být pozorován pod 

vodní hladinou, stejn  jako u dat SRTM DEM. Druhým nedostatkem je pak částečná cenzura 

určitých oblastí, nap . vojenských základen a jiných armádních nebo politicky významných 

oblastí. ůvšak jak plochy jezer tak vojenské základy zaujímají v Etiopské vysočin  plochu 

m nší než 1%, čili tato chyba programu m že být p i analýze reliéfu op t zanedbána.  

P i MůR Etiopské vysočiny byl program Google Earth Ě2016ě využitý nap . pro 

mapování údolnic, morfolineament , erozních tvar  reliéfu, vulkanickcýh kužel , za íznutí 

údolí do starých vulkanickcýh platforem, svahových deformací, nebo íčního piráství. 

P ičemž mapování všech tvar  reliéfu bylo provedeno kombinací práce s program Google 

Earth (2016ě a zároveň s ostaními daty v GIS. Tvary reliéfu byly mapovány ze satelitních 
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snímk  s velikostí pixelu 15 m, kterou program Google Earth Ě2016ě v Etiopské vysočin   

zobrazuje p i nahlížení na reliéf z výšky 30 km.  

 

5.3. Shrnutí dat použitých pro morfostrukturní analýzu reliéfu (MůR) Etiopské 
vysočiny 

Pro MůR oblastí v Etiopské vysočin  byla použita data:  

1) SRTM DEM s velikostí pixelu ř0m a 30m, jejichž rozlišení se ukázalo jako 

dostačující a nebylo t eba používat data s vyšší p esností, a která sloužila k vytvo ení: 

a. výškové členitosti reliéfu [m n. m.]  

b. sklonu reliéfu [°]; 

c. zak ivení reliéfu  

i. po vrstevnici  

ii. po spádnici; 

d. orientace v či sv tovým stranám;  

e. stínových model  s r znými 

i. solárními úhly;  

ii. sm ry osvícení; 

f. sm r  a odtok  z každého pixelu v rastrovém souboru; 

2) družicové snímky umíst né na vizuálním globu Google Earth Ě2016ě s velikostí pixelu 

15 m sloužící k mapování povrchových tvar  reliéfu: pro mapování údolnic, 

morfolineament , erozních tvar  reliéfu, vulkanickcýh kužel , za íznutí údolí do 

starých vulkanickcýh platforem, svahových deformací, nebo íčního piráství; 

3) geologické mapy Geological Survey of Ethiopia: 

a. dle Kazmina (1975) v m ítku 1 : 2 000 000; 

b. dle Mangeshy et al. Ě1řř6ě v m ítku 1 : 250 000. 

ůvšak jako nep ínosn jší metoda mapování tvar  reliéfu se ukázalo p ekrývání všech 

vyjmenovaných datových vrstev a následná kontrola a manuální upravení mapovaných tvar  

reliéfu Ěfollowing Wladis, 1řřř; Ehlen, 2004, Gani & ůbdelsalam, 2006ě. ůnalýzy založené 

na DPZ byly v dílčích lokalitách dopln ny poznatky získaných b hem terénních prací 

v Etiopské vysočin  v listopadu a prosinci 2014 a v červnu a v červenci 2016.  
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6. Metody disertační práce 

6.1. Mapování tvar  reliéfu v Etiopské vysočině 

 Mapování tvar  reliéfu v povodí Modrého Nilu a jeho okolí v Etiopské vysočin  bylo 

založeno na analýze dat SRTM DEM a satelitních snímk  zobrazených pomocí virtuálního 

globu Google Earth (2016) v prost edí programu ůrcGIS 10.2 (ESRI, 2015). Tvary a 

strukturní prvky reliéfu byly ručn  mapovány:  

1) z digitálního modelu terénu ĚDEMě s velikostí pixelu 30 m;  

2ě ze šestnácti stínových model  reliéfu nasvícených: 

 A) ze čty  solárních úhl  Ěsolar elevationě 30°, 35°, 40° a 45°; 

 Bě ze čty  r zných sm r  osvícení Ěsolar azimuth, sun angleě 0°, 45°, ř0° a 135°; 

čímž se výsledky mapování staly nezávislé na sm ru a úhlu nasvícení reliéfu. Stínové 

reliéfy byly vytvo eny v programu ůrcGIS 10.2 ĚESRI, 2011ě pomocí nástroje 

hillshade (Toolbox Spatial analyst  toolset Surface); 

3ě ze satelitních snímk  umíst ných ve virtuálního globu Google Earth s velikost pixelu 15 m, 

kterou program Google Earth (2016) v Etiopské vysočin  zobrazuje p i nahlížení na reliéf 

z výšky 30 km. 

a následn  pomocí p ekrývání t chto datových vrstev Ěfollowing Wladis, 1999; Ehlen, 2004). 

Pro zájmové území eky Jemmy byly na základ  digitálního modelu terénu SRTM 

DEM s velikostí pixelu 30 m spočteny v programu ůrcGIS 10.2 ĚESRI, 2014ě primární 

topografické indexy:  

1ě výška reliéfu [m n. m.];  

2ě sklon reliéfu [°];  

3ě plocha povodí [km2
].   

V povodí eky Jemmy byly následn  manuáln  mapovány oblasti potenciáln  

ohrožené fluviální erozí: 1ě „eroze z 1 strany“ označují místa na hran  údolí, které jsou v 

současnosti aktivn  modelovaná zp tnou erozí; 2ě „eroze ze dvou stran“ a 3ě „eroze z 3 a více 

stran“ označují místa rozvodných h eben  mezi údolími a sv deckými vrchy, na které v 

současnosti p sobí fluviální eroze z více sm r  údolí, nebo z protilehlých údolí současn . 

Zp tná eroze je pom rn  dob e viditelná na digitálním modelu reliéfu, p esto byly n které 

vyznačené oblasti kontrolovány b hem terénních prací v Etiopské vysočin . 

Mapování tvar  reliéfu v Etiopské vysočin  pomocí snímk  DPZ a program  GIS bylo 

dopln no terénním mapováním ve vybraných částech Etiopské vysočiny. Jižn  od eky Gudy 

se nachází sopka Wonchi, kde prob hlo terénní mapování: 1ě recentní erozní aktivity 
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rozrušující sopečný kužel; 2ě postvulkanických horkých pramen ; 3ě postvulkanických 

výron  plyn ; 4ě m lkých i hluboce založených svahových deformací. Ve vybraných 

lokalitách eky Jemmy, v okolí m sta Dessie a v okolí jezera Tana byly mapovány: 1ě počet a 

orientace tektonických diskontinuit; 2ě návaznost tektonických diskontinuit na tvar íčních 

sítí; 3ě návaznost tektonických diskontinuit na enormní erozi p dyi; 4ě zp tná eroze a zm ny 

sm r  odtoku z malých jezer; 5ě svahové deformace.  

 

6.2. ůnalýza údolních sítí v Etiopské vysočině 

6.2.1. Manuální tvorba modelu údolních sítí v Etiopské vysočině 

Pro tvorbu modelu údolních sítí v horní části povodí Modrého Nilu byly použity 

satelitní snímky Ěs velikostí pixel  15 mě umíst né na virtuálním globu Google Earth        

(Obr. 32ů; 2013ě. Digitální model údolních sítí vznikl pomocí manuálního vykreslení údolnic 

(Obr. 32B) v programu OCAD 10 Professional (2010). V analýze byly zahrnuty všechny 

údolnice delší než 1 km.  

 

Obr. 32: Fáze postupu p i tvorb  digitálního modelu údolních sítí založeného na snímcích 
Google Earth; pozn.: ůě digitální snímky z virtuálního glóbu Google Earth Ě2012ě;                
Bě údolnice vytvo ené v OCůD 10 Professional Ě2010ě; Cě ádovost údolní sít  dle 

Graveliova systému Ěviz Kapitola 6.2.3.). 
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6.2.2. ůutomatická tvorba modelu údolních sítí v GIS v Etiopské vysočině 

Model údolní sít  povodí Modrého Nilu a jejího okolí v Etiopské vysočin  byl 

vytvo en na základ  dat SRTM DEM v programu ůrcGIS 10.2 - ArcHydro tools: Fill  

Flow Direction  Flow accumulation ĚESRI, 2015ě, tj. model údolní sít  byl vytvo ený 

pomocí vypln ní bezodtokých oblastí v rastru a následném výpočtu sm ru a kumulace odtoku 

z jednotlivých pixel  v rastru.  Práh hodnot pro tvorbu údolí Ěthresholdě se lišil v závislosti na 

velikosti analyzovaného území, tj. čím v tší plocha území, tím v tší práh hodnot: 

1ě pro analýzu údolních sítí v povodí Modrého Nilu a jeho okolí Ěcelková plocha           

450 000 km
2ě byl práh hodnot pro tvorbu údolí 1 000 pixel ; 

2ě pro analýzu údolních sítí v povodí eky Jemmy Ěplocha 16 000 km
2ě byl práh hodnot pro 

tvorbu údolí 500 pixel ; 

3ě pro analýzu údolních sítí v okolí m sta Dessie Ěplocha 2 500 m2ě byl práh hodnot pro 

tvorbu údolí 100 pixel ; 

4ě pro multifraktální analýzu údolních sítí v buňkách pravidelného gridu Ěplocha 1 089 m
2
) 

byl práh hodnot pro tvorbu údolí 30 pixel . 

Pro analýzu vlastností údolní sít  byl rastrový formát p evedený na vektor a údolí tak 

mohla být hodnocena jako liniové prvky reliéfu. Naopak pro výpočet fraktálních dimenzí 

údolních sítí byla data ponechána v rastrovém formátu, tj. údolí nebyla transformována na 

vektorové linie. 

 

6.2.3. Použité morfometrické charakteristiky popisující údolní sítě v Etiopské vysočině 

ádovost údolní sít  byla stanovována na základ  Graveliova systému, který definuje 

ádovost údolní sít  ve sm ru od ústí k údolnímu uzáv ru. Údolní síť je tvo ena 

hlavním/primárním údolím Ětj. I. áduě, do n hož ústí údolí vedlejší/sekundární Ětj. II. áduě, a 

do nich pak ústí údolí terciérní Ětj. III. áduě atd. ĚGravelius, 1ř14ě.  

Četnost údolní nO byla určena jako počet všech údolí ádu O v údolní síti. 

Výpočet hustoty údolní sít  D byl určen jako pom r celkové délky údolnic L ku ploše 

údolní sít  P, tj:  

D = L / P. 

Bifurkační pom r údolí udává míru v tvení údolní sít  ĚHorton, 1ř45ě:  

Rb = nO/ nO+1, 

kde nO je četnost údolí daného ádu dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius, 

1914) a nO+1 je četnost údolí o stupeň vyššího ádu v dané údolní síti.  
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Celková délka údolí tO byla určena jako součet délek všech údolí ádu O v údolní síti.  

Pom r celkové délky údolí T byl definován vztahem: 

T = tO+1 / tO, 

kde tO je celková délka údolí daného ádu dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius, 1ř14ě 

a tO+1 je celková délka údolí o stupeň vyššího ádu v dané údolní síti.  

Pr m rná délka údolí lO byla definována vztahem: 

lO = tO / nO, 

kde tO je celková délka údolí daného ádu dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius, 1ř14ě 

a nO je četnost údolí daného ádu v dané údolní síti.  

 Pom r pr m rných délek údolí Rr byl definován vztahem ĚHorton, 1ř45):  

Rr = lO / lO+1, 

kde lO je pr m rná délka údolí daného ádu dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius 

1914) a lO+1 je pr m rná délka údolí o stupeň vyššího ádu v téže síti.  

Fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě Fd, která byla použita v této studii, 

vycházela z bifurkačního pom ru Rb a pom ru délek Rr a byla definována vztahem ĚTurcotte 

1997, 2007a, 2007b): 

Fd = ln (Rb) / ln (Rr). 

Hodnota fraktální dimenze ukazuje, do jaké míry je území pokryté údolími daného 

ádu. Zvýšení hodnoty fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě Fd ád  O a O+1 znamená, 

že se zvýšila četnost údolí ádu O+1 či vzrostla pr m rná délka údolí ádu O+1.  

Relativní fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě Fdr byla definována vztahem: 

Fdr = ln (Rb) / ln (T), 

kde Rb je bifurkační pom r údolí ád  O a O+1 dle Graveliova systému ádovosti ĚGravelius, 

1914) a T je pom r celkové délky údolí ád  O a O+1 v dané údolní síti.  

Velikosti úhl  mezi údolími vyjad ují úhel, pod kterým ústí vedlejší údolí Ě ádu O+1) 

do hlavního Ě ádu Oě promítnutý na vodorovnou rovinu ĚHorton, 1ř45ě. 

Homogenita údolí ádu O byla definována na základ  porovnání délek nejdelšího a 

nejkratšího údolí daného ádu. Tato charakteristika vychází z analogie homogenity délek 

polygon  strukturních p d ĚMangold, 2005ě. Údolí daného ádu jsou homogenní, pokud délka 

nejdelšího údolí ádu nep esáhne trojnásobek délky nejkratšího údolí stejného ádu. Pokud 

údolní síť není homogenní, je označována jako prom nná. 
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6.2.4. ůnalýza proměnlivosti morfometrických charakteristik údolních sítí a simulovaná 

změna mě ítka 

Pro analýzu prom nlivosti morfometrických charakteristik údolních sítí zp sobenou 

zm nami m ítka byly vybrány schématické údolní sít  Ěvzory údolních sítíě ĚHoward, 1ř67; 

Fairbridge, 1ř6Ř; Horník, 1řŘ6; Demek, 1řŘ7; Gerrand, 1řŘŘ; Babar, 2005; Huggett, 2007ě 

používané pro vizuální klasifikaci ĚObr. 27 v Kapitole 3.2.3.ě. Na t chto schématických sítích 

Ěvzorechě byly určeny charakteristiky, které lze kvantifikovat: 1ě četnost údolí r zných ád  

dle Graveliova systému ádovosti; 2ě hustota údolních sítí; 3ě bifurkační pom r; 4ě celková 

délka údolí r zných ád ; 5ě pom r celkové délky údolí; 6ě pr m rná délka údolí r zných 

ád ; 7ě pom r pr m rných délek; Řě fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě; řě relativní 

fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě; 10ě velikosti úhl  mezi údolími; a 11ě 

homogenita údolí r zných ád . Každý tvarový typ údolní sít  reprezentovalo jedno schéma. 

Schématické údolní sít  byly analyzovány v r zných m ítcích Ěsensu Bi et al. 2012ě: 

1ě p vodní analyzované území daného Ěprimárníhoě m ítka odpovídalo vzor m údolních sítí 

p evzatým z literatury Ěnap . Howard, 1ř67ě; 

2ě dále byl z p vodního obrázku vytvo en sekundární čtverec jako vepsaný čtverec, kde se 

jeho vrcholy nacházejí v polovin  stran p vodního čtverce. Nov  vzniklý čtverec Ěsekundárníě 

má poloviční plochu oproti p vodnímu Ěprimárnímuě čtverci a pom r délky stran p vodního 

Ěprimárníhoě a sekundárního čtverce je p ibližn  1:0,7; 

3ě území o rozloze 1/4 p vodního Ěprimárníhoě čtverce byla odvozena analogicky ze 

sekundárního čtverce - takto vnikl terciární čtverec, kde pom r délky stran p vodního 

Ěprimárníhoě a terciérního čtverce je 1:0,5.  

Zv tšení m ítka bylo simulováno p isouzením stejné délky stran vepsaných čtverc  jako 

délky strany p vodního Ěprimárníhoě čtverce ĚObr. 33). 

Jelikož p vodní schématické obrázky údolních sítí nejsou stejného m ítka, bylo nutné 

tuto skutečnost v analýzách reflektovat. Proto byly u kvantifikačních charakteristik údolních 

sítí sledovány a analyzovány jejich zm ny související se zm nou m ítka, a nebo byly 

definovány takové charakteristiky, které vyjad ují pom rové hodnoty a nezávisejí na daném 

m ítku. 

ůnalýza údolní sít  je závislá na zp sobu určení hlavního údolí, který ovlivňuje 

výpočet ádu údolí. Hlavní údolí bylo stanoveno buď na základ  porovnání délek spojujících 

se údolí Ěvarianta ůě nebo na základ  velikosti úhlu vzhledem ke společnému údolí Ěvarianta 

B) (Obr. 33) (sensu Horton, 1ř45ě. U varianty Ěůě bylo hlavním údolím označeno to, které 

bylo delší Ěa byl mu p i azen ád Oě. Kratší údolí bylo označeno za vedlejší a byl mu p i azen 
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ád O+1. U varianty ĚBě bylo hlavním údolím označeno to, které m lo menší úhel v či ose 

údolí vzniklého spojením on ch dvou zdrojnic a byl mu p i azen tentýž ád, tj. O. Údolí 

s v tším úhlem v či ose údolí ádu O Ětj. vzniklého spojením dvou zdrojnicě bylo označeno za 

vedlejší a byl mu p i azen ád ĚO+1). U varianty A byla p i uvažování sekundárního či 

terciárního čtverce Ěsimulujícího zv tšení m ítkaě ádovost určována znovu pro daný čtverec 

(Obr. 33Aě. Pokud tímto o ezem vznikla Ěze zbytk  p vodních údolíě nová údolí prvního 

ádu, tak nebyla tato nová údolí uvažována ĚObr. 33Aě. U varianty B k žádným zm nám 

ádovosti z hlediska vzniku sekundárních a terciárních čtverc  nedocházelo ĚObr. 33B).  

 

 

Obr. 33: ádovost údolí p i zm n  m ítka ĚK ížek & Kusák, 2014ě: ůě varianta zm na 
m ítka ů kde je hlavní údolí definováno pomocí délky údolí; Bě varianta zm na m ítka B, 
kde je hlavní údolí definováno pomocí velikosti úhlu mezi údolími; 1ě p vodní Ěprimárníě 
m ítko; 2ě sekundární m ítko; 3ě terciérní m ítko; aě stran  všech čtverc  Ěprimární, 
sekundární, terciérníě je vždy p i azena stejná délka. 
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6.2.5. Určení tvaru údolních sítí v Etiopské vysočině pomocí fraktálního buněčného 

modelu 

P i studiu tvar  s fraktálovou podstatou lze využít tzv. fraktálního bun čného modelu 

(fractal cellular modelě, který d lí zájmové území na jednotlivé tvo ící pravidelný grid ĚBarca 

et al., 1řŘ6 in Fonstad, 2006; Weissel et al., 1řř5; Rodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001; Bi et 

al., 2012; Jasiewicz et al., 2014). 

Zájmové území pro aplikaci fraktálních bun čných model  tvo í v Etiopské vysočin  

horní úsek povodí Modrého Nilu Ě175 3ř3 km2ě od jezera Tana po vodní nádrž Rosseires 

(Obr. 1 v Kapitole 2.1.ě a je charakteristické nar stajícími projevy tektoniky a vulkanismu 

sm rem od západu k východu, kde se nachází Východoafrický rift. Velikost čtverce 

hodnotícího gridu W tzv. fraktálního bun čného modelu byla určena ze vztahu Ěsensu Bi et al., 

2012): 

W = 2
n
 + 1 

kde n byla nejčetn jší délka [km] údolí v údolní síti.  

Tvar údolní sít  byl určován zvlášť v každé buňce použitého fraktálního bun čného 

modelu, p ičemž p íslušnost studovaných údolních sítí k danému typu údolních sítí byla 

určována na základ  vizuální podobnosti se vzorovými údolními sít mi dle Howarda Ě1ř67; 

Obr. 27 v Kapitole 3.2.3.ě. Tento p ístup vizuálního srovnání údolních sítí se schématickými 

vzory byl také použit nap . v pracích Garcia & Hérail Ě2005ě, Riedel et al. Ě2007ě, Ribolini & 

Spangolo Ě200Řě, Sagri et al. Ě200Řě, nebo Erkeling et al. Ě2010ě. Vizuální klasifikace 

údolních sítí byla založena na tvarové Ěgeometrickéě podobnosti se schématickými vzory sítí, 

kdy byl úhel mezi hlavním údolím a jeho p ítoky jedním z nejd ležit jších vizuálních 

charakteristik ĚZhang & Guilbert, 2012ě, která je rezistentní p i zm n  m ítka ĚK ížek & 

Kusák, 2014ě. Údolní síť v každé buňce hodnotícího gridu byla p i azena k schématickému 

vzoru údolní sít , který v buňce p evládal. Pokud v buňce hodnotícího gridu nep evládala 

žádná údolní síť odpovídající jednomu ze šesti vybraných schémat dle Howarda Ě1ř67ě, byl 

tvar označený jako Undefined. 

Pro určení rezistivity / senzitivity klasifikace údolní sít  p i zm n  velikosti 

hodnotících čtvercových grid  definovaných na základ  fraktálního bun čného modelu, a pro 

nalézení rozm rov  vhodných čtvercových grid  pro morfologickou klasifikaci údolních sítí, 

byly ve studované části povodí Modrého Nilu vytvo eny t i pravidelné gridy s r znou 

velikostí bun k: 1ě primární hodnotící grid byl definován na základ  horní hranice intervalu 

nejčast jší délky údolí; 2ě sekundární hodnotící grid byl vytvo en na základ  horní hranice 
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intervalu druhé nejčast jší délky údolí; a 3ě terciární hodnotící grid byl vytvo en na základ  

horní hranice intervalu t etí nejčast jší délky údolí. 

 

6.2.6. Výpočet fraktální dimenze údolních sítí v Etiopské vysočině pomocí pravidelného 
gridu 

Pro výpočet fraktálních dimenzí údolních sítí byl digitální model údolních sítí 

ponechán v rastrovém formátu, tj. údolí nebyla transformována na vektorové linie. Pixel m 

rastru, které znázorňovaly údolní síť, byla p id lena hodnota Ěraster valueě 1 a byly označené 

černou barvou. Naopak pixel m rastru, které znázorňovaly okolí údolní sít , byla p id lena 

hodnota 0 a byly označené bílou barvou.  

Pro výpočet fraktálních dimenzí byl rastr údolní sít  p ekryt pravidelným gridem, 

jehož velikosti stran bun k r je definován v intervalu (0; 1>. Velikost bun k r se p i každém 

kroku postupn  snižuje o 1/2, čímž se grid p ekrývající údolní síť stává podrobn jší 

(following Mandelbrot, 1řŘ2; Rodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001; Zelinka et al., 2006; Tichý, 

2012ě. Na základ  pom ru množství bun k v gridu obsahující fraktální tvar ku velikosti bun k 

v gridu se do grafu zanesou body D [x; y], tj. jeden bod D pro každý krok Ězmenšení velikosti 

bun k v pravidelném griduě. Fraktální dimenzi údolních sítí lze odhadnout pomocí sklonu 

Ěsm rniceě regresní p ímky procházející množinou bod  D v grafu tvo eném horizontální 

osou x a svislou osovou y. K vytvo ení pravidelných grid  byl použit program ůrcGIS 10.2 - 

Fishnet: Data Management Tool  Create fishnet. ĚESRI, 2015ě. Počet pixel  s údolní sítí 

Ěčerná barva, hodnota 1ě v každé buňce pravidelných grid  byl vypočten v programu ůrcGIS 

10.2 - zonal statistic (ESRI, 2015). 

K vypočtení fraktálních dimenzí údolních sítí byly použity metody: „fraktální dimenze 

údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“, „sčítací dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda 

Ě2001ě, neboli Kolmegorovovy dimenze dle Zelinky et al. Ě2006ě“ a „kapacitní dimenze dle 

Tichého Ě2012ě“ ĚTab. 19).  

Metody výpočtu fraktálních dimenzí byly aplikovány:  

1ě na schématické údolní sít  dle Howarda Ě1ř67ě – pro zjišt ní, zda mají jednotlivé tvary 

údolních sítí rozdílné fraktální dimenze, p ičemž fraktální dimenze byla zjišt na na základ  

použití čty  pravidelných grid , tj. první krok r1 = 1, druhý krok r2 = 0,5, t etí krok r3 = 0,25 a 

čtvrtý krok r4 = 0,125; 

2ě na údolní sít  na hranici Etiopské vysočiny a HER v okolí m sta Dessie – pro určení 

vhodné metody výpočtu fraktálních dimenzí údolních sítí pro tuto oblast, p ičemž v prvním 

kroku byly údolní sít  v okolí m sta Dessie p ekryty pravidelným gridem tvo eným pouze 
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jednou buňkou, od druhého po desátý krok se pravidelné gridy skládaly ze 4 bun k Ě2 ádky x 

2 sloupceě, 16 bun k Ě4x4ě, 64 bun k ĚŘxŘě, 256 bun k Ě16x16ě, 1 024 bun k Ě32x32ě, 4 0ř6 

bun k Ě64x64ě, 16 3Ř4 bun k Ě12Ř x 12Řě, 65 536 bun k Ě256 x 256ě a 264 144 bun k Ě512 x 

512).  

 

Tab. 19: Výpočet fraktálních dimenzí údolních sítí pomocí pravidelného gridu ĚKusák, 2014ě. 
Název Výpočet [hodnoty na ose x; hodnoty na ose y] 

„fraktální 
dimenze 

údolních sítí 
dle 

Mandelbrota 

Ě1řŘ2ě“ 

N2 / N1 = k
D 

 

Po úpravě rovnice od 
Turcotta (2007a): 

 

D [ln(N2); ln(N1)] 

nebo 

D [log(N2); log( N1)] 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon regresní p ímky 
procházející body D, kdy: 

N1 – počet čtverc  p ekrývající íční či údolní síť s rozm ry x1 

a y1; 

N2 – počet čtverc  p ekrývající íční či údolní síť s rozm ry x2 

= kx1 a y2 = ky1 ; 
k – faktor zm ny m ítka, tj. r1/r2  kde r1 – velikost strany 

čtverce v m ížce p ekrývající íční či údolní síť počtem čtverc  
N1; r2 – velikost strany čtverce v m ížce p ekrývající íční či 
údolní síť počtem čtverc  N2. 

 

Po úpravě rovnice od Turcotta (2007a): 

N1 – počet čtverc  p ekrývající íční či údolní síť s rozm ry r1 

; 

N2 – počet čtverc  p ekrývající íční či údolní síť s rozm ry r2 . 

„sčítací 
dimenze dle 

Rodríguez-

Iturbe & 

Rinalda 

Ě2001ě“  

D [ln(N); ln(1/r)] 

nebo 

D [log(N); log(1/r)] 

 

 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon regresní p ímky 
procházející body D, kdy:  

N – počet čtverc  v m ížce, která p ekrývá údolní či síť; 
r – velikost strany jednoho čtverce v m ížce, která p ekrývá 
síť. Výpočet sčítací dimenze je definován pouze pro hodnoty 

velikosti stran čtverc  r Ě0; 1ě. 
 

„kapacitní 
dimenze dle 

Tichého 
Ě2012ě“ 

D [ln(N); ln(n)] 

nebo 

D [log(N); log(n)] 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon regresní p ímky 
procházející body D, kdy:  

N – počet čtverc  v m ížce, která p ekrývá údolní či síť; 
n – počet čtverc  tvo ící stranu pravidelné m ížky, kde n = 1/r 

 

6.2.7. Výpočet Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí v Etiopské vysočině 

 Multifraktální tvary jsou tvo eny sérií monofraktálních dimenzí Dα spočtených 

z hodnot pravd podobností výskytu údolních sítí Ěčerných pixel  s hodnotou 1) v každé buňce 

pravidelných grid , z nichž každá monofraktální dimenze Dα odpovídá vlastnímu 

m ítkovému exponentu α (scaling exponent) v intervalu (-∞; ∞) Ěůharony, 1řŘř; Dombrádi 

et al., 2007ě. Pokud výsledné pom ry mezi monofraktálními dimenzemi určitého tvaru Dα ku 

jejich p íslušným m ítkovým exponent m α tvo í linii, jedná se o fraktální tvar. Pokud však 

výsledné pom ry mezi monofraktálními dimenzemi Dα ku jejich p íslušným m ítkovým 

exponent m α tvo í k ivku, lze tento tvar považovat za multifraktální.  
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 Hodnoty monofraktálních dimenzí Dα odpovídající vlastním m ítkovým exponent m 

α jsou definovány jako sm rnice regresní p ímky grafu velikosti bun k v použitých gridech ε 

na vodorovné ose x a pravd podobností výskytu pixel  údolních sítí pi Ěčerné pixely 

s hodnotou 1ě na svislé ose y. Pro výpočet sm rnice regresní p ímky je nutné: 

1) na osu x nanést hodnoty ln �, tj. p irozený logaritmus velikosti bun k ε v pravidelných 

gridech Ěvelikost buňky je určena počtem pixel  tvo ících jednu stranu buňkyě, p ičemž 

hodnota ε se p i každém kroku x+1 níží o ½ než v kroku x, tj.: 

εx+1 = εx ; 

2) na osu y nanést hodnoty ln qα: 

qα = − ��−�  �� ∑  ��=�  pi 
α
 (ε), 

kde qα je součet pravd podobností výskytu pixel  údolních sítí pi ve všech buňkách 

pravidelného gridu pro daný m ítkový exponent α , tj. celé číslo v otev eném intervalu         

(-∞; ∞ě. P ičemž pravd podobnost výskytu pixel  údolních sítí pi ve všech buňkách 

pravidelného gridu se vypočte ze vztahu: 

pi =  ��� , 

kde ni je počet pixel  údolních sítí v buňce pravidelného gridu a n je celkový počet pixel  

údolních sítí ve studované oblasti.  

 Pro hodnoty m ítkového exponentu α = 1 však není rovnice výpočtu qα definována. 

V tomto p ípad  je hodnota q1 pro exponent α = 1 vypočten pomocí Shannonovi entropie: 

q1 = − ∑  ��=�  pi (ε) * ln pi (ε). 

Výpočet Rényiho multifraktální dimenze byl aplikován:  

1ě na údolní sít  na hranici Etiopské vysočiny a HER v okolí m sta Dessie Ěplocha 2 500 m2
), 

p ičemž pro výpočet multifraktální dimenze bylo použito: 

aě dev t pravidelných grid  vytvo ených v programu ůrcGIS 10.2 - Fishnet: Data 

Management Tool  Create fishnet. (ESRI, 2015):  Nx = 4 (2x2), Nx+1 = 16 (4x4), 

Nx+2 = 64 (8x8), Nx+3 = 256 (16x16), Nx+4 = 1 024 (32x32), Nx+5 = 4 096 (64x64),   

Nx+6 = 16  384 (128x128), Nx+7 = 65 536 (256x256), Nx+8 = 264 144 (512x512); 

b) 21 monofraktálních dimenzí Dα (od D-10 až po D10ě odpovídajících  

cě 21 m ítkových exponent  α <-10; 10>; 

2ě na údolní sít  ve dvaceti čtvercích pravidelného gridu Ědélka strany = 33 km;               

plocha = 1 089 km
2ě nacházejících se kolem rozvodí Modrého Nilu a eky Baro, tj. na západ  
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Etiopské vysočiny a reprezentujících reliéf bez vlivu neotektoniky. Pro výpočet 

multifraktálních dimenzí bylo použito: 

aě sedm pravidelných grid  vytvo ených v programu ůrcGIS 10.2 - Fishnet: Data 

Management Tool  Create fishnet. (ESRI, 2015):  Nx = 4 (2x2), Nx+1 = 16 (4x4), 

Nx+2 = 64 (8x8), Nx+3 = 256 (16x16), Nx+4 = 1 024 (32x32), Nx+5 = 4 096 (64x64),    

Nx+6 = 16  384 (128x128); 

b) 21 monofraktálních dimenzí Dα (od D-10 až po D10ě odpovídajících  

cě 21 m ítkových exponent  α <-10; 10>; 

3ě na údolní sít  ve dvaceti čtvercích pravidelného gridu Ědélka strany = 33 km;               

plocha = 1 089 km
2ě zahrnujících eky Jemmu a Beshlo Wenz, tj. nacházejících se v blízkosti 

HER a reprezentujících neotektonicky ovlivn ný reliéf. Pro výpočet multifraktálních dimenzí 

bylo použito: 

aě sedm pravidelných grid  vytvo ených v programu ůrcGIS 10.2 - Fishnet: Data 

Management Tool  Create fishnet. (ESRI, 2015):  Nx = 4 (2x2), Nx+1 = 16 (4x4), 

Nx+2 = 64 (8x8), Nx+3 = 256 (16x16), Nx+4 = 1 024 (32x32), Nx+5 = 4 096 (64x64),     

Nx+6 = 16  384 (128x128); 

b) 21 monofraktálních dimenzí Dα (od D-10 až po D10ě odpovídajících  

cě 21 m ítkových exponent  α <-10; 10>. 

 

6.3. ůnalýza lineament  v Etiopské vysočině 

6.3.1. Manuální mapování lineament  v Etiopské vysočině 

V zájmové oblasti Etiopské vysočiny byly mapovány lineárn  uspo ádané prvky 

v krajin : p ímé části údolí, lineární části h bet , lineární úseky svah , náhlé topologické 

zm ny a lineární zm ny sklonu svahu Ěslopebreaks), tzv. morfolineamenty (following Minár 

& Sládek, 200řě. Lineární tvary reliéfu byly ručn  mapovány: 1ě z digitálního modelu terénu 

ĚDEMě s velikostí pixelu 30 m; 2ě ze stínových model  reliéfu nasvícených z r zných 

solárních úhl  Ěsolar elevationě a r zných sm r  osvícení Ěsolar azimuth; sun angle) (velikost 

pixelu = 30 mě; 3ě ze satelitních snímk  umíst ných ve virtuálního globu Google Earth 

Ěvelikost pixelu = 15 mě; a následn  pomocí p ekrývání t chto datových vrstev Ěfollowing 

Wladis, 1999; Ehlen, 2004). 

 V DEM Etiopské vysočiny jsou viditelné dlouhé liniové prvky reliéfu, tzv. 

megalineamenty, p ičemž mnohé z nich jsou vzájemn  rovnob žné. V t chto lineárních 

strukturách jsou soust ed ny krajinotvorné procesy, jako je nap . hloubková či zp tná 

fluviální eroze. V rámci analýzy t chto megalineament , tj. určení zda paralelní linie jsou 
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stejného stá í a vznikly stejným krajinotvorným procesem Ěrecentní tektonická aktivita, 

aktivní fluviální erozeě, byly paralelní megalineamenty označeny stejnou barvou Ěčerná, 

červená, zelená, modrá, žlutá, hn dá, oranžová a fialová barvaě. Nejkratší délka 

megalineamentu byla 20 km. Kratší lineární prvky reliéfu Ědélka < 20 kmě, kterých lze 

v Etiopské vysočin  zmapovat tisíce, byly označené jako lineamenty. Mapování lineárn  

uspo ádaných struktur v reliéfu Ěmegalineamenty a lineamentyě umožnilo určení hlavních 

sm r  krajinotvorných proces  formujících Etiopskou vysočinu.  

V povodí ek Guda a Mugge byly mapovány lineárn  uspo ádané údolnice, tj. 

lineamenty. P ičemž lineamenty rovnob žné s megalineamenty mapovanými v celém povodí 

Modrého Nilu a jeho okolí byly také označeny stejnou barvou Ěčerná, červená, zelená, modrá, 

žlutá, hn dá, oranžová a fialová barvaě. V povodí ek Guda a Mugge byly mapovány 

lineamenty současné údolní sít , lineamenty paleo-údolní sít  a další liniové prvky reliéfu. 

 

6.3.2. ůutomatické vykreslení lineament  v GIS 

Výchozími daty pro následnou tvorbu lineament  byl rastrový model SRTM DEM 

(velikost pixelu 90 m) (CGIAR-CSI, 2004ě. Dlaždice DEM jsou k dispozici v mozaice         

5° x 5°. Pro zachycení zájmového území, tj. území HER a Etiopské vysočiny, byly využity 

čty i dlaždice označené kódy: 44-10, 44-11, 45-10 a 45-11, jež byly následn  v programu 

ArcGIS 10.2 (ESRI, 2011) spojeny v jeden digitální model reliéfu (Obr. 34ě. Protože se jedná 

o území v okolí 10. rovnob žky, hodnota Z-faktoru byla 0,00000912 m.  
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Obr. 34: ůě Studovaná část Hlavního Etiopského Riftu (HER) a Etiopské vysočiny Ěplocha 
1 060 000 km

2ě; Bě Digitální model reliéfu Hlavního Etiopského Riftu (HER) a Etiopské 
vysočiny ĚKusák & Krbcová, 2017ě. 
 

Pro vytvo ení vrstvy lineament  z DEM bylo nejprve nutné vytvo it čty i stínové modely 

reliéfu, u kterých sv telný zdroj sm oval ze stejného solárního úhlu Ěsolar elevation), ale ze 

čty  r zných sm r  osvícení Ěsolar azimuth; sun angle) (Obr. 35ě. Stínové reliéfy byly 

vytvo eny v programu ArcGIS 10.2 ĚESRI, 2011ě pomocí nástroje hillshade (Toolbox Spatial 

analyst  toolset Surface).  

První vrstva lineament  Ělineamenty ůě byla vytvo ena ze stínových model  reliéfu 

s osvícením ze čty  sv tových stran: ze S Ěsluneční azimut byl 0°ě; ze SV Ěsluneční azimut 

45°ě; ze V Ěsluneční azimut ř0°ě; z JV Ěsluneční azimut 135°ě ĚObr. 4; following Abdullah et 
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al., 2010ě. P ičemž solární úhel byl u všech stínových model  reliéfu 30°. Pro kontrolu vlivu 

nasvícení na vlastnosti vytvo ených lineament  byla vytvo ena i druhá vrstva lineament  

Ělineamenty Bě ze stínových model  reliéfu s osvícením z protilehlých sv tových stran než u 

lineament  ů: z J Ěsluneční azimut 1Ř0°ě; z JZ Ěsluneční azimut 225°ě; ze Z Ěsluneční azimut 

270°ě; a ze SZ Ěsluneční azimut 315°ě ĚObr. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 35: Stínové modely reliéfu Hlavního Etiopského Riftu (HER) a Etiopské vysočiny. 
Pozn.: ůě osvícení ze S Ěsluneční azimut 0°ě; Bě osvícení ze SV Ěsluneční azimut 45°ě; Cě 
osvícení z V Ěsluneční azimut ř0°ě – které byly použity k vytvo ení vrstvy lineament  ů; Dě 
osvícení z JV Ěsluneční azimut 135°ě; Eě osvícení z J Ěsluneční azimut 1Ř0°ě; Fě osvícení z JZ 

Ěsluneční azimut 225°ě; Gě osvícení ze Z Ěsluneční azimut 270°ě; Hě osvícení ze SZ Ěsluneční 
azimut 315°ě – které byly použity k vytvo ení vrstvy lineament  B. 
 

Dalším krokem vygenerování vrstvy lineament  bylo vytvo ení vrstvy kombinovaného 

stínového modelu reliéfu Ětoolbox Spatial analyst tool  toolset local  nástroj combine; 

ESRI, 2011), kdy z osmi vytvo ených stínových model  reliéfu byly vytvo eny dva 
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kombinované stínové modely reliéfu ĚObr. 36A; 36Bě. První vrstva (Obr. 36ůě, sloužící 

k vytvo ení vrstvy lineament  ů, byla vytvo ena kombinací stínových model  reliéfu se 

slunečními azimuty 0°, 45°, ř5° a 135° ĚObr. 35A; 35B; 35C; 35D) (following Abdullah et al., 

2010; Muhammad & ůwdal, 2012ě. Druhá vrstva ĚObr. 36Bě, sloužící k vytvo ení vrstvy 

lineament  B, byla vytvo ena kombinací stínových model  reliéfu se slunečními azimuty 

1Ř0°, 225°, 270° a 315° ĚObr. 35E; 35F; 35G; 35Hě. Tyto dv  kombinované vrstvy byly 

použity pro automatickou extrakci lineament  v programu PCI Geomatica (PCI Geomatics, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Kombinované stínové modely reliéfu Hlavního Etiopského Riftu (HER) a Etiopské 
vysočiny. Pozn.: ůě kombinace stínových model  reliéfu se slunečními azimuty 0°, 45°, ř5° a 
135° sloužící k vytvo ení vrstvy lineament  ů; Bě kombinace stínových model  reliéfu se 
slunečními azimuty 1Ř0°, 225°, 270° a 315° sloužící k vytvo ení vrstvy lineament  B. 
 

K automatickému vykreslení lineament  slouží v programu PCI Geomatica (PCI 

Geomatics, 2015ě nástroj LINE, do kterého je t eba zadat n kolik výchozích parametr  

ovlivňujících vlastnosti vytvo ené vrstvy lineament  ĚTab. 20; Sarp, 2005). Po testování 

r zných hodnot parametr  byly nakonec p i automatickém vykreslení lineament  použity 

následující parametry: RůDI = 24, GTHR = ř0, LTHR = 50, FTHR = 7, ůTHR = 40 a     

DTHR = 30.  
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Tab. 20: Parametry funkce LINE ovlivňující vlastnosti vytvo ené vrstvy lineament . 

Zkratka Celé jméno Popis 
Rozsah 

dat 

RADI 
Polom r v pixelech 

radius of filter in pixels 
- polom r hran detekčního filtru v pixlech 0-8192 

GTHR 

Prahová hodnota pro 
hranový p echod 

threshold for edge 

gradient 

- určuje práh pro minimální hodnotu gradient na okrajových 
pixlech pro získání binárního obrazu 

0-255 

LTHR 

Prahová hodnota pro 
délku k ivky threshold 

for curve length 

-určuje minimální délku k ivky Ěv pixelechě, které se 
považuje za lineament nebo m že být považována za 
lineament 

0-8192 

FTHR 

Prahová hodnota pro 
chybu lícování linie 

threshold for line 

fitting error 

- určuje maximální chybu Ěv pixelechě umožňující lícování 
polylinie k pixelové k ivce 

- nízké hodnoty FTHR dají lepší, ale kratší segmenty k ivky 

0-8192 

ATHR 

Práh pro rozdíl mezi 
úhly threshold for 

angular difference 

-určuje maximální úhel Ěve stupníchě mezi segmenty 
k ivky 

- je také maximální úhel mezi dv ma vektory, které mohou 
být spojeny 

0-90 

DTHR 

Prahová hodnota pro 
propojovací vzdálenost 

threshold for linking 

distance 

- určuje minimální vzdálenost Ěv pixelechě mezi 
koncovými body dvou vektor , které mohou být propojeny 

0-8192 

 

6.3.3. Použité morfometrické charakteristiky popisující lineamenty v Etiopské vysočině 

Pro srovnání vrstev lineament  ů a B byly použity morfometrické charakteristiky 

(Ekneligoda & Henkel, 2006): 

- počet lineament  N, který byl definován jako celkový počet vytvo ených lineament  

v zájmovém území Ěautomaticky vypočteno v programu ArcGIS 10.2 pomocí extenze Easy 

Calculate 10; ESRI, 2011); 

- celková délka lineament  Lt, která byla definována jako součet délek všech 

lineament  v zájmovém území Ěautomaticky vypočteno v programu ArcGIS 10.2 pomocí 

extenze Easy Calculate 10; ESRI, 2011); 

- pr m rná délka lineament  La, která byla definována vztahem 

La = Lt / N, 

- hustota sít  lineament  D, která byla definována jako 

D =  Lt / P, 

kde P je plocha zájmového území; 

- frekvence lineament  F, která je definována vztahem 

F = N / P, 

Kvantifikační srovnání hodnot morfometrických charakteristik lineament  bylo 

dopln no vizuálním srovnáním ve vybraných částech Etiopské vysočiny. 
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6.4. Mapování zlom  a analýza zemět esení v Etiopské vysočině 

Na základ  geologické mapy Etiopie v m ítku 1 : 250 000 (Mangesha et al., 1996) 

byla vytvo ena vrstva zlom  obsahující informace o počtu zlom , poloze zlom , orientace 

zlom  v sou adnicovém systému, délce každého zlomu i celkové délce všech zlom . Vzniklá 

vrstva zlom  byla porovnávána se segmenty údolí a s lineamenty v Etiopské vysočin  za 

účelem analýzy vlivu tektoniky na tvorbu údolní sít  a morfotektonické sít  lineament  

v Etiopské vysočin . 

Na základ  databáze Earthquake Track Ě2017ě byly zjišt ny charakteristiky 

zem t esení ve východní části Etiopské vysočiny na hranici HER v letech 1961-2016, tj. 

lokalizace epicenter, hloubka hypocenter zem t esení a magnitudo zem t esení. Epicentra 

zem t esení byla zanesena do mapy Etiopské vysočiny a porovnána s mofrotektonickou sítí 

megalineament  za účelem analýzy recentní tektonické aktivity v jednotlivých azimutech 

lineament  v Etiopské vysočin . 

 

6.5. Výpočet azimut  lineárních prvk  reliéfu v Etiopské vysočině 

ůzimuty megalineament , lineament  a zlom  byly stanoveny jako úhel Ěorientaceě, 

který ve vodorovné rovin  svírají linie se sv tovým severem, tj. orientace v sou adnicovém 

systému. ůzimut částí údolí Ěúdolních segment ě byl stanoven jako úhel Ěorientaceě, který ve 

vodorovné rovin  svírají části údolí mezi dv ma sousedními uzly v údolní síti Ětj. uzly 

p edstavují údolní uzáv ry, ústí údolních sítí či spojení dvou a více údolí; Haynes, 1ř77ě se 

sv tovým severem. ůzimuty byly automaticky vypočteny v programu ArcGIS 10.2. pomocí 

extenze Easy Calculate ĚESRI, 2011ě. Tyto azimuty jsou zobrazeny pomocí r žicových graf , 

které jsou rozd leny do 72 interval  po 5° Ě360° celkemě, p ičemž hodnota azimutu se čte ve 

sm ru hodinových ručiček ĚS = 0°, V = ř0°, a podobn ě. Počty analyzovaných lineárních 

prvk  v r žicových grafech byly násobeny Ěváženyě jejich délkou Ěfollowing Belisario et al., 

1řřř; Ciotoli et al., 2003; Kusák et al., 2016; Kusák & Krbcová, 2017; Kusák et al., in rev.ě. 

 

6.6. ůnalýza poměru délky prvních ád  údolí ku součtu  ostatních (vyšších) ád  údolí 
(Stream Order Length Ratio, SOLR) 

ádovost údolních segment  dle Strahlera Ě1ř57ě byla automaticky vypočtena 

z modelu údolní sít  v programu ArcGIS 10.2 - ArcHydro tools: Stream Order (ESRI, 2015). 

Relativní ádovost údolních sítí dle Strahlera Ě1ř57ě popisuje síť sm rem od údolního uzáv ru 

k ústí, kdy údolí I. ád  p edstavují úseky údolí od údolního uzáv ru po první uzel, tj. spojení 

dvou údolí v síti, kde p i spojení dvou úsek  údolí stejného ádu O získá úsek údolí za uzlem 
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Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě ád O+1, a kde p i spojení dvou úsek  údolí odlišných 

ád  p ejímá úsek za uzlem Ěve sm ru od údolního uzáv ru k ústíě číslo vyššího ádu, jež se 

nenavyšuje ĚObr. 28C v Kapitole 3.4.1.). 

ůnalýza a popis neotektonické aktivity ovlivňující délky údolí v určitých sm rech byla 

určena pomocí pom ru celkové délky prvních ád  údolí určitého azimutu ku součtu 

celkových délek údolí Ěvyššíchě ád  údolí dle Strahlera Ě1ř57ě ĚStream Order Length Ratio, 

SOLRě ve stejném azimutu: 

SOLRi = 
1
Li / 

<1
Li, 

kde 
1
Li je celková délka údolí I. ádu určitého azimutu a <1

Li součet celkových délek údolí 

Ěvyššíchě ád  údolí stejného azimutu.  

 

6.7. ůnalýza profil  v Etiopské vysočině 

V povodí Modrého Nilu a jeho okolí v Etiopské vysočin  byly vytvo eny t i typy 

profil : 1ě p íčné profily údolími, která se vyvinula na významných megalineamentech 

označených r znou barvou Ěčervená, zelená, aj.ě, sloužící k určení intenzity hloubkové 

fluviální eroze a Ěpokud to bylo možnéě k relativnímu stá í údolí; 2ě podélné profily sloužící 

k určení tendence budoucího íčního pirátství; 3ě profily nap íč reliéfem, a to p evážn  kolmo 

k orientaci HER, sloužící k popisu vývoje a pohybu blokových struktur. 

V povodí ek Guda a Mugge byly vytvo eny t i profily: 1ě podélný profil ekou 

Gudou; 2) podélný profil terasou, do níž se v současnosti eka Guda za ezává; 3ě profil starou 

vulkanickou platformou v okolí eky Gudy. 
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7. Výsledky disertační práce a diskuze 
7.1. ůnalýza automaticky vykreslených lineament  v okolí Etiopské vysočiny a Hlavního 
Etiopského Riftu (HER) pomocí program  GIS 

7.1.1. Použité parametry pro automatické vykreslení vrstvy lineament  v okolí Etiopské 
vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER) 

Pro tvorbu automaticky vykreslených lineament  v okolí Etiopské vysočiny a HER 

byly použity.: 

1ě digitální model terénu SRTM DEM s velikostí pixelu ř0 m;  

2) parametry ovlivňujících funkci LINE v programu PCI Geomatica (PCI Geomatics, 2015): 

RADI, GTHR, LTHR, FTHR, ATHR a DTHR (Tab. 21).  

 

Tab. 21: Srovnání hodnot parametr  používaných p i automatickém extrakci lineament  
r zných autor  a jejich srovnání s hodnotami používanými pro tvorbu lineament  v okolí 
Etiopské vysočiny a HER ĚKusák & Krbcová, 2017). 

 

Authors Abdullah et al. 

(2010) 

Hung et al. (2005) Kocal et al. 

(2007) 

Kusák & 
Krbcová (2017) 

Plocha území 
[km

2
] 

2 340 284 15 1,060,000 

Velikost pixelu [m] 30 30 1 90 

RADI 12 5 12 24 

GTHR 90 10 26–60 90 

LTHR 30 7 20–30 50 

FTHR 10 3 3 7 

ATHR 30 7 20 40 

DTHR 20 3 1 30 

 

Prvním parametrem je RůDI, tj. polom r hran detekčního filtru v pixelech. Čím je 

hodnota RůDI vyšší, tím nižší šum je ve výsledném obraze. ůvšak je to za cenu ztráty 

n kterých detail  ve výsledné vrstv  lineament . Podle Sarpa Ě2005ě je ideální hodnota RůDI 

5-7, která umožnuje nejlepší výsledky, zatímco vyšší hodnoty mohou vést ke ztrát  dat. P i 

n kolika pokusech byla nakonec vybrána hodnota RůDI = 24 ĚTab. 21ě, která zamezila 

tvorb  nep ehledných shluk  lineament . Dále byly testovány hodnoty parametru GTHR, 

p ičemž nejlepší výsledky dosahovala hodnota GTHR = ř0 Ěfollowing Abdullah et al., 2010; 

Tab. 21). Vzhledem k velikosti studovaného území byly použity vyšší hodnoty parametru 

LTHR = 50 (Tab. 21ě, které umožnily vykreslení delších lineament . Hodnota parametru 

FTHR ovlivňuje nejnižší počet pixel  pot ebných k tvorb  lineament . Výchozí nastavení 

tohoto parametru v programu PCI Geomatica je rovna 3, což odpovídá i tvrzení Kocalem et 

al. Ě2007ě, kte í popsali ideální hodnotu parametru FTHR = 2-3. ůvšak po n kolika 
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zkouškách se ukázalo, že nižší hodnota FTHR vedla k vytvo ení v tšího množství kratších 

lineament  a k tím i k v tšímu šumu ve vzniklé vrstv  lineament . V této práci byla nakonec 

zvolena hodnota FTHR = 7 (Tab. 21ě, kterou shodn  použil Hubbard et al. (2012). Parametr 

ůTHR určuje maximální úhel mezi liniemi, které ješt  mohou být spojeny v jeden lineament. 

V této práci byla použita hodnota ůTHR = 40 Ěfollowing Hubbard et al.; 2012; Tab. 21). 

Parametr DTHR určuje vzdálenost Ěv pixelechě dvou lineament  a její doporučená hodnota je 

DTHR = 20 (Abdullah et al., 2010).  Hung et al. (2005) a Kocal at al. (2007) analyzovaly 

velmi malá území, čili mohly použít i velmi malé hodnoty DTHR = 1-3. V rozsáhlém území 

jako je Etiopské vysočina však hodnota DTHR = 20 vedla k vytvo ení velmi krátkých 

lineament . Naopak hodnota DTHR = 40 vedla ke stavu, kdy se lineamenty začaly stáčet a 

tvo it nepravidelné polygony. Po testování r zných hodnot byla nakonec vybrána jako 

nejvhodn jší hodnota parametru DTHR = 30 ĚTab. 21).  

Metody automatického vykreslení lineament  v prost edí GIS popsalo a úsp šn  

aplikovalo n kolik autor  Ěnap . Sarp, 2005; Kocal et al., 2007; ůbdullah et al., 2010; 

Hubbard et al., 2012; Muhammad & Awdal, 2012) a s rozvojem DPZ počet t chto prací 

p ibývá. V tšina autor  uvádí, že se jedná o zcela objektivní morfometrickou metodu, jejíž 

nejv tšími výhodami jsou: 1ě rychlé vykreslení v tšího počtu lineament ; 2ě univerzálnost a 

opakovatelnost t chto metod. ůvšak z analýzy automaticky vykreslených lineament  v okolí 

Etiopské vysočiny a HER vyplývá, že vlastnosti automaticky vykreslených lineament  mohou 

být ovlivn ny jak 1ě kvalitou vstupních dat, tak i 2ě hodnotami parametr  ovlivňujících funkci 

LINE v programu PCI Geomatica (PCI Geomatics, 2015). A tedy metoda nem že být 

označena za zcela objektivní, jak tvrdí zmín ní auto i, jelikož i volba hodnot vstupních 

parametr  funkce LINE by m la být chápána jako subjektivní vliv autor .  

Vliv kombinace použitých stínových model  reliéf  s r znými slunečními azimuty na 

vlastnosti vzniklé vrstvy lineament  byly zjišťovány pomocí morfometrických charakteristik 

a vizuálního srovnání vrstev lineament  ů a B. 

 

7.1.2. Srovnání vrstev lineament  ů a B automaticky vykreslených v okolí Etiopské 
vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER) 

Vrstva lineament  v okolí Etiopské vysočiny a HER se skládala z 14 ř40 lineament  

vrstvy A, resp. 14 ř3Ř lineament  vrstvy B ĚObr. 37; Tab. 22ě. Nezávisle na výb ru stínových 

model  reliéfu Ěmapy lineament  ů a Bě nejkratší lineament v morfotektonické síti dosahoval 

délky 3,1 km a nejdelší lineament v morfotektonické síti dosahoval délky 45 km. Nejčast jší 

délka lineament  v morfotektinické síti v okolí Etiopské vysočiny a HER byla okolo 5 km. 
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P ičemž počty i délky lineament  jsou patrn  ovlivn né nastavením hodnot parametr  funkce 

LINE ĚPCI Geomatics, 2015ě podle popisu Hubbard et al. Ě2012ě a nemusejí tak odrážet 

skutečnou délku lineárních prvk  reliéfu Etiopské vysočiny a HER. 

 

 

Obr. 37: Vrstvy lineament  automaticky vykreslené pomocí program  GIS v okolí Etiopské 
vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER): ůě vrstva lineament  ů; Bě vrstva lineament  
A s orientací S-J; Cě vrstva lineament  ů s orientací SV-JZ; Dě vrstva lineament  ů 
s orientací V-Z; Eě vrstva lineament  ů s orientací SZ-JV; Fě vrstva lineament  B; Gě vrstva 
lineament  B s orientací S-J; Hě vrstva lineament  B s orientací SV-JZ; Iě vrstva lineament  
B s orientací V-Z; J) vrstva lineament  B s orientací SZ-JV. 
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Tab. 22: Rozdíl hodnot morfometrických charakteristik lineament  ů a B [%] v okolí 
Etiopské vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER). 

 
Morfometrické 
charakteristiky 

Lineamenty A Lineamenty B Rozdíl ů ku B 
[%] 

Počet lineament  N 14 940 14 938 - 0,013 

Celková délka 
lineament  Lt 

104 848,9 104 880,0 + 0,033 

Pr m rná délka 
lineament  La 

7,018 7,021 + 0,043 

Hustota sít  lineament  
D 

0,0989 0,0989 + 0,001 

Frekvence lineament  F 0,012347 0,012346 - 0,008 

 

 

Použití morfometrických charakteristik popisujících vrstvy vytvo ených lineament  

(Tab. 22ě dokládá, že vrstva lineament  ů Ěvytvo ená kombinací stínových reliéf  se 

slunečními azimuty 0°, 45°, ř5° a 135°ě byla stran počtu lineament  a jejich délky tém  

totožná s vrstvou lineament  B Ěvytvo enou kombinací stínových reliéf  se 

slunečními azimuty 1Ř0°, 225°, 270° a 315°ě. Rozdíl hodnot obou vrstev lineament  nikdy 

nep esáhl 0,1%.  

Z jednoduchého srovnání r žicových graf  Ě36 interval  po 10°ě vyplývá, že azimuty 

obou vrstev lineament  jsou rovnom rn  rozložené ve všech intervalech, p ičemž mírn  

p evažovaly lineamenty s orientací S-J a V-Z (Obr. 38). Z hlediska rozložení orientace 

lineament  nebyly mezi vrstvami ů a B zjišt ny žádné výrazné rozdíly. ůvšak z hlediska 

interpretace vzniku lineament  je toto rozd lení azimut  ĚObr. 38ě zcela nedostatečné a pro 

analýzu proces , které mohly vést ke vzniku lineament , je t eba území s plochou      

1 210 000 km
2
 rozd lit na dílčí subregiony dle jejich geneze Ěviz dále v Kapitole 7.1.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: R žicový graf azimut  vrstev lineament  ů a B v okolí Etiopské vysočiny a 
Hlavního Etiopského Riftu (HER). 
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Z vizuálního srovnání obou vrstev lineament  dále vyplývá, že lineamenty obou vrstev 

se shodují p evážn  v ůfarské depresi ĚObr 39.1) a v HER (Obr. 39.3), tj. v mladších částech 

zájmového území. Lineamenty v t chto částech Etiopie jsou výrazn jší a snadno 

identifikovatelné, což m že být zp sobeno malým stá ím reliéfu, který byl b hem svého 

vývoje ovlivn n pouze jedním tektonickým procesem Ěmodelace jednoho sm ru tektonického 

nap tíě. Sm ry tektonických nap tí, které se obecn  získávají m ením strukturních 

charakteristik na odkryvech, sice ovlivňují vlastnosti morfotektonické sít  lineament , avšak 

není zaručeno, že z etelné lineamenty ĚObr. 39ě jsou jednoznačným projevem tektonického 

nap tí. 

Oproti tomu v Etiopské vysočin  ĚObr. 39.4; 39.5; 39.6ě, která byla b hem svého 

vývoje vystavena r zným tektonickým vliv m, tj. výzdvih Etiopské vysočiny, vzdalování  

Nubijské desky a rozevírání Hlavního Etiopského Rifru ĚCoulié et al., 2003; Pik et al., 2003; 

Beyene, Abdelsalam, 2005; Gani, Abdelsalam, 2006; Gani et al., 2007; 2009), a kde se na 

vývoji reliéfu podílelo více sm r  tektonického nap tí, se lineamenty v mapách lineament  ů 

a B částečn  liší.  

Z morfometrického i vizuálního srovnání vrstev lineament  ů a B vyplývá, že 

kombinace stínových reliéf  s r znými slunečními azimuty nemá výrazný vliv na vlastnosti 

vzniklé vrstvy lineament , a že u vrstev lineament  ů a B nebyly zjišt né významné rozdíly. 

Pro interpretaci vzniku lineament  byla dále využívána pouze vrstva lineament  ů vytvo ená 

kombinací stínových reliéf  se slunečními azimuty 0°, 45°, ř5° a 135° - dále nazývána jako 

automaticky vykreslení lineamenty.  
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Obr. 39: Vizuální srovnání vrstev lineament  ů a B v okolí Etiopské vysočiny a Hlavního 
Etiopského Riftu (HER). Pozn.: 1ě 2ě 3ě P íklady shody lineament  v mapách lineament  ů a 
B;      4ě 5ě 6ě P íklady odlišností lineament  v mapách lineament  ů a B. 
 

7.1.3. Srovnání automaticky vykreslených lineament   a zlom  v okolí Etiopské vysočiny 

a Hlavního Etiopského Riftu (HER) 

Vzhledem k ploše 1 060 000 km
2
 a k pestrému geologickému vývoji oblasti Etiopské 

vysočiny a HER, bylo zájmové území rozd leno do 7 geologicky homogenních subregion  

(Tab. 23; Obr. 40ě. P ičemž subregiony lze stručn  charakterizovat Ěod nejmladšího po 

nejstarší subregion; Obr. 41, 42): 

1) subregion 2 - ůfarská deprese, je tvo en horninami holocenního stá í. U zlom                      

a lineament  zde p evažuje SZ-JV azimut, tedy stejný sm r, jako probíhalo rozši ování            

a rozevírání ůfarské deprese; 

2) subregion 4 - HER, je tvo en pleistocenními horninami. U zlom  a lineament  p evažuje 

stejná orientace, jako orientace riftového systému, tj. SV-JZ; 

3) subregiony 1 a 3 - západní části Etiopské vysočiny, a subregion 7 se skládají z eocenních 

hornin. Zatímco tektonické predispozice HER Ěsubregion 4ě a ůfarské deprese Ěsubregion 2ě 

vedly ke vzniku zlom  s velmi podobnou orientací v celé ploše území, tak azimut zlom  

v Etiopské vysočin  Ěsubregiony 1 a 3ě ukazuje mírn  v tší variabilitu. U zlom  a lineament  

p evažuje S-J orientace, ale vyskytuje se zde i mnoho lineament  v jiném azimutu. Subregion 

7 je p íliš malý, resp. vyskytuje se v n m pouze malé množství zlom  i lineament , které 

neumožnují podrobn jší srovnání. Z tohoto d vodu nebyl subregion 7 dále analyzován; 
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4) v JV části zájmového území se nachází subregion 6, který je tvo en k ídovými sedimenty. 

U zlom  a lineament  nep evažuje žádný azimut. 

5) subregion 5 - východní část Etiopské vysočiny, je nejstarší částí zájmového území a je 

tvo en jurskými horninami. B hem výzdvihu Etiopské vysočiny byl subregion 5 tektonicky 

vyzdvižen a uklon n JV sm rem. P evládají zde tektonické poruchy a lineamenty s SZ-JV 

orientací, která je dopln na kolmým SV-JZ azimutem.  

 

Tab. 23: Charakteristika sedmi geologicky homogenních celk  ĚKusák & Krbcová, 2017ě. 
Subre-

giony 

Plocha 

[km
2
] 

Typ 

horniny 

Azimuty 

zlom  

Azimuty 

lineament  

Možný vznik lineament  

Subre-

gion 1 

280 000 Eocenní 
horniny 

S-J S-J Tektonický výzdvih území zp sobil 
vznik lineamen  s orientací S-J 

Subre-

gion 2 

183 500 Holocenní 
horniny 

SZ-JV SZ-JV Lineamenty jsou orientovány stejným 
sm rem, jakým se rozpínala ůfarská 
deprese 

Subre-

gion 3 

194 000 Eocenní 
horniny 

S-J S-J Tektonický výzdvih území zp sobil 
vznik lineamen  s orientací S-J 

Subre-

gion 4 

100 000 Pleistocenní 
horniny 

SV-JZ SV-JZ Lineamenty jsou ve stejném azimutu 
jako je osa HER. 

Subre-

gion 5 

192 000 Jurské 
horniny 

SZ-JV SZ-JV Lineamenty jsou ve sm ru úklonu 
oblasti. 

subregi

on 6 

65 500 K ídové 
sedimenty 

Bez 

dominance 

Bez 

dominance 

Lineamenty odráží více generací zlom  
vzniklých tektonickým nap tím 
v r zných sm rech. 

Subre-

gion 7 

45 000 Eocenní 
horniny 

- - P íliš malá oblast pro analýzu orientace 
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Obr. 40: Geologicky homogenní subregiony v okolí Etiopské vysočiny a Hlavním Etiopském 
Riftu (HER) ĚKusák & Krbcová, 2017ě, 1ě zlomy p evzaté z geologické mapy Etiopie 
ĚMangesha et al., 1řř6ě; 2ě automaticky vykreslené lineamenty. Pozn.: ůě, Cě západní část 
Etiopské vysočiny Ěsubregiony 1 a 3ě a Gě východní část zájmového území Ěsubregion 7ě 
tvo ené eocenními horninami;  Bě ůfarská deprese Ěsubregion 2ě je tvo ena holocenními 
horninami; D) HER Ěsubregion 4ě je tvo en pleistocenními horninami; Eě východní část 
Etiopské vysočiny Ěsubregion 5ě je tvo ena jurskými horninami; a Fě subregion 6 je tvo en 
k ídovými sedimenty. 
 

Základní p edpoklad využití lineament  p i morfostrukturní analýze jakýchkoli území 

je, že lineamenty odrážejí litologické nebo tektonické vlastnosti ĚHobbs 1ř04 ve ůbdullah et 

al. 2010ě. Nebo p esn ji, že lineamenty mohou p edstavovat diskontinuity pravd podobn  

tektonického p vodu ĚMinár & Sládek 200řě. Orientace lineament  vytvo ených v prost edí 

GIS v r zných subregionech zájmového území ĚObr. 41ě odpovídá p evažujícím azimut m 

tektonických poruch p evzatých z geologické mapy Etiopie dle Mangeshy et al. Ě1řř6ě     

(Obr. 42). Vzhledem k velkému počtu lineament  Ě14 ř40ě, který p evýšil počet zlom  tém  
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o 400 % Ěpom r lineament  a zlom  byl 5 : 1ě, lineamenty vykazují v tší variabilitu azimut . 

ůvšak ne každý lineament vykreslený v prost edí GIS p edstavuje tektonickou poruchu 

v horninovém podloží. ů stejn  tak i geologickou mapu Etiopie v m ítku 1 : 250 000 je t eba 

chápat jako částečn  generalizovanou. Pro p esn jší pochopení vztahu mezi lineamenty a 

reliéfem Etiopské vysočiny byly automaticky generované lineamenty porovnány s vizuálním 

mapováním krajinných prvk  v povodí eky Jemmy Ěregionální m ítko 16 000 km
2
).  

 

 

Obr. 41: Orientace zlom  v okolí Etiopské vysočiny a v Hlavním Etiopském Riftu (HER) 

(Kusák & Krbcová, 2017ě. Pozn.: ůě S-J azimut Ěorientace 175°-355°ě zlom  v subregionu 1; 
B) SZ-JV azimut Ěorientace Ř0°-260°; 130°-310°ě zlom  v subregionu 2; Cě S-J azimut 

(orientatace     0°-1Ř0°; 25°-205°ě zlom  v subregionu 3; Dě SV-JZ azimut (orientace 25°-

205°ě zlom  v subregionu 4; Eě SZ-JV azimut Ěorientace 75°-255°; 145°-325°ě zlom  v 
subregionu 5;         Fě zlomy v subregionu 6 nez p evažujícího azimutu. 
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Obr. 42: Orientace azimut  v okolí Etiopské vysočiny a v Hlavním Etiopském Riftu (HER) 

ĚKusák & Krbcová, 2017ě. Pozn.:  A) S-J azimut Ěorientace 175°-355°ě lineament  v 
subregionu 1;  B) SZ-JV azimut Ěorientace 100°-2Ř0°; 130°-310°ě lineament  v subregionu 2; 
C) S-J azimut Ěorientace 0°-1Ř0°ě lineament  v subregionu 3; Dě SV-JZ azimut (orientace    

0°-1Ř0°; 135°-215°ě lineament  v subregionu 4; Eě SZ-JV azimut Ěorientace 140°-320°;    
175°-355°ě lineament  v subregionu 5; Fě lineamenty v subregionu 6 bez p evažující 
orientace. 

 

7.1.4. Srovnání automaticky vykreslených a ručně mapovaných lineament  v okolí 
povodí eky Jemmy 

Pomocí vizuální interpetace a ručního mapování lineament  bylo v okolí povodí eky 

Jemmy (plocha 16 000 km
2ě  zmapováno 40Ř lineament  s celkovou délkou 5 250 km      

(Obr. 43ůě. Vývoj oblasti kolem povodí eky Jemmy byl ovlivn n tektonickými procesy 

spojenými se vznikem a rozši ováním HER. U ručn  mapovaných lineament  p evažovala 

SV-JZ orientace (20°ě, což je v souladu s orientací riftového systému na V od povodí.  Dále 

zde p evažoval azimut lineament  60° a dva vzájemn  kolmé sm ry VSV-ZJZ ĚŘ0°ě a        

SSZ-JJV Ě170°ě.  

Pomocí automatického vykreslení lineament  v GIS bylo v této oblasti zmapováno 

Ř33 lineament  s celkovou délkou 7 550 km (Obr. 43Cě. Sm ry azimut  byly podobné, jako u 

ručn  vykreslených lineament , avšak jejich četnosti a délky se lišily. Nejvíce zde byl 
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zastoupený azimut VSV-ZJZ ĚŘ0°ě. SV-JZ orientace (20°ě se u lineament  vykreslených 

v GIS sice projevila také, ale výrazn  nep evažovala. 

 

 

Obr. 43: Lineamenty v okolí povodí eky Jemmy ĚKusák & Krbcová, 2017ě. Pozn.: ůě ručn  
mapované lineamenty; Bě r žicový diagram azimut  ručn  mapovaných lineament ;             
Cě lineamenty automaticky vykreslené v GIS; Dě r žicový diagram azimut  automaticky 
vykreslených lineament . 
 

Rozdíly v p evažujících orientacích obou skupin lineament  jsou zp sobeny odlišnými 

metodami jejich mapování. B h m vizuální interpretace reliéfu auto i mapují lineamenty 

p evážn  na rovných úsecích údolnic či h bet  (Obr. 43ůě. Vzniklá síť lineament  v povodí 

eky Jemmy se tak skládala z menšího počtu delších lineament  ĚKusák & Krbcová, 2017ě, 

kdy nejčast jší délka lineament  byla mezi 10-15 km. Oproti tomu programy GIS p i 

automatickém mapování lineament  sledují zm ny ve stupních šedi jednotlivých pixel  

v rastrovém souboru dat. Vykreslené lineamenty tedy spíše kopírovaly hrany údolí, kde byl 
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rozdíl hodnot pixel  nejv tší Ěrozdíl mezi starými platformamy Etiopské vysočiny a hluboce 

za ízlými údolímiě ĚObr. 43Cě. Výsledná síť lineament  automaticky vykreslených v GIS se 

tak skládala z v tšího množství kratších lineament  ĚKusák & Krbcová, 2017ě, kdy nejčast jší 

délka lineament  byla okolo 5 km. S v tším množstvím lineament  se snižuje i jejich vazba 

na výskyt zlom .  

 

7.1.5. ůnalýza vhodnosti metody automaticky vykreslených lineament  pro použití 
v morfostrukturní analýze reliéfu (MůR) Etiopské vysočiny 

Pokud jsou analyzovány lineamenty v území s velkou plochou, nebo pokud lze 

p edpokládat, že lineamenty mají v r zných částech území odlišné stá í a vznikly r znými 

procesy, lze toto zájmové území rozd lit na menší části, tzv. subregiony, ve kterých jsou poté 

lineamenty hodnoceny odd len  Ěfollowing Ekneligoda & Henkela, 2006ě. Zájmové území v 

okolí Etiopské vysočiny a HER bylo rozd leno do 7 geologicky homogenních subregion , 

které tak umožnily lepší srovnání vzniklé vrstvy lineament  v programu GIS a zlom  

z geologické mapy.  

Problematičnost této metody se nejvíce projevila p i srovnání automaticky 

vykreslených a ručn  mapovaných lineament  v regionálním m ítku, v okolí povodí eky 

Jemmy. P evažující azimut ručn  mapovaných lineament  Ě20°ě a p evažující azimut 

automaticky vykreslených lineament  ĚŘ0°ě jsou shodné s azimuty údolních segment , které 

dominovaly v obou t chto sm rech Ěviz dále v Kapitole 7.2.ě. ůvšak geologicky mapované 

zlomy byly orientovány pouze SV-JZ sm rem Ě20°ě. Jelikož programy GIS p i automatickém 

mapování lineament  využívají rozdíl hodnot stupn  šedi jednotlivých pixel  v rastrovém 

souboru dat a vzniklá síť lineament  kopíruje p evážn  rozhraní platforem a za ízlých údolí,  

lze tedy p edpokládat, že takto vzniklá síť lineament  p ináší informace spíše o pr b hu 

hloubkové fluviální eroze, než že se jedná o morfotektonickou síť sledující pr b h zlom .  

V tšina autor  používající tuto metodu vykreslení lineament  uvádí, že se jedná o 

zcela objektivní morfometrickou metodu, jejíž nejv tšími výhodami jsou mimo jiné i 

univerzálnost a opakovatelnost. ůuto i popisují, že oproti manuálnímu vykreslení lineament  

lze tuto metodu automatického vykreslení považovat za objektivní. Na základ  testování 

r zných hodnot vstupních parametr  funkce LINE (RADI, GTHR, LTHR, FTHR, ATHR a 

DTHRě však bylo prokázáno, že všechny zmín né parametry mohou ovlivnit vlastnosti 

vykreslené sít  lineament . Potvrdilo se, že metoda je opakovatelná, tj. pokud je p esn  

dodržen postup popsaný konkrétním autorem, lze z totožných dat vygenerovat totožnou síť 
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lineament . ůvšak metoda nem že být označena za zcela objektivní, jelikož i volba hodnot 

vstupních parametr  funkce LINE by m la být chápána jako subjektivní vliv autor .  

Z výše popsaných d vod  lze tuto metodu automatického vykreslení lineament  v GIS 

doporučit pro morfostrukturní analýzu reliéfu ĚMůRě. ů to p evážn  pro analýzu území 

s velkou plochou, jelikož nejv tší výhoda této metody je rychlost mapování lineament . 

ůvšak metodu lze doporučit pro MůR pouze za podmínek, že: 1ě bude použita jen jako 

doplňková analýza k jiným morfostrukturním analýzám; 2ě vzniklá síť lineament  nebude 

považována za morfotektonickou síť kopírující pr b h zlom ; 3ě pro zvýšení p esnosti 

metody je t eba vzniklou vrstvu lineament  dodatečn  ručn  editovat a odstranit tak chybné 

lineamenty. 

Pro detailn jší analýzu prostorové rozší ení vlivu tektoniky na vývoj reliéfu na pomezí 

Etiopské vysočiny a HER tato metoda automatického vykreslení lineament  v GIS vhodná 

není Ělineamenty nekopírují sm ry tektonických poruchě a morfometrická síť lineament  byla 

dále mapována ručn  pomocí vizuální interpetace satelitních snímk  a DEM. 
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7.2. ůnalýza určení vlivu neotektoniky na vývoj reliéfu horní části povodí Modrého Nilu 

7.2.1. ůnalýza lineárních prvk  reliéfu v horní části povodí Modrého Nilu a vymezení 
dílčích subregion  

V povodí Modrého Nilu a jeho okolí bylo zmapováno celkem 161 megalineament  s 

pr m rnou délkou 60 km, 1 264 zlom  s pr m rnou délkou 21 km, 3 42ř lineament  s 

pr m rnou délkou 10 km a Ř1 137 údolních segment  s pr m rnou délkou 2,3 km. ůnalýza 

jejich azimut  ukázala, že u všech lineárních krajinných prvk  p evažuje orientace do dvou 

hlavních sm r : SSV-JJZ Ě20°ě, resp. SV-JZ Ě40°ě Ěčervená, resp. zelená barva na Obr. 44). 

Mezi další p evažující azimuty pat í ĚObr. 44):  

1) VSV-ZJZ ĚŘ0°ě Ěmodrá barvaě;  

2) V-Z Ěř0°ě Ěžlutá barvaě;  

3) ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá barvaě;  

4) SZ-JV Ě145°ě Ěoranžová barvaě;  

5) SSZ-JJV Ě170°ě Ěfialová barvaě;  

a 6) S-J Ě0°ě Ěčerná barvaě.  

U zlom  p evažuje orientace ĚObr. 44D): SSV-JJZ Ě20°ě, SV-JZ Ě40°ě, SZ-JV Ě145°ě a 

SSZ-JJV (170°ě, což m že dokládat tektonický p vod megalineament , lineament  nebo 

segment  údolí se stejnou orientací. Dále pak u megalieament  či lineament  se objevují i 

azimuty VSV-ZJZ ĚŘ0°ě, V-Z Ěř0°ě a S-J Ě0°ě, které mohly vzniknout jiným procesem. V 

údolní síti na takto velké ploše území nebyl dominantní žádný azimut.  
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Obr. 44: P ehled zlom  a lineárních prvk  reliéfu mapovaných v Etiopské vysočin  a jejich 
azimut  ĚKusák et al., in rev.ě. Pozn.: ůě megalineamenty; Bě r žicový diagram orientace 
megalineament ; Cě zlomy; Dě r žicový diagram orientace zlom ; Eě lineamenty; Fě r žicový 
diagram orientace lineament . 
 

Pom r délky prvních ád  údolí v určitém azimutu ku součtu ostatních Ěvyššíchě ád  

údolí dle Strahlera Ě1ř57ě ve stejném azimutu (SOLR) se v jednotlivých sm rech výrazn  liší, 

avšak p i bližším porovnání hodnot pro jednotlivé azimuty lze pozorovat určitou shodu. 

SOLR ukazují výrazn  vyšší hodnoty ĚSOLR >> 1.ě pro dva axiální ortogonální sm ry:         

1ě podobné hodnoty pro černou ĚS-J) a žlutou ĚV-Zě orientaci; a 2ě podobné hodnoty pro 

fialovou (SSZ-JJV) a modrou (VSV-ZSZě orientaci. Stejn  tak celková délka údolí v t chto 
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sm rech je velmi podobná ĚTab. 24ě. Vysoká hodnota SOLR znamená v tší délku údolí 

prvních ád , čili m že poukazovat na vývojov  mladší údolí, kde v současnosti probíhá 

aktivní zp tná fluviální eroze prodlužující délky údolí I. ád . Naopak nejnižší hodnoty SOLR       

ĚSOLR << 1ě dosáhly diagonální oranžové ĚSZ-JVě a hn dé ĚZSZ-VJVě orientace údolí    

(Tab. 24), na jejichž vývoji by se tedy m ly podílet nejstarší tektonické události. Pr m rné 

hodnoty SOLR dosahují červené ĚSSV-JJZě a zelené ĚSV-JZ) orientace, SOLR t sn     

nad/pod 0.  

 

Tab. 24: Pom r délky prvních ád  údolí v určitém azimutu ku součtu ostatních Ěvyšších) 

ád  údolí dle Strahlera Ě1ř57ě ve stejném azimutu ĚStream Order Length Ratio, SOLR) a 

celkové délky údolí v jednotlivých sm rech. 
 Černá Žlutá Fialová Modrá Červená Zelená Oranžová Hnědá 

Azimut [] 0=S-J 0 90 170 80 20 40 145 115 

Celková délka [km] 11 089 10 864 3 886 3 928 4 446 20 141 9 369 4 127 

SOLR 1,735 1,762 1,354 1,341 1,161 0,990 0,758 0,668 

 

Východní část povodí Modrého Nilu je tvo ena starými plošinami, které jsou 

rozrušeny fluviální erozí. Fragmenty starých plošin se skládají z paleocenních – oligocenních 

– miocénních čedič  a sopečných tuf  a jsou ohraničené hluboce za ízlými údolími. P íčné 

profily údolí v Etiopské vysočin  dokládají komplikovaný vývoj oblasti s vlivem litologie a 

horninového podloží, i n kolika epizodami zahlubování tok  s r znou intenzitou. Rovn ž 

v současnosti dochází k  rozši ování údolí na úkor starých strukturních plošin. Naopak 

v západní části povodí Modrého Nilu se nachází prekambrické horniny a senilní tvary reliéfu. 

Pro bližší popis vlivu tektoniky a potenciálu k íčnímu pirátství v jednotlivých částech 

povodí Modrého Nilu a okolí bylo vybráno p t dílčích subregion , které reprezentují r zné 

typy krajiny (Obr. 45). Subregiony 1 (plocha 18 800 km
2
) a 2 (plocha 11 500 km

2ě se nachází 

na hranici Etiopské vysočiny a HER a zahrnují eky Jemma a Beshlo Wenz. Subregion 3 

(plocha 20 500 km
2ě se nachází v centrální části Etiopské vysočiny a zahrnuje dv  štítové 

sopky, Mt. Choke (4 100 m n.m.) a Mt. Gish (2 890 m n.m.). Subregion 4 (plocha 21 000 

km
2
) zahrnuje západní část tektonické pánve, v níž se vytvo ilo jezero Tana. Subregion 5 

(plocha 35 000 km
2ě leží v jižní části povodí modrého Nilu, zahrnuje eky Didessa a Baro a 

reprezentuje vysoce erodovanou část Etiopské vysočiny.  
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 Obr. 45: Povodí Modrého Nilu Ě175 400 km
2; délka rozvodnice 3 200 kmě a jeho okolí 

Ěcelková plocha 450 000 km
2ě ĚKusák et al., in rev.ě. Pozn.: 1ě subregion eky Jemmy;           

2ě subregion eky Beshlo Wenz; 3ě subregion vulkán  Mt. Choke a Mt.Gish; 4ě subregion 
jezera Tana; 5) subregion ek Didessa a Baro.  
 

7.2.2.  Morfometrická analýza subregionu 1 – povodí eky Jemmy  
ůnalýza subregionu 1 potvrdila p evahu orientací  SSV-JJZ Ě20°ě, resp. SV-JZ Ě40°ě 

Ěčervená, resp. zelená barvaě a to jak u údolních sítí, tak i u megalineament  a lineament  

(Obr. 46ě. Všechny zlomy v subregionu 1 mají SSV-JJZ Ě20°ě sm r, který je shodný 

s orientací této části HER. U megalineament  se pak projevily také vedlejší azimuty VSV-

ZJZ ĚŘ0°ě Ěmodrá barvaě, V-Z Ěř0°ě Ěžlutá barvaě a ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá barvaě, které jsou 

ve shod  se sm ry údolí ĚObr. 46).  
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Obr. 46: Subregion 1 – povodí eky Jemmy ĚKusák et al., in rev.ě: ůě údolní sít  a hranice 
údolí; Bě megalineamenty, zlomy a lineamenty; Cě r žicový diagram orientace údolí;            
Dě r žicový diagram orientace megalineament ; Eě r žicový diagram orientace zlom ;          
Fě r žicový diagram orientace lineament . 
 

Ze srovnání p íčných profil  údolími, která se vyvinula na SV-JZ Ě40°ě orientovaných 

megalineamentech Ěprofily č. 1-21; Obr. 47) a na SSV-JJZ Ě20°ě orientovaných 

megalineamentech Ěprofily č. 22-33ě, je patrné, že profily č. 1-21 jsou širší a otev en jší. ů to 

bez ohledu na část údolí, ve které se p íčný profil nacházel. Údolí na červených 

megalineamentech vykazují v tší míru zahlubování než údolí na zelených megalineamentech, 



135 

 

což ukazuje na jejich mladší v k. To potvrzuje i podélný profil č. 34 na červeném 

megalineamentu, kde je velký potenciál k íčnímu pirátství. Zp tná eroze je zde silná z obou 

stran p vodní čedičové platformy Ěsoučasná ší ka pouze 1,26 kmě a po odstran ní jejího 

zbytku lze očekávat vznik íční pirátství ĚObr. 47).  

 

 

Obr. 47: Profily údolími v subregionu 1 - povodí eky Jemmy ĚKusák et al., in rev.ě: č. 1-21 

p edstavují p íčné profily údolími na zelených megalineamentech; č. 22-33 p edstavují p íčné 
profily údolími na červených megalineamentech; A p edstavuje vý ez území s tendencí k 
íčnímu pirátství Ěprofil č. 34ě. 
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7.2.3. Morfometrická analýza subregionu 2 – povodí eky Beshlo Wenz 

Orientace údolí v subregionu 2 (Obr. 48ě je podobná údolní síti eky Jemmy, tj. 

p evažuje SSV-JJZ Ě20°ě, resp. SV-JZ Ě40°ě orientace Ěčervená, resp. zelená barvaě.  Nicmén  

HER se v této části stáčí sm rem k Rudému mo i a tak i u zlom  v povodí eky Beshlo Wenz 

p evažuje azimut SSZ-JJV Ě170°ě Ěfialová barvaě. Orientace zlom  v tomto subregionu se pak 

odráží v azimutech megalineament  a lineament .  

 

Obr. 48: Subregion 2 – povodí eky Beshlo Wenz ĚKusák et al., in rev.ě: ůě údolní sít  a 
hranice údolí; Bě megalineamenty, zlomy a lineamenty; Cě r žicový diagram orientace údolí; 
Dě r žicový diagram orientace megalineament ; Eě r žicový diagram orientace zlom ;         
Fě r žicový diagram orientace lineament . 
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Rovn ž v subregionu 2 jsou p íčné profily údolími na zelených megalineamentech 

širší a více otev ené, než údolí s orientací SSV-JJZ Ě20°ě Ěčervené megalineamentyě, které se 

intenzivn  za ezávají do podloží ĚObr. 49ě. Výjimkou jsou však profily č. 3-6 a 10 (Obr. 49), 

které jsou stejn  úzké jako profily údolími na červených megalineamentech. Subregion 2 

v povodí eky Beshlo Wenz v blízkosti HER je velmi siln  erodován zahlubujícími se údolími 

– a to bez ohledu na orientace údolí Ěčervené, zelené nebo oranžové megalineamentyě. 

 

Obr. 49: Profily údolími v subregionu 2 - povodí eky Beshlo Wenz ĚKusák et al., in rev.):   

č. 1-10 p edstavují p íčné profily údolími na zelených megalineamentech; č. 11-23 p edstavují 
p íčné profily údolími na červených megalineamentech; č. 24-35 p edstavují p íčné profily 
údolími na oranžových megalineamentech. 
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Na svahu HER, východn  od hranice povodí Modrého Nilu, se vyvinulo n kolik 

asymetrických horninových blok . Vlivem rozevírání HER dochází k poklesu a úklonu t chto 

blok  podél zlom  rovnob žných s Hlavním Etiopským Rifem. N které tyto horninové bloky 

p i svém pohybu umožnily vznik hrazených jezírek ĚObr. 50).   

B hem terénních prací v Etiopské vysočin  bylo zjišt no, že u jezera Maybar        

(Obr. 50Cě byl díky silné zp tné erozi p vodní odtok z jezera SSZ-JJV Ě170°ě Ěfialová barvaě 

nahrazen novým odtokem orientovaným SSV-JJZ Ě20°ě sm rem. Také u jezera Hayak      

(Obr. 50ůě, které je hrazené tém  600 m vysokým h betem s orientací SSZ-JJV Ě170°ě 

Ěfialová barvaě, byly zmapovány SSV-JJZ Ě20°ě orientované lineamenty. T etím jezerem 

v této oblasti je jezero Hardibo ĚObr. 50Bě, které je také hrazené 600 m vysokým tektonicky 

podmín ným h ebem. 

 

 

Obr. 50: Profily sm rem do Hlavního Etiopského Riftu (HER) dokládají tektonicky 
predisponované horninové bloky, které jsou asymetrické v p íčném profilu, a které hradí 
jezera: ůě jezero Hayk; Bě jezero Hardibo; Cě jezero Maybar ĚKusák et al., in rev.).   
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Pokles a uklon ní horninových blok  podél tektonických zlom  na svahu HER je 

typický jev vyskytující se p i tvorb  a rozevírání riftových systém  ĚBabar, 2005; Hugget, 

2007ě spojený s výskytem m lkých zem t esení Ěviz Kapitola 7.2.7.ě. Z pr b hu profil  

reliéfem ĚObr. 50ě na rozhraní Etiopské vysočiny a HER je možné pozorovat rozložení t chto 

blok , avšak pro bližší popis rozložení horninových blok  a jejich pohyb  podél zlom  by 

bylo zapot ebí více profil  reliéfem, p ípad  souvislé m ení rychlosti a sm ru pohyb  blok , 

nap . pomocí terčových m idel TM 71. 

 

7.2.4. Morfometrická analýza subregionu 3 – vulkány Mt. Choke a Mt. Gish 

Popis proces  p sobících v současnosti v okolí sopek Mt. Choke Ě4 100 m n.m.)         

a Mt. Gish (2 890 m n.m.ě je oproti subregion m 1 a 2 pom rn  jednoduchý. Údolní systém 

odráží p ítomnost sopek, na kterých se vyvinula všesm rná radiální údolní síť s mírnou 

dominancí SSV-JJZ Ě20°ě a SV-JZ Ě40°ě azimut  ĚObr. 51ě. Nicmén  všechny ostatní 

mapované tvary reliéfu ukazují dominanci SV-JZ Ě40°ě orientace ĚObr. 51ě bez jakéhokoli 

vlivu sm r  mladší tektoniky, nap . SSV-JJZ Ě20°ě orientace.  
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Obr. 51: Subregion 3 – vulkány Mt. Choke a Mt. Gish ĚKusák et al., in rev.ě: ůě údolní sít  a 
hranice údolí; Bě megalineamenty, zlomy a lineamenty; Cě r žicový diagram orientace údolí; 
Dě r žicový diagram orientace megalineament ; Eě r žicový diagram orientace zlom ;         
Fě r žicový diagram orientace lineament . 

 

Dlouhá údolí nacházející se mezi sopkami Mt. Choke a Mt. Gish Ěp íčné profily         

č. 2-10; Obr. 52ě vznikla pravd podobn  díky tektonickým proces m, které umožnily 

vzniknout SV-JZ Ě40°ě orientovaným megalineament m Ězelená barvaě a ostatním lineárním 

tvar m reliéfu v celém zájmovém území. Nicmén  se v tomto sm ru vyvinulo také mladší a 

hlubší údolí, které se za ezává do svahu vulkánu Mt. Choke Ěprofily č. 11-16; Obr. 52ě, jejíž 

vznik Kieffer et al. Ě2004ě datují p ed 22,4 miliony let. Vzhledem k situaci, kdy údolí 

vyvinutá na zelených megalineamentech erodují vulkanické kužely, lze p edpokládat, že tvary 



141 

 

na zelených lineamentech vznikly procesem mladším než stá í štítových sopek Mt. Choke a 

Mt. Gish. 

Další p íklad tendence k íčnímu pirátství dokládá profil č. 1 ĚObr. 52ůě, který 

prochází zeleným megalineamentem mezi sopkami. Z p vodního reliéfu zbývá v současnosti 

jen 1,5 km, p ičemž po jeho odstran ní lze p edpokládat rozši ování údolí ze JZ sm ru Ěp íčné 

profily č. 2-6ě na úkor údolí sm rem ze SV Ěp íčné profily č. 7-10). 

Profily údolími, která se vyvinula na hn d  označených megalineamentech 

orientovaných ZSZ-VJV Ě115°ě sm rem, dokládají stará a velmi široká údolí Ěp íčné profily   

č. 16-22; Obr. 52).  
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Obr. 52: Profily údolími v subregionu 3 - vulkány Mt. Choke a Mt. Gish ĚKusák et al., in 
rev.ě: č. 1 p edstavuje podélný profil údolími na zeleném megalineamentu, kde byla označena 
tendence k íčnímu pirátství; č. 2-15 p edstavují p íčné profily údolími na zelených 
megalineamentech; č. 16-22 p edstavují p íčné profily údolími na hn dých 
megalineamentech. 

 

7.2.5. Morfometrická analýza subregionu 4 - jezero Tana  

Údolní síť v subregionu 4 je jen částečn  ovlivn na tektonicky, a to ve sm ru SV-JZ 

Ě40°ě. Druhý dominantní sm r azimut  ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá barvaě není v tomto p ípad  

dán sledováním určité tektonické linie, ale jde spíše o odvodn ní území SZ sm rem 
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k Súdánským planinám ĚObr. 53). V subregionu 4, stejn  jako v subregionu 3, není 

dominantní eroze ve sm ru SSV-JJZ Ě20°ě, tak jak je tomu u subregion  č. 1 a 2 poblíž 

hranice HER. Nicmén  i zde se vytvo ily zlomy sledující tento sm r ĚObr. 53Eě, které 

následn  ovlivnily vývoj megalineament  a lineament .  

 

Obr. 53: Subregion 4 – jezero Tana ĚKusák et al., in rev.ě: ůě údolní sít ; Bě megalineamenty, 
zlomy a lineamenty; Cě r žicový diagram orientace údolí; Dě r žicový diagram orientace 
megalineament ; Eě r žicový diagram orientace zlom ; Fě r žicový diagram orientace 
lineament . 
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Celá pánev, v níž se vyvinulo jezero Tana, je tektonicky podmín na ĚChorowicz et al., 

1998). Jezero Tana je v současné dob  odvodňováno pouze jediným výtokem SV sm rem – 

tok Modrého Nilu. Nicmén  eky na západním okraji subregionu 4 se zp tnou erozí p ibližují 

k jezeru a to p evážn  ze SV-JZ Ě40°ě a ZSZ-VJV Ě115°ě sm ru ĚObr. 54ě. P ičemž oba tyto 

sm ry p edstavují pro jezero ohrožení.  

Podélné profily reliéfem č. 1 a 2 ĚObr. 54ě ukazují situaci na ekách odtékající        

ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá barvaě tekoucí sm rem k Súdánské planin . Chorowicz et al. Ě1řřŘě 

popisují vývoj HER a s ním související pohyby horninových blok  v celé Etiopské vysočin . 

Jezero Tana vzniklo na jednom z t chto uklon ných horninových blok , který se svažuje VJV 

sm rem ĚObr. 55Bě. H eben odd lující jezero Tana od Súdánských planin Ěvýška 200 m, ší ka 

10 kmě je tedy část uklon ného horninového bloku Ěeskarpmentě, což potvrzuje i asymetrie 

h ebenu v profilech č. 1 a 2 ĚObr. 54), kdy je ZSZ svah výrazn  strm jší než VJV svah. 

V současnosti jsou horní části tok  postupující zp tnou erozí sm rem od Súdánských planin 

vzdálené od jezera Tana asi 10 km, avšak zp tná eroze musí p ekonat 200 m vysoký 

eskarpment, tj. strukturní svah. 

Odlišní situace je JZ od jezera, kde vodní tok sleduje sm r SV-JZ Ě40°ě Ězelený 

megalineamentě a údolí se vyvinulo na dlouhém zlomu ĚObr. 54). V současnosti zbývá 

k odčerpání vody z jezera 3,Ř km současného reliéfu Ěpoz statek lávového proudu sopky    

Mt. Gishě. Po načepování jezera tímto údolím na zelené linii by se zvýšil pr tok tímto údolím 

a pravd podobn  by došlo k  zahloubení údolí a množství vody a rychlost odtoku JZ sm rem 

by se zvyšovalo. V současnosti je plocha povodí horního Modrého Nilu 175 400 km
2
 (od 

jezera Tana po vodní nádrž Rosseiresě. ůvšak pokud bude jezero Tana odvodňováno JZ 

sm rem, klesne plocha zásobovaná vodou z jezera na pouhých 76 Ř00 km2, což je pouze 44% 

současného povodí. Potenciální zm na odvodn ní jezera Tana JZ sm rem by tedy ovlivnila 

hydrologické podmínky na ploše řŘ 600 km
2. Nelze p edpokládat, že by tato Z část povodí 

zcela vyschla a zmenšila by se tak plocha povodí. ůle Z část území by p išlo o značnou část 

vody z jezera Tana. Pr tok Modrého Nilu by byl dále závislý pouze na srážkách, které jsou 

b hem roku velmi nevyrovnané. Pr m rný roční úhrn srážek je v Etiopské vysočin          

1 Ř00 mm, p ičemž ale Ř0% srážek spadne v období od července do zá í ĚKlimadiagramme 

Weltweit, 2016).  
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Obr. 54. Podélné profily v subregionu 4  - jezero Tana ĚKusák et al., in rev.):                         

č. 1 a 2 p edstavují eky, které se k jezeru Tana p ibližují ze ZSZ-VJV Ě115°ě sm ru; č. 3 
p edstavuje profil údolím, které se zp tnou erozí p ibližuje k jezeru Tana ze SV-JZ Ě40°ě 
sm ru. 
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Obr. 55: Potenciál k íčnímu pirátství v subregionu 4 - jezero Tana: ůě zp tná eroze 
postupující z ZSZ Ě115°ě sm ru, zp tná eroze postupující z JZ Ě40°ě sm ru a hranice 
eskarpmentu; Bě vývoj HER a s ním související pohyby horninových blok  v celé Etiopské 
vysočin  dle Chorowicze et al. Ě1řřŘě, 1ě a 2ě tektonický výzdvih území, 3ě tvorba HER, 

pokles a uklon ní horninových blok . 
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7.2.6. Morfometrická analýza subregionu 5 – eky Didessa a Baro  
Subregion 5 reprezentuje vysoce erodovanou část Etiopské vysočiny s dominancí 

senilních tvar  reliéfu ve sm rech SZ-JV Ě145°ě Ěoranžová barvaě a ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá 

barvaě a zároveň s juvenilními údolími ve sm rech V-Z Ěř0°ě Ěžlutá barvaě a SSV-JJZ Ě20°ě 

Ěčervená barvaě ĚObr. 56).  

 

 

Obr. 56: Subregion 5 – eky Didessa a Baro ĚKusák et al., in rev.ě: ůě údolní sít ;                
Bě megalineamenty, zlomy a lineamenty; Cě r žicový diagram orientace údolí; Dě r žicový 
diagram orientace megalineament ; Eě r žicový diagram orientace zlom ; Fě r žicový 
diagram orientace lineament . 
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Vysoký v k údolí s SZ-JV Ě145°ě Ěoranžová barvaě a ZSZ-VJV Ě115°ě Ěhn dá barvaě 

orientací dokládají jednak velmi nízké SOLR Ě<< 1ě, a pak vyvinutá údolí s velmi širokými 

údolními dny Ěp íčné profily č. 1-8; Obr. 57ě. Jiné chování vykazují údolí vyvinutá na V-Z 

Ěř0°ě orientovaných megalineamentech Ěžlutá barvaě, kde je vid t tendence k aktivnímu 

zahlubování údolí Ěp íčné profily č. ř-16; Obr. 57ě, a údolí vyvinutá na SSV-JJZ Ě20°ě 

orientovaných megalineamentech Ěčervená barvaě, kde v současnosti p sobí hloubková eroze 

bez ohledu na pozici v Etiopské vysočin  Ěp íčné profily č. 17-24; Obr. 57).  

 

Obr. 57: Profily údolími v subregionu 5 - eky Didessa a Baro ĚKusák et al., in rev.):             

č. 1-4 p edstavují p íčné profily údolími na hn dých megalineamentech; č. 5-Ř p edstavují 
p íčné profily údolími na oranžových megalineamentech; č. ř-16 p edstavují p íčné profily 
údolími na žlutých megalineamentech; č. 17-24 p edstavují p íčné profily údolími na 
červených megalineamentech. 
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7.2.7. Analýza vztahu epicenter zemět esení a megalineament  na rozhraní Etiopské 

vysočiny a Hlavního Etiopského Riftu (HER) 

Od roku 1961 bylo v subregionu 1 povodí eky Jemmy zaznamenáno 12 zem t esení 

(Obr. 58ůě a další 3 zem t esení byly zaznamenány v subregionu 2 povodí eky Beshlo Wenz 

(Obr. 58B; Earthquake Track, 2017ě. V tšina epicenter zem t esení byla vázána na SSV-JJZ 

orientované megalineamenty Ě20°ě Ěčervená barvaě. Oproti tomu na SV-JZ orientovaných 

megalineamentech Ě40°ě Ězelená barvaě se nacházela jen 3 epicentra. V subregionu 2 povodí 

eky Beshlo Wenz byla epicentra rozmíst na p evážn  podél SSZ-JJV orientovaných 

megalineamentech Ě170°ě Ěfialová barvaě. Výskyt epicenter zem t esení na červených a 

fialových megalineamentech m že být další d kaz jejich nízkého stá í a recentní tektonické 

aktivity v t chto sm rech. Pr m rná hloubka hypocenter byla 20 km a pr m rné magnitudo 

zem t esení bylo 5,5 ĚTab. 25; Earthquake Track, 2017).  

 

 

Obr. 58: Epicentra zem t esení dle Earthquake Track Ě2017ě a megalineamenty ĚKusák et al., 
in rev.). 
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Tab. 25: Charakteristika zem t esení ve východní části Etiopské vysočiny na hranici 
Hlavního Etiopského Riftu (HER) v letech 1961-2016 dle Earthquake Track Ě2017ě ĚKusák et 
al., in rev.). 

 
Číslo 

zemět esení 
Rok Magnitudo Hloubka ohniska 

[km] 

1 1961 6.2 25 

2 1961 6.0 20 

3 1961 5.9 20 

4 1961 5.6 15 

5 1961 5.4 20 

6 1961 5.7 20 

7 1974 4.5 33 

8 1975 5.5 33 

9 1977 5.0 38 

10 1984 5.0 10 

11 1985 4.7 10 

12 1993 5.7 15 

13 1997 3.8 10 

14 2004 4.6 10 

15 2014 4.2 10 
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7.2.Ř. Interpretace morfometrických analýz v okolí povodí Modrého Nilu a v jeho dílčích 

subregionech 

Morfometrická analýza reliéfu založená na výpočtu možného odvodn ní z každého 

buňky rastru SRTM DEM ukazuje tvar, hustotu a hierarchii dolních sítí, které odrážejí vliv 

struktury a eroze na utvá ení krajiny Ěsensu Stoddart 1řř7; Kusák et al, 2016ě, stejn  jako 

SRTM DEM umožnuje vytvá ení a hodnocení topografických profil  Ěpodélných, p íčných, 

aj.) (sensu Borská & K ížek, 200Řě. Soubor všech t chto analýz byl účinn  použit v Etiopské 

vysočin  autory Gani & ůbdelsalam Ě2003ě, ale zpracování Kusák et al. Ěin rev.) a Kapitola 

7.2. této práce p inášejí nové informace o vývoji této části Etiopské vysočiny. Vlastnosti 

zlom , tj. jejich orientace a rozložení v prostoru, ale i stá í jejich vzniku či p ípadné mladší 

reaktivace proces  jejich formování, jsou d ležitým základem rekonstrukce 

morfotektonického vývoje reliéfu. Nicmén  p ímé studium zlom  je možné pouze pomocí 

terénního výzkumu: nap . m ením strukturních prvk  na skalních výchozech, pomocí 

geologických vrt , nebo pomocí geofyzikálních profil  elektrické odporové tomografie 

ĚERTě, které je však ekonomicky i časov  náročné. Navíc vzhledem k velikosti zájmového 

území v povodí Modrého Nilu a špatné infrastruktu e v Etiopii bylo možné navštívit pouze 

velmi omezené množství zájmových lokalit. Z tohoto d vodu byly vlastnosti zlom  Ějejich 

počet, poloha, orientace i délkaě p evzaty z geologické mapy Etiopie v m ítku 1 : 250 000 

(Mangesha et al., 1řř6ě, což vedlo k snížení p esnosti použitých metod. Na druhou stranu 

lineární prvky reliéfu Ěmegalineamenty a lineamentyě, které sice odrážejí geologické zlomy 

jen s určitou pravd podobností Ěsensu Minár & Sládek 200řě, mohly být na základ  DEM 

rovnom rn  mapovány v celém zájmovém území se stejnou p esností. Megalineamenty jsou 

pravd podobn  spojeny s významnými zlomy a jinými strukturními tvary reliéfu, ale díky 

jejich malému počtu nejsou tak vhodné pro statistickou analýzu jako pravidelné lineamenty 

(pom r megalineament  a lineament  ~ 1 : 21ě. Údolní síť tvo í nejhustší datovou vrstvu, jejíž 

vykreslení v programu ArcGIS 10.2 ĚESRI, 2011ě nemohlo být nijak subjektivn  ovlivn no. 

ůnalýza jednotlivých segment  údolí a hierarchický ádovostní systém údolních sítí dle 

Strahlera Ě1ř57ě m že odrážet časovou posloupnosti r zných tektonických událostí. ůvšak 

jejich vazba a souvislost s výskytem tektonických poruch litosféry je nižší než u 

megalineament , lineament  nebo p ímo zlom  p evzatých z geologické mapy. Vývojová 

stadia jednotlivých tektonicky podmín ných a strukturních tvar  reliéfu mohou být také 

odvozena z topografických profil  a p ítomnosti morfodynamických jev , jako jsou nap . 

hloubková či zp tná eroze v údolí, sesuvy p dy, nebo zem t esení. Kombinace informací 

získaných pomocí výše zmín ných metod byly porovnávány s výsledky geologických a 
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geochronologických analýz r zných autor , což vedlo ke vzniku  uceleného obrazu 

morfotektonického vývoje Etiopské vysočiny. 

Na základ  výše popsaných analýz SOLR, megalineament , lineament , zlom , 

segment  údolí a profil  reliéfem v povodí Modrého Nilu a jeho okolí, mohou být rozlišeny 

dv  základní skupiny sm r  tektonických linií ĚKusák et al., in rev.): 

ůě axiální sm ry zahrnující černé, žluté, fialové a červené sm ry linií, které oscilují kolem 

čty  základních sv tových stran S-J a V-Z; 

Bě diagonální sm ry zahrnující zelené, oranžové a hn dé linie, které oscilují kolem sv tových 

stran SV-JZ a SZ-JV. 

P ičemž: 

1ě Rozdíly mezi červenými ĚSSV-JJZě a zelenými ĚSSV-JJZě sm ry linií, které dominují v 

rozložení azimut  jak u zlom , tak i v orientacích megalineament  a lineament , odpovídá 

rozši ování HER sm rem od 130 k 105 západní délky, které probíhalo v období p ed 6,6-3 

miliony let, a které zp sobilo zm nu orientace normal fault z p evažujícího sm ru 35 (SV-

JZě do sm ru 10 (SSV-JJZě, jak popisují Wolfenden et al. Ě2004ě; 

2ě Diagonáln  orientované tvary reliéfu odrážejí starší vývoj povodí Modrého Nilu, tj. jeho 

vývoj v SZ-JV orientovaných p íčných zlom , které jsou kolmé na HER (Gani et al., 2009; 

Macgregor, 2015); 

3ě ůxiáln  orientované tvary reliéfu odráží hlavn  čtvrtohorní vývoj Etiopské vysočiny, který 

byl ovlivn n ĚGani et al., 200řě: ůě rozši ováním ĚV-Zě a šikmým rozevíráním ĚSSZ-JJV) 

HER; Bě vývojem V-Z orientovaných transverzálních zlom ; a Cě V-Z rozši ováním v 

západní části ůfarské deprese. Stejn  tak sesuvy p dy, které ve své práci popisují Kycl et al. 

Ě2017ě se vytvá í na axiáln  orientovaných lineárních trar  reliéfu, což potvrzuje jejich 

kvartérní aktivitu. Tento p edpoklad také potvrzuje juvenilní kvartérní charakter v tšiny 

lineárních tvar  v axiálních sm rech, ve kterých p evažují úzká hluboce za íznutá údolí, fault 

scarps, a tendence k recentnímu íčnímu pirátství. Také u azimut  prvních ád  vodních tok  

dle Strahlera Ě1ř57ě dominují axiální sm ry; 

4ě Naopak v diagonálních sm rech mapovaných linií se vyvinula p evážn  více otev ená údolí 

s širokými údolními dny a s vyšším sklonem k meandrování vodních tok  na údolních dnech. 

U azimut  jednotlivých ád  údolí jsou v diagonálních sm rech zastoupeny p evážn  údolí 

vyšších ád  dle Strahlera Ě1ř57ě.  

Pom r délky prvních ád  údolí ku součtu ostatních Ěvyššíchě ád  údolí dle Strahlera 

(1957) (Stream Order Length Ratio, SOLRě a celkové délky údolí v jednotlivých sm rech 
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mohou být ješt  p esn jším m ítkem v ku morfotectonické aktivity. SOLR dosahuje nejvyšší 

hodnoty v černých ĚN-Sě a kolmých sm rech žluté ĚV-Zě sm rech orientace údolních sítí. 

Také celková délka údolní sít  p evažuje v t chto sm rech celkové délky údolí ostatních 

sm r . Nicmén  četnost analyzovaných zlom  a lineament  je ve sm rech N-S a V-Z až 

sekundární. Klesající hodnoty SOLR u fialových, modrých a hlavn  červených sm r  údolí 

mohou poukazovat na p esun morfotektonického pole v pr b hu čtvrtohor ze sm ru 20 

(SSV-JJZě do sm ru 0 (S-Jě. ů dále klesající hodnota SOLR u zeleného sm ru p es 

oranžovou až k hn dému sm ru je v souladu s p edpokladem, že první zmín ný Ězelenýě sm r 

p edstavuje p edevším pozdn  miocenní morfotektonické pole vedoucím k rozevírání HER, 

zatímco druhé dva Ěoranžové a hn déě sm ry p edstavují starší morfotektonické pole. 

S p ihlédnutím na recentní hloubkovou erozi v údolích na oranžových megalineamentech 

v povodí eky Beshlo Wenz a p i porovnání výsledk  s prací ůbbebe et al. Ě1řřŘě se zdá, že 

n které zlomy v t chto starších morfotektonických polích mohly být pozd ji částečn  

reaktivovány modelací Yerer-Tullu Wellel lineamentu (viz Kapitola 7.3.). 

Prostorové rozd lení jednotlivých typ  studovaných linií v reliéfu Etiopské vysočiny 

m že být spojené s časoprostorovým rozložením jednotlivých fází tektonického vývoje 

(tectonic eventě. Subregion 1 se nachází západn  od HER. Subregion 2 pak p ímo na hranici 

Etiopské vysočiny a ůfarské deprese. Subegiony 3 a 4 leží v centrální části Etiopské 

vysočiny, na západn  od hranice HER. ů subregion 5 leží v jižní části povodí modrého Nilu. 

Studované Ěbarevnéě sm ry linií reprezentují pouze 44 % možných sm r  odtoku. ůvšak 

presto je v t chto sledovaných sm rech soust ed no od Ř7 % Ěsubregion 2ě do 62 % 

Ěsubregion 4ě analyzovaných údolních segment . To jen potvrzuje významný vliv tektoniky 

na vývoj údolní sít , jak obecn  v celé Etiopské vysočin , tak p edevším v blízkosti HER a 

ůfarské deprese Ěsubregion 2ě. ůxiální sm ry linií dominují v oblastech blízkých riftovému 

systému Ěsubregion 1, 2 a částečn  i subregion 5ě. Naopak diagonální sm ry linií jsou s t mi 

axiálními srovnatelné až teprve v posledních dvou subregionech Ě3 a 4ě vzdálen jších od 

HER. 

Hn dý sm r linií je dominantní p evážn  v JZ části povodí Modrého Nilu Ěsubregiony 

3 a 5ě s nejv tšími odkryvy t etihorního horninového podloží, což naznačuje jeho starší p vod 

(Tab. 26ě. Oranžový sm r linií má podobný charakter jako hn dé linie, ale je také významn  

zastoupen v J části subregionu 2. To m že dokládat neotektonickou reaktivaci v tomto sm ru 

Ěůbebe et al., 1řřŘě. Zelený sm r linií je obecn  nejvíce zastoupen u všech studovaných 

lineárních prvk  a to p evážn  v subregionech 1, 3 a 4. Promítnutí tektonických poruch do 

údolní sít , včetn  vyšších ád  údolí ĚSOLR < 1ě poukazují na nejstarší neotektonickou fázi 
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vývoje regionálního významu – otevírání HER. Červený sm r linií je druhým nejčetn jším 

zastoupením orientací u všech studovaných lineárních prvk  ĚTab. 26ě. Jeho vývoj je vázán na 

zm nu nap ťového pole HER. Jeho vliv na formování lineárních tvar  reliéfu klesá sm rem 

na Z, což dokládá jeho mladé stá í a krátký vliv na formování reliéfu. Tvary na t chto liniích 

jsou však juvenilní a aktivní. Podobn  i černé a fialové sm ry linií se vyskytují p evážn  v 

oblastech sousedících s HER a ůfarskou depresí. Pravd podobn  se jedné o mladé sm ry 

neotektnického nap tí, které b hem svého krátkého p sobení na reliéf ovlivnily pr b h údolí 

pouze v subregionu 2. Žlutý sm r linií se nejvíce projevuje na J studovaného území a je 

spojený s aktivací Yerer-Tulle Well lineamentu v pozdním miocénu jako d sledek širší 

deformace litosféry Ěůbebe et al., 1řřŘ, Trestrail & Rooney, 2014ě. Vysoká hodnota SOLR 

tohoto ortogonálního V-Z sm ru však sv dčí o rostoucí neotektonické kvartérní v celém 

zájmovém území. 

 

Tab. 26: P ehled vlastností analyzovaných Ěbarvenýchě sm r  tektonických linií. 
Barva Orien-

tace (°) 
SOLR Popis Subre-

giony 

Hnědá ZSZ-

VJV 

Ě115°ě 

0,668 Dominantní p evážn  v JZ části povodí Modrého Nilu s nejv tšími 
odkryvy t etihorního horninového podloží, což naznačuje jeho starší 
p vod. Údolí jsou dob e vyvinutá s širokými údolními dny. 

3, 5 

Oran-

žová 

SZ-JV 

Ě145°ě 
0,758 Podobný charakter jako hn dé linie, ale je také významn  zastoupen v 

J části subregionu 2. To m že dokládat neotektonickou reaktivaci v 
tomto sm ru. Údolí jsou dob e vyvinutá s širokými údolními dny. 

2, 5 

Zelená SV-JZ 

Ě40°ě 
0,990 Nejvíce zastoupen u všech studovaných lineárních prvk  a je spojen 

s rozevíráním HER. 

1, 3, 4 

Červe-

ná 

SSV-

JJZ 

Ě20°ě 

1,161 Druhý nejčetn jším zastoupení orientací u všech studovaných 
lineárních prvk . Jeho vývoj je vázán na zm nu nap ťového pole HER. 

Jeho vliv na formování lineárních tvar  reliéfu klesá sm rem na Z, což 
dokládá jeho mladé stá í a krátký vliv na formování reliéfu. Tvary na 
t chto liniích jsou však juvenilní a aktivní. 

1, 4 

Modrá VSV-

ZJZ 

ĚŘ0°ě 

1,341 Vyskytují se p evážn  v oblastech sousedících s HER a Afarskou 

depresí. Pravd podobn  se jedné o mladé sm ry, které b hem svého 
krátkého p sobení na reliéf ovlivnily pr b h údolí pouze v subregionu 
2.  

1, 5 

Fialo-

vá 

SSZ-

JJV 

Ě170°ě 

1,354 Vyskytují se p evážn  v oblastech sousedících s HER a Afarskou 

depresí. Pravd podobn  se jedné o mladé sm ry, které b hem svého 
krátkého p sobení na reliéf ovlivnily pr b h údolí pouze v subregionu 
2. 

1, 2 

Žlutá V-Z 

Ěř0°ě 
1,762 Nejvíce se projevuje na J studovaného území a je spojený s aktivací 

Yerer-Tulle Well lineamentu v pozdním miocénu jako d sledek širší 
deformace litosféry.  Vysoká hodnota SOLR poukazuje na rostoucí 
celoplošnou aktivitu v kvartéru, související s aktivitou ortogonálního 
S-J sm ru.  

1, 5 

Černá S-J Ě0°ě 1,735 Vyskytují se p evážn  v oblastech sousedících s HER a Afarskou 

depresí. Pravd podobn  se jedné o mladé sm ry, které b hem svého 
krátkého p sobení na reliéf ovlivnily pr b h údolí pouze v subregionu 
2. 

2 

 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Trestrail,+K&fullauthor=Trestrail,%20K.%20R.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Rooney,+T&fullauthor=Rooney,%20T.%20O.&charset=UTF-8&db_key=PHY
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Jak již bylo ečeno, Etiopská vysočina pat í mezi nejvíce tektonicky ovlivn né oblasti 

na sv t  (Beyne & Abdelsalam, 2005; Gani et al., 2007, 2009), kde jsou velmi aktivní procesy 

fluviální eroze a íčního pirátství. Údolní sít  jsou pom rn  mladé a eky b hem svého vývoje 

m nily sm ry svého odtoku. Vzhledem k strm jším svah m sm rem do HER a v tšího 

ročního úhrnu srážek v n m, dochází díky zp tné erozi k prodlužování údolí sm ující do 

HER Ěp ítoky eky ůwashě na úkor starých vulkanických platforem a na úkor současných 

povodí ek Jemma a Beshlo Wenz. Hranice rozvodí Modrého Nilu a eky ůwash se tak 

postupn  posouvá sm rem na Z ĚKusák et al., 2016 a dále v Kapitole 7.5.ě. ůvšak 

nejvýznamn jší se íční pirátství m že projevit v subregionu 4 u jezera Tana. 

 Jezero Tana je v posledních letech ve st edu zájmu výzkum  mnohých v dních obor : 

1ě geologické a geochronologiclé výzkumy (Prave et al., 2016); 2ě rekonstrukce zm n 

koncentrací chemických látek v sedimentech jezera ĚKabaa et al., 2014ě; chemický rozbor 

vody a sediment  (ůhrens et al., 2016ě. Všechny výše uvedené práce a mnoho dalších autor  

posuzují jezerní pánev jako celek, ale neuvažují procesy p sobící na okolní reliéf. íční 

pirátství postupuje k jezeru Tana z JZ sm ru po zelen  označeném megalineamentu, kde se 

nachází dlouhý zlom se stejnou orientací. P ičemž k odčerpávání vody z jezera zbývá zp tné 

erozi p ekonat pouze 3,Ř km současného reliéfu. Potenciální zm na sm ru odvodn ní jezera 

Tana ovlivní hydrologické podmínky ve velké části horního toku eky Modrý Nil. 
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7.3. ůnalýza paleo-údolní sítě v Etiopské vysočině 

7.3.1. ůnalýza vývoje údolních sítí v oblasti ek Guda a Mugge  

Hlavní toky ek Guda a Mugge Ěvýchodn  od m sta ůddis ůbaba; Obr. 59) se 

vyvinuly p evážn  podél diagonálních sm r  zelených ĚSV-JZě a oranžových ĚSZ-JVě linií. 

ůvšak nejaktivn jší recentní za ezávání vodních tok  probíhá podél axiálních linií: žlutá     

(V-Zě, černá ĚS-Jě, fialová ĚSSZ-JJVě nebo červená ĚSSV-JJZě. Tato recentní aktivita 

zahlubování ek je z etelná p evážn  ve st edních a dolních částech vodních tok  a podél 

hlavního toku Modrého Nilu.  

 

 

Obr. 59: Pozice ek Guda a Mugge v Etiopské vysočin  ĚKusák et al., in rev.). 

 

Údolí podél diagonálních linií, tj. orientovaná SV-JZ či SZ-JV sm rem, jsou širší a 

mají vyvinutý p íčný profil. To platí jak v celém povodí Modrého Nilu, tak i u ek Guda a 

Mugge. V této části Etiopské vysočiny ĚObr. 60ůě lze SZ od m sta ůddis ůbaba pozorovat 

n kolik protáhlých depresí Ěúdolíě ve sm ru oranžových megalineament  ĚSZ-JVě, které se 

nacházejí na starých vulkanických plošinách s nadmo skou výškou 2 600 - 3 000 m. Tato 

údolí jsou orientována šikmo k současnému uklon ní okolního reliéfu severním sm rem 
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Ěsm rem k hlavnímu toku Modrého Niluě. Navíc tato údolí mají velmi plochá a široká dna, 

která jsou svým tvarem neúm rná jejich současným vodním tok m s velmi malými pr toky. 

Tvar a orientace údolí naznačuje, že tato stará údolí jsou poz statky paleo-údolní sít , která 

mohla být odvodňována JV sm rem. 

Podrobn jší vlastnosti íčních sítí a další možné d kazy o zm n  sm ru jejího 

odvodn ní mohou být vid ny v podélných profilech v okolí eky Gudy Ěprofily č. 1-3;        

Obr. 60A; 60Bě. Profil č. 1 zobrazuje eku Gudu a stoupá od jejího ústí Ěř45 m n.m.ě na starou 

plošinu v nadmo ské výšce okolo 3 000 m, kde eka pramení ĚObr. 60). V profilu se objevuje 

výrazný schod - ve vzdálenosti okolo 120 km od ústí Ěproti proudu tokuě, kde se horní část 

toku prudce stáčí na V, kde je v úseku délky ~ 30 km značný nepom r v či délce toku a 

jejímu zahloubení ĚObr. 60Bě. Lze p edpokládat, že se zde eka vlivem zp tné eroze napojila 

do již existujícího starého paleo-údolí, které se vyvinulo V-Z sm rem, ve sm ru tektonické 

linie Yerer-Tullu Wellel lineament (Obr. 60ůě. Horní část eky Gudy v okolí jejího pramene 

pak vykazuje prudké za íznutí, které je typické pro horní části tok  v této oblasti. Krom  

zmín ných nepravidelností v podélném profilu eky, které dokládají její atypické chování v 

horní části toku, lze pozorovat i jiné morfometrické vlastnosti ukazující na zm ny sm ru 

odvodn ní íční sít . P edevším je zde nepom r mezi: 

1ě výrazn  erodovanou vyzdviženou plošinou na J; a 2ě široce rozv tvenou st ední částí eky 

Guda Ěší ka Ř0 kmě, která se nachází také v siln  erodovaném reliéfu;  

a 3ě mezi zachovanými poz statky staré vulkanické plošiny na S, kterou eka proráží pouze v 

úzké části t sn  p ed jejím zaúst ním do Modrého Nilu Ěší ka Ř,3 kmě.  

Rozv tvená st ední a horní část toku dokládá strukturní ovlivn ní této oblasti a vliv zlom  na 

formování údolní sít . M že ale také ukazovat, že reliéf okolo st ední a horní části toku byl 

modelován již v minulosti, a že pat il do starší paleo-údolní sít  odvodňované JV sm rem.  
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Obr. 60: ůě údolní sít  kolem ek Guda a Mugge, vyvinuté p evážn  podél diagonálních linií, 
tj. SV-JZ Ězelená barvaě a SZ-JV Ěoranžová barvaě; Bě Profil ekou Guda Ě1ě, terasou Ě2ě a 
stará vulkanická platforma Ě3ě; Cě lineamenty současné údolní sít , lineamenty paleo-údolní 
sít  a další liniové prvky reliéfu ĚKusák et al., in rev.). 

 

Dalším významným ukazatelem možné zm ny sm ru odvodn ní eky Gudy je pak 

charakter terasy, do níž se eka v současnosti aktivn  za ezává Ěprofil č. 2; Obr. 60). Tato 

terasa se nachází v nadmo ské výšce ~ 1 350 m, odkud stoupá Ěve sm ru proti proudu ekyě v 

délce asi 20 km k nejužší části údolí ohraničeném zbytky plošiny Ě~ 1 450 m n. m.ě. ůvšak 

dále je terasa uklon ná proti sm ru současného toku v délce asi 50 km. ů to zejména v 

širokém pásu kolem Chomen Lake lineamentu ĚV-Z orientaceě. Nachází se zde krátká paleo-

údolí sm ující k J, která mohou být také d kazem o d ív jším odvodňování tímto sm rem. 

Dál sm rem na J Ě~ 1 500 m n.m.ě není eka p íliš za íznutá a terasa i eka jsou uklon ny pod 

velice podobným úhlem, až do začátku nár stu nadmo ské výšky sm rem k pramen m eky 

na staré plošin . Profil terasy Ěprofil č. 2ě m že dokládat bývalé paleo-rozvodí, které se 

nacházelo cca 20 km od současného ústí eky Gudy do Modrého Nilu, a následný cca 50 km 

dlouhý úsek vodního toku, který sm oval proti sm ru současného toku.  
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Také profil č. 3 ĚObr. 60) ukazuje v prvních 70 km p irozený sklon staré platformy 

sm rem na J, tedy proti sklonu současné eky Gudy. Dále pak profil č. 3 pokračuje do oblasti, 

která byla vyzdvižena spolu s hranicí tektonické linie Yerer-Tullu Wellel lineamentu. 

Všechny výše popsané indicie naznačují, že zde v minulosti existovala íční síť, která 

odvád la vodu JV až JJV sm rem. Tedy v dob  p ed tektonickým vyzdvižením Yerer-Tullu 

Wellel lineamentu. Recentní aktivita zp tné eroze poté p emodelovala paleo-údolní síť 

z diagonálních sm r  p evážn  podél axiálních linií do současné podoby.  

 

7.3.2. Charakter sopky Wonchi a její vliv na vývoj údolních sítí v oblasti eky Gudy 

V tektonickém pásu Yerer-Tullu Wellel lineamentu se na hranici povodí Modrého 

Nilu vyvinulo n kolik sopek. Nejvyšší z nich je pak vulkán Wonchi Ě3 365 m n. m.ě, který se 

nachází jižn  od eky Gudy a západn  od m sta ůddis ůbaba ĚObr. 59). Williams (2016) 

uvádí stá í sopky na mén  než milion let. Kráter sopky je tvo en p evážn  sv tlým sopečným 

popelem. B hem terénního mapování se nepoda ilo objevit žádný dochovaný lávový proud, 

pouze zbytky porézních vulkanických hornin. Wonchi nepat í mezi aktivní sopky. 

Z postvulkanických jev  se poda ilo zmapovat: 1ě horké prameny se sedimenty síry;             

2ě výrony plyn , projevující se drobnými bahenními sopkami ĚObr. 61)  

Díky charakteru a složení sopky, byl její kužel pom rn  rychle erodován Ěvzhledem 

k výšce sopky a k jejímu stá íě. V současnosti se dno kráteru nachází ve výšce ~ 3 000 m n. 

m. a vyvinulo se v n m jezero Wanchi ĚObr. 61ě.  Sopečný kužel je na J stran  proražený 

zp tnou erozí a část vody stékající do kráteru sopky je tak odvodňována sm rem na J do eky 

Omo Wenz. Uvnit  kráteru sopky se nachází jak hluboce založené svahové deformace, tak 

množství menších m lkých svahových pohyb , jejichž stálou aktivitu naznačuje hlavn  

disturbance vegetace (Obr. 61).  

 Pokud byla paleo-údolní síť odvodňována sm rem na JV a JJV, pak to byla nejspíš 

aktivita sopky Wonchi a ostatních sopek v tektonickém pásu Yerer-Tullu Wellel lineamentu, 

které p ed milionem let definitivn  ukončily odtok ek t mito sm ry. 
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Obr. 61: Sopka Winchi: ůě kráterové jezero Wanchi; Bě sv tlý vulkanický popel tvo ící 
sopečný kužel; Cě Dě Eě p íklady hluboce a m lce založených svahových deformací;              
Fě lokalizace uvnit  sopečného kráteru na snímku Goodle Earth Ě2017ě; Gě p íklad 
postvulkanické aktivity – výrony plyn ; aě hluboce a bě m lce založené svahové deformace.  
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7.3.3. ůnalýza paleo-údolní sítě a vývoje údolních sítí v Etiopské vysočině  
V r zných částech povodí Modrého Nilu lze pozorovat zm ny vlastností údolních sítí, 

které p ímo souvisí s výskytem lineament  všech typ  a orientací. Vývoj lineament  a údolní 

sít  v povodí Modrého Nilu je velmi urychlen vyzdvihnutím Etiopské vysočiny. Paleogenní 

iniciální povrch vulkanických platforem Etiopské vysočiny se nacházel v podstatn  nižší 

nadmo ské výšce než současný reliéf a docházelo zde k tektonickému vyzdvihnutí až do 

pozdního miocénu ĚMac Gregor, 2015ě. Pik et al. Ě2003ě datují zahájení výrazného za ezávaní 

vodních tok  do podloží p ed 25-2ř miliony let. ůvšak Gani et al. Ě200Řě popisují jen velmi 

pomalé za ezávání úsek  Modrého Nilu až do pozdního miocénu Ěp ed 6 miliony letě, kdy se 

rychlost zahlubování vodních tok  prudce zvýšila. Výzdvih Etiopské vysočiny m že být 

spojen s rozevíráním HER p ed 11-6 mil let ĚGani et al., 200ř; Kusák et al., 2017ě. Zdá se 

však, že vyzdvižení regionu jezera Tana začalo pravd podobn  už d íve. ů to p ed ukončením 

t etihorní vulkanické činnosti, kdy Chorowicz et al. Ě1řřŘě popisují snížení mocnosti litosféry 

a rozsáhnou vulkanickou aktivitu zp sobenou stoupající energií z astenosféry. To mohlo 

zp sobit vznik iniciální radiální údolní sít  v této části Etiopské vysočiny, jejíž část byla 

odvád na na J Ěviz eka Gudaě. Tento sm r odtoku byl však v období pozdního miocénu a 

pliocénu zablokován tektono-termálním výzdvihem podél p íčných zlom  HER a zároveň 

tektonickým poklesem pánve, v níž se vytvo ilo jezero Tana.  

Výzdvih podél p íčných zlom  HER a pokles tektonické pánve u jezera Tana mohlo 

být spojené s rotací hlavního sm ru tektonického nap tí proti sm ru hodinových ručiček, kdy 

hlavní sm r tektonického nap tí rotoval od SV-JZ orientovaných linií Ězelená barvaě p es 

SSV-JJZ sm r Ěčervená barvaě až do nejmladších sm r  S-J Ěčerná barvaě, V-Z Ěžlutá barvaě a 

SSZ-JJV Ěfialová barvaě, jak je popsáno v Kapitole 7.2.. Pokračující pokles tektonické pánve 

by vedl k nár stu relativní výšky mezi pramennými oblastmi a st ední částí tok , což by 

zp sobilo aktivaci zp tné eroze Ěp evážn  v červených sm rechě a zv tšování plochy povodí 

Modrého Nilu odtékající sm rem do Súdánu. Tuto teorii podporují morfometrické vlastnosti 

údolí vyvinutých na tektonických liniích orientovaných SSV-JJZ sm rem Ěčervená barvaě, 

které se vyvinuly p evážn  v okolí HER, a kde se vyskytují: 1ě znaky íčního pirátství;          

2ě úzká a hluboce za íznutá údolí; 3ě asymetrie p íčných profil  údolími; 4ě vyšší index 

SOLR; 5ě celková mladost tvar  reliéfu; a 5ě nejv tší počet epicenter zem t esení.  

Na základ  výsledk  morfotektonické analýzy dílčích subregion  v povodí Modrého 

Nilu (viz Kapitola 7.2.ě a údolních sítí ek Guda a Mugge lze uvažovat, že v této iniciální fázi 

vývoje údolní sít  byly také horní části tok  Modrého Nilu odvodňovány starými SZ-JV 

(oranžové linieě nebo ZSZ-VJV Ěhn dé linieě orientovanými údolími sm rem do prostoru 
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ůfarské deprese. To m že dokládat nap íklad srovnání starších a dob e vyvinutých 

dendritických tvar  údolních sítí v JV části povodí Modrého Nilu, které zde popisují Gani & 

ůbdelsalam Ě2006ě, s erozními tvary na J a JZ povodí. Nebo také p ítomnost diagonálních 

dlouhých paleo-údolí na současném rozvodí Ěhrana HERě v okolí m sta Dessie ĚObr. 62).  

 

 

Obr. 62: Paleo-údolí v okolí m sta Dessie: aě pravd podobná paleo-údolí s orientací SZ-JV; 

bě pravd podobná paleo-údolí s orientací ZSZ-VJV; cě hranice povodí Modrého Nilu;           
dě údolnice. 
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7.4. ůnalýza proměnlivosti morfometrických charakteristik údolních sítí zp sobená 

změnami mě ítka 

7.4.1. Srovnání model  ádovosti údolních sítí 
Relativní modely ádovosti dle Hortona (1945), Strahlera (1957) a dle Shreva (1966) 

popsané v Kapitole 3.4.4. byly vyvinuty pro íční systémy. Jejich výhodou je nap .: informace 

o počtu pramen  v povodí ĚShrevova ádovost; Shreve, 1ř66ě nebo automatická klasifikace 

v programech GIS. Naopak nevýhodou relativních ádovostí íčních sítí je fakt, že 

v semiaridních či aridních oblastech, kde se vyskytují dočasné vodní toky Ěnení zde 

povrchový odtok v pr b hu celého rokuě, dochází b hem roku ke zm nám relativní ádovosti 

celé íční sít . Pokud mají být údolí hodnoceny jako celky, nap . p i tvorb  podélných profil  

celými údolími daných ád , je t eba k popisu jejich hierarchie použít Graveliovu ádovost 

údolních sítí. 

 

7.4.2. ůnalýza změn hodnot morfometrických charakteristik údolních sítí p i změně 
mě ítka 

 Z aplikace morfometrických charakteristik: 1ě četnost údolí r zných ád  dle 

Graveliova systému ádovosti; 2ě hustota údolních sítí; 3ě bifurkační pom r; 4ě celková délka 

údolí r zných ád ; 5ě pom r celkové délky údolí; 6ě pr m rná délka údolí r zných ád ; 7ě 

pom r pr m rných délek; Řě fraktální dimenze dle Turcotta Ě1řř7ě; řě relativní fraktální 

dimenze dle Turcotta Ě1řř7ě; 10ě velikosti úhl  mezi údolími; a 11ě homogenita údolí 

r zných ád  na schématické údolní sít  dle Howarda Ě1ř67ě v r zných m ítkách Ěviz 

Kapitola 6.2.4.ě vyplývá, že velikost úhl  mezi jednotlivými údolími a homogenita údolí 

r zných ád  se p i zv tšení m ítka zachovaly u všech typ  sítí ĚTab. 27, 28). Vzhledem 

k fraktálové podstat , kterou u údolních sítí popisují nap . Mandelbrot Ě1ř67, 1řŘ2, 2003ě, 

Voss (in Peitgen & Saupe, 1988), Tarbotton Ě1řř6ě a Turcotte Ě1řř7, 2007a, 2007bě, je p i 

jejich popisu nezbytná nem nnost jejich charakteristik vzhledem ke zm n  m ítka. 

Nezávisle na tvaru údolní sít  a na zp sobu určení hlavního údolí Ědle délek 

zdrojových údolí – varianta ů; a dle úhlové odchylky zdrojového údolí od spojeného        

údolí – varianta B; viz Kapitola 6.2.4ě došlo p i 1,43 násobném zv tšení m ítka z p vodního 

na sekundární čtverec, resp. p i dvojnásobném zv tšení m ítka z p vodního na terciární 

čtverec ĚTab. 27, 28): 

1) k poklesu četnosti údolí II. ád  o 2,3 Ěu m ížkovité sít ě až 50 % Ěu paralelní sít ě 

p i 1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 22,7 Ěu m ížkovité sít ě až Ř0 % Ěu radiální sít ě 

p i dvojnásobném zv tšení m ítka;  
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2) k poklesu četnosti údolí III. ád  o 20 Ěu paralelní sít ě až 100 % Ěu radiální sít ě p i 

1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 40 Ěu paralelní sít ě až 100 % Ěu dendritické a 

radiální sít ě p i dvojnásobném zv tšení m ítka; 

3ě ke zkrácení celkové délky údolí II. ád  o 4,2 Ěu prstencové sít ě až 44,4 %             

Ěu dendritické sít ě p i 1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 1Ř,1 Ěu m ížkovité sít ě až 

72,2 % (u radiální sít ě p i dvojnásobném zv tšení m ítka; 

4ě ke zkrácení celkové délky údolí III. ád  o 6,3 Ěu prstencové sít ě až 61,6 %            

Ěu pravoúhlé sít ě p i 1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 1,4 Ěu paralelní sít ě až 76,Ř % 

Ěu pravoúhlé sít ě p i dvojnásobném zv tšení m ítka. 

P i zv tšení m ítka dochází ke zmenšení četností údolí r zných ád  a zkrácení celkových 

délek údolí r zných ád . ůvšak ob  tyto charakteristiky si p i zv tšení m ítka zachovaly 

normální ĚGaussovoě rozd lení hodnot, (Tab. 27, 2Řě. Zachování normálního ĚGaussovaě 

rozd lení dokládá, že zmenšení četností údolí a zkrácení celkových délek údolí bylo obdobné 

ve všech ádech údolí.  

5) k prodloužení pr m rných délek údolí II. ád  o Ř,ř Ěu dendritické sít ě až 57,3 % 

(u prstencové sít ě p i 1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 2,Ř Ěu m ížkovité sít ě až Ř2,4 

% Ěu prstencové sít ě p i dvojnásobném zv tšení m ítka; 

6ě k nár stu pr m rných délek údolí III. ád  o 1ř,0 Ěu paralelní sít ě až Ř4,ř %          

Ěu pravoúhlé sít ě p i 1,43 násobném zv tšení m ítka, resp. o 15,6 Ěu radiální sít ě až 1Ř2,5 % 

Ěu pravoúhlé sít ě p i dvojnásobném zv tšení m ítka;  

K popisu tvar  údolních sítí jsou nejvhodn jší charakteristiky, které jsou rezistentní p i 

zm n  m ítka Ěsensu Burrough, 1981; Bi et al., 2012). Z definice pr m rných délek údolí 

r zných ád  vyplývá, že tato charakteristika vychází z četnosti údolí r zných ád  a z 

celkové délky údolí r zných ád . Jelikož p i zv tšení m ítka došlo k nár stu pr m rných 

délek údolí r zných ád , znamená to, že zkrácení celkových délek údolí r zných ád  nebylo 

tak výrazné jako zmenšení četností údolí r zných ád  ĚTab. 27, 25Řě. Celkové délky údolí 

r zných ád  jsou tedy k popisu údolních sítí vhodn jší než četnosti údolí r zných ád .  
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Tab. 27: Prom nlivost hodnot morfometrických charakteristik údolních sítí p i zm n  m ítka 
u varianty ů Ěurčení hlavního údolí dle délek zdrojových údolíě ĚK ížek & Kusák, 2014ě. 
Pozn.: 1 – p vodní Ěprimárníě čtverec; 2 – sekundární čtverec, 3 – terciární čtverec;                 
f. .. to – p echopd z na Ěfrom .. to).  
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Tab. 28: Prom nlivost hodnot morfometrických charakteristik údolních sítí p i zm n  m ítka 
u varianty B Ěurčení hlavního údolí dle úhlové odchylky zdrojového údolí od spojeného údolíě 
ĚK ížek & Kusák, 2014ě. Pozn.: 1 – p vodní Ěprimárníě čtverec; 2 – sekundární čtverec,          

3 – terciární čtverec; f. .. to – p echopd z na Ěfrom .. to).  
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7.4.3. ůnalýza vhodnosti kvantitativních charakteristik pro popis údolních sítí 
Charakteristikou, která nejlépe popisuje tvary studovaných údolních sítí, byla velikost 

úhl  mezi jednotlivými údolími ĚTab. 27, 2Řě, jelikož tvar sítí určují úhly mezi spojujícími 

úseky, které síť tvo í ĚHorák et al., 2007ě. Charakteristika velikost úhl  mezi jednotlivými 

údolími v sob  m že obsahovat informaci o tektonickém ovlivn ní studovaného území či o 

sklonu reliéfu. Velikosti úhl  mezi údolími byly obdobné pro m ížkovité, pravoúhlé a 

prstencové sít  Ěp ibližn  ř0°; Tab. 27, 2Řě. Jelikož tektonické poruchy jsou p evážn  v či 

sob  paralelní nebo ortogonální ĚHoward, 1ř67; Fairbridge, 1968; Demek, 1987), lze 

p edpokládat, že kolmo se protínající údolí Ěvelikost úhl  ~ř0°ě jsou vázána na zlomy. 

Velikosti úhl  mezi údolími dosahovaly u radiální sít  a paralelní sít  p ibližn  30° a u 

dendritické sít  p ibližn  60° ĚTab. 27, 2Řě. Podobné hodnoty úhl  odpovídající jednotlivým 

tvar m údolních sítí zjistil u skutečných údolních sítí zkoumaných metodami DPZ Burr et al. 

Ě2013; m ížkovité a pravoúhlé: Ř0-ř0°, dentritické: 40-Ř0°, radiální a paralelní: mén  než 

40°ě.  

Pro úplné odlišení skupin údolních sítí musí být charakteristika velikost úhl  mezi 

jednotlivými údolími dopln na charakteristikami četnost údolí r zných ád  a celkovou 

délkou údolí r zných ád . Z definic charakteristik údolních sítí vyplývá, že bifurkační pom r 

údolí, pom r celkových délek údolí, pr m rné délky údolí, pom r pr m rných délek údolí, 

fraktální dimenze údolí dle Turcotta Ě1řř7ě a relativní fraktální dimenze údolí dle Turcotta 

Ě1řř7ě jsou založené na četnosti údolí r zných ád  a celkové délce údolí r zných ád , a 

proto s t mito charakteristikami korelují ĚObr. 63).  
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Obr. 63: Vztah kvantifikačních charakteristik a jejich ovlivn ní ĚK ížek & Kusák, 2014ě:     
ůě celkovým počtem údolí II. ád  Ěnumber of valleys of the II. ordersě; a Bě celkovou délkou 
údolí II. ád  Ětotal length of valleys of the II. orders). 

  

Hustota údolních sítí, kterou Slaymaker Ěin Goudie, 2004ě a Huggett Ě2007ě považují 

za základní charakteristiku popisu údolních sítí, v sob  také obsahuje informace o reliéfu, 

v n mž se údolní síť vyvinula. Nejv tší hustota údolních sítí u m ížkovitých a dendritických 

sítí ĚTab. 27, 2Řě m že být zp sobena jejich výskytem v oblastech: ůě s nízkým sklonem 

reliéfu; Bě se st ídajícími se odolnými a mén  odolnými horninami; Cě s výskytem zlom  a 

puklin; Dě s nepropustným podložím; nebo Eě s vyšším množstvím srážek (sensu Demek, 

1řŘ7; Tarbotton, 1řř6; Huggett, 2007ě. Oproti tomu nejmenší hustota údolních sítí u paralelní 

a radiální sít  ĚTab 27, 2Řě m že být zp sobena jejich výskytem: ůě v oblastech se značn  

sklon ným reliéfem; Bě v oblastech s propustným podložím či v krasových oblastech; nebo    

C) v aridních oblastech Ěsensu Demek, 1řŘ7; Tarbotton, 1řř6; Huggett, 2007ě. P estože je 

hustota údolních sítí v literatu e jednou z nejčast ji zmiňovaných charakteristik popisu všech 

typ  sítí Ěnap . Davis 1ŘŘř, 1Řřř, 1906 in Goudie et al. 2004; Zalenski 1904 in Uhl & 

Mosbrugger, 1999; Horton, 1945; Kansky, 1963; Howard, 1967; Fairbridge, 1968; Demek, 

1řŘ7; Babar, 2005; Huggett, 2007ě, ze srovnání vzájemného vztahu charakteristik ĚObr. 63) 
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se ukazuje jako korelovaná s četností údolí r zných ád  a celkovou délkou údolí a tedy je již 

vyjád ená v t chto charakteristikách. 

Vhodnou doplňující charakteristikou k velikosti úhl  mezi údolími, četnosti údolí 

r zných ád  a celkovým délkám údolí r zných ád  m že být homogenita údolí r zných 

ád , která z stala p i zv tšení m ítka zachována. P i porovnání homogenity údolí stejných 

ád  mezi r znými autory je nutné počítat s tím, že r zní auto i používají rozdílné a 

nekompatibilní ádovostní systémy údolí Ěnap . Gravelius, 1ř14; Horton, 1945; Strahler, 

1957; Shreve, 1966; aj.).  

Jelikož u varianty ů nebyla uvažována krátká údolí, která vznikla o ezem ze zbytk  

p vodních údolí p i zv tšení m ítka, došlo zde oproti variant  B, kde byla vždy uvažována 

všechna údolí, k v tšímu poklesu četnosti údolí II. a III. ád . Pokud byla p i zv tšení m ítka 

ádovost údolí určována znovu Ěvarianta ůě, pak zkrácení celkové délky údolí se zv tšovalo 

s rostoucím číslem ádu údolí ĚTab. 27ě. Pokud byla p i zm n  m ítka ádovost údolí 

zachována Ěvarianta Bě, zkrácení celkové délky údolí se zmenšovalo s rostoucím ádem údolí 

(Tab. 28).  

Z výše popsaných výsledk  vyplývá, že pro analýzu údolních sítí jsou nejvhodn jší 

charakteristiky velikosti úhl  mezi údolími a která je rezistentní v či zm nám Ězv tšení či 

zmenšeníě m ítka, a četnost údolí r zných ád , celková délka údolí r zných ád , které jsou 

ovlivn né volbou m ítka, avšak normální ĚGaussovoě rozd lení jejich hodnot se zachovává. 

Pro srovnání četnosti údolí r zných ád , celkových délek údolí r zných ád  a jimi 

ovlivn ných charakteristik musí být zvoleno stejné m ítko a stejná metoda volby hlavního 

údolí Ěvarianta ů či Bě.  
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7.5. ůnalýza vlivu neotektoniky na vývoj údolních sítí v povodí eky Jemmy 

7.5.1. Morfometrická analýza povodí eky Jemmy 

7.5.1.1. Charakteristika povodí eky Jemmy 

Povodí eky Jemmy Ěplocha 15 360 km2ě se vyvinulo na staré vulkanické plošin , 

která byla uklon na od HER sm rem na západ ĚObr. 64ě. Nejvyšší část studovaného území se 

nachází na hranici HER a dosahuje výšky mezi 3 400 m n. m. a  4 250 m n. m.. Nejnižší část 

studované oblasti je soutok eky Jemmy a Modrého Nilu (765 m n. m.). V současnosti je stará 

platforma rozčlen na sítí hlubokých kaňon , které odd lují části starého reliéfu, ze kterých 

místy zbývají jen sv decké vrchy a stolové hory mezi hluboce za ízlými údolími. 

 
Obr. 64: Povodí eky Jemmy v Etiopské vysočin  ĚKusák et al., 2016ě. 
 

7.5.1.2. Morfometrická analýza údolních sítí eky Jemmy 

Na model údolních sítí eky Jemmy byly aplikované morfometrické charakteristiky, 

které na základ  analýzy v Kapitole 7.4. a práce K ížek & Kusák Ě2014ě nejlépe popisují tvary 

údolních sítí: velikosti úhl  mezi údolími, četnost údolí r zných ád , celková délka údolí 

r zných ád . 
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Údolní síť eky Jemmy se skládala z 3 647 údolí uspo ádaných do osmi ád . Délka 

hlavního údolí, tj. údolí protékané ekou Jemmou, je tém  2Ř0 km ĚTab. 29; Obr. 65ě. Počet 

údolí klesá spolu s rostoucí délkou údolí ĚObr. 65A). Celkem 1 437 Ě3ř,4%ě údolí dosahují 

délky 1 km, nebo kratší. Rozdíl pr m rné délky údolí mezi údolími I. a II. ádu je ř7,Ř4%, 

což je zp sobeno rozdílem počt  údolí v jednotlivých ádech, kdy pom r počt  údolí I. a II. 

ádu je 1 : 251 ĚTab. 29; Obr. 65ě. Počet údolí a celková délka údolí se zvyšuje s rostoucím 

číslem ádu až do IV. ádu, poté začnou hodnoty morfometrických charakteristik klesat      

(Tab. 29; Obr. 65Bě. Pr m rná délka údolí dále klesá s rostoucí délkou údolí. Ve studované 

oblasti eky se údolí spojovala pr m rn  pod úhlem 77,7°. Hustota údolní sít  dosahovala 

hodnoty 0,7 km/km
2. Pokud však je území rozd leno na dílčí subregiony, víše zmín né 

charakteristiky vykazovaly velké rozdíly mezi jednotlivými částmi povodí. 

 

Tab. 29: Počet údolí, celková délka údolí a pr m rná délka údolí jednotlivých ád  dle 
Graveliova ádovostního systému ĚKusák et al., 2016ě. 
 

ád údolí Počet údolí Celková délka údolí 
[km] 

Pr měrná délka 
údolí [km] 

I. ád 1 278.40 278.40 

II. ád 251 1,509.25 6.01 

III. ád 713 2,820.59 3.96 

IV. ád 1137 3,163.03 2.78 

V. ád 1007 2,047.09 2.03 

VI. ád 435 767.06 1.76 

VII. ád 84 175.04 1.48 

VIII. ád 19 21.18 1.11 
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Obr. 65: Vlastnosti údolních sítí v povodí eky Jemmy ĚKusák et al., 2016ě: ůě Četnost údolí 
eky Jemmy v jednotlivých délkových intervalech bez použití ádovostního systému; Bě počet 

údolí, celková délka údolí a pr m rná délka údolí jednotlivých ád  dle Graveliova 

ádovostního systému. 
 

7.5.1.3. ůnalýza azimut  lineament  a segment  údolí v povodí eky Jemmy 

V povodí eky Jemmy a jejího blízkého okolí bylo zmapováno celkem 40Ř lineament  

s celkovou délkou 5 250 km. Tato část Etiopské vysočiny byla ovlivn na tektonickými 

procesy, které jsou spojeny s tvorbou a rozevíráním HER. U t chto lineament  p evládá 

azimut SV-JZ (Obr. 66ě, který je v souladu s orientací HER. Pokud je však povodí rozd leno 

na dílčí subregiony, pak lineamenty jednotlivých částí vykazují velké rozdíly svých orientací.   
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Obr. 66: Lineamenty v povodí eky Jemmy a jejího blízkého okolí ĚKusák et al., 2016ě. Pozn. 
ůzimuty lineasment  v r žicovém grafu jsou váženy jejich délkou.  
 

7.5.1.3. ůnalýza krajinných prvk  a potenciální eroze v povodí eky Jemmy 

Hranice za íznutých údolí Ěčerná linie na Obr. 67ě odd luje juvenilní části krajiny 

s nižší nadmo skou výškou a strmímy údolními svahy od starších částí vulkanických 

platforem s vyšší nadmo skou výškou a mírnámi svahy ĚObr. 67; 68). V povodí eky Jemmy 

je vidit lná pom rn  dlouhá tektonická linie Ěžlutá linie na Obr. 67ůě, která je orientovaná 

SSV-JJZ sm rem, což je ve shod  s orientací zlom  z geologické mapy Ěviz Kapitola 7.2.2.) a 

která je ve shod  s analýzou orientací lineament  ĚObr. 66) tato tektonická linie odd luje 

m ížkovité údolní sít : starší údolní sít  na Z, mladší údolní sít  s tendencemi k íčnímu 

poráství na V.  
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Obr. 67: ůě krajinné prvky v povodí eky Jemmy; Bě místa s vyznačenou potenciální erozí 
v povodí eky Jermmy ĚKusák et al., 2016). 

 

Obr. 67B ukazuje místa s potenciální erozí v povodí eky Jemmy. Zatímco v západní 

části studovaného území p evažují široká údolí s mírn jším sklonem a starými zbytky 

rozvodných h bet , tak ve východní části studovaného území se aktivn  projevuje zp tná 

eroze a p evažují zde oblasti, které mohou být erodované ze 3 a více stran současn . Fluviální 

eroze postupuje podél tektonických poruch a údolí jsou tak prodlužována zp tnou erozí, na 

úkor starých vulkanických platforem, a to sm rem k hranici HER.  

Celkem bylo v povodí eky Jemmy zmapováno 1 220 lokalit s celkovou plochou 776 

km
2
 (Tab. 30ě, které jsou potenciáln  ohroženy fluviální erozí. Nejv tší počet oblastí 

ohožených erozí z 1 strany se nachází na hranici údolí, p edevším pak v údolních uzáv rech, 

tj. v místech kde jsou údolí prodlužována zp tnou erozí na úkor starých vulkanických 

platforem. Nejv tší plochu mapovaných lokalit zabírala území s potenciální erozí ze 3 a více 

stran, tj. sv decké vrchy a rozvodné h bety mezi údolími. V p ípad  oddstran ní míst 
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erodovanách ze 3 a více stran a v p ípad  prodloužení údolí v místech údolních uzáv r , m že 

dojít k lokální zm n  sm ru odvodn ní jednotlivých částí údolních sítí povodí eky Jemmy a 

k íčnímu pirátství.   

 

Tab. 30: Krajinné prvky v povodí eky Jemmy ĚKusák et al., 2016ě. 

Krajinné prvky Počet Plocha [km
2
] Minimální 

velikost [km
2
] 

Maximální 
velikost [km

2
] 

Údolní svahy 60-Ř0° 39 661.78 0.54 130.52 

Strukturní plošiny 

v r zných úrovních 

179 290.16 0.06 22.13 

Svědecké vrchy 170 163.21 0.01 20.01 

Eroze ze 3 a více stran 291 333.55 0.04 22.91 

Eroze ze 2 stran 428 315.53 0.02 9.64 

Eroze z 1 strany 501 126.45 0.01 2.50 

 

7.5.2. Vymezení a analýza subregion  povodí eky Jemmy založených                              
na morfometrických vlastnostech reliéfu 

V povodí eky Jemmy bylo na základ  morfometrických vlastností reliéfu vymezeno  

6 samostatných subregion  ĚObr. 68D). 

Subregiony 1 a 5 se nacházejí ve východní části zájmového území, která p iléhá 

k hran  HER. Tyto subregiony jsou tvo eny hlubokými kaňony, které se za ezávají do staré 

platformy. P evládající sklon údolních svah  je zde Ř3-89°. Rozdíl mezi nejvyšším a 

nejnižším bodem subregion  je 3 007 m pro subregion 1 a 2 156 m pro subregion 5. 

Subregiony 2, 3 a 6 p edstavují fragmenty staré fulkanické platformy Etiopské 

vysočiny. P vodní povrch platformy byl rozčlen n hlubokými údolími eky Jemmy a jejíh 

p ítok  do t í odd lených částí. P evládající sklon svah  je 52-83°, p ičemž rozdíly mezi 

nejvyššími a nejnižšími body jsou pouze 426 m pro subregion 2; 1 813 m pro           

subregiony 3 a 6. 

Subregion 4 se nachází v dolní části povodí eky Jemmy a je tvo en starší údolní sítí, 

než se vyvinula v subregionech 1 a 5. P evládající sklon svah  je Ř0-89°, ale ve velké části 

subregionu mají svahy sklon pouze 64°. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem 

v subregionu je 1 674 m. Tento subregion je v porovnání se subregiony 1 a 5 starší, avšak 

v údolní síti lze vid t recentní reaktivace erozních proces  a zahlubování údolí.  
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Obr. 68: Morfometrické vlastnosti reliéfu a vymezené subregiony ĚKusák et al., 2016ě:         
ůě výška reliéfu [m n. m.]; Bě sklon reliéfu [°]; Cě Staré vulkanické platformy a hranice 
hluboce za íznuté čísti údolní sít ; Dě vymezení šesti samostatných subregion . 
 

7.5.2.1. Morfometrická analýza údolních sítí v subregionech povodí eky Jemmy 

Nejvyšší pr m rné velikosti úhl  mezi údolími byly nam eny v subregionech 1 a 5, 

p ičemž v t chto subregionech dosahovaly veliksoti úhl  nejčast ji hodnoty v intervalu        

85-90° Ě72,ř% všech úhl  v subregionu 1 a 74,ř% v subregionu 5ě. V subregionu 4 byly také 

nam eny vysoké hodnoty velikosti úhl  mezi údolími, ale ve zmín ném intervalu Ř5-ř0° se 

nacházelo pouze 5ř,ř% nam ených hodnot. Podle analýzy v Kapitole 7.4. a podle práce 

K ížek & Kusák Ě2014ě je hodnota velikosti úhl  ř0° typická pro m ížkovité a pravoúhlé 

údolní sít , které lze pozorovat práv  v t chto zmín ných subregionech 1, 4 a 5 v povodí eky 

Jemmy (Obr. 69Dě. Pravoúhlé ohyby údolí a kolmé zaúst ní vedlejších údolí do hlavních jsou 

typické pro strukturn  nebo tektonicky podmín né oblasti, kde se v horninovém podloží 

vyskytují systémy zlom  a puklin ĚHoward, 1ř67; Fairbridge, 1ř6Ř; Demek, 1řŘ7; Babar, 

2005; Huggett, 2007ě. Výskyt t chto tektonických deformací v podloží usnadňuje p sobení 

fluviální eroze, což m že odpovídat vysokým hodnotám hustoty údolních sítí v t chto 

zmín ných subregionech 1, 4 a 5.  
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Obr. 69: Tvorba modelu údolních sítí v povodí eky Jemmy ĚKusák et al., 2016ě: ůě digitální 
model reliéfu SRTM DEM s velikostí pixelu 30 m; Bě údolnice vykreslené v programu 

ůrcGIS 10.1; Cě ádovost údolní sít  dle Graveliova ádovostního systému; Dě tvary údolních 
sítí v jednotlivých subregionech povodí eky Jemmy. 
 

V subregionu 6 dosahovaly pr m rné velikosti úhl  mezi údolími hodnoty 63,1° a 

v subregionu 3 pouze 36,6°. Tedy hodnoty byly podstatn  nižší než pr m rné velikosti úhl  

v subregionech 1, 4 a 5. Podle analýzy v Kapitole 7.4. a podle práce K ížek & Kusák Ě2014ě 

je velikost úhl  mezi údolími 60° typická pro dendritické tvary sítí, které je možné pozorovat 

v subregionu 6 (Obr. 69Dě. P ičemž dendritické tvary údolních sítí vznikají často v oblastech 

s nízkou vertikální členitostí bez strukturního nebo tektonického ovlivn ní ĚHoward, 1ř67; 

Fairbridge, 1ř6Ř; Demek, 1řŘ7; Babar, 2005; Huggett, 2007ě. Velikost úhl  mezi údolími 30° 

je pak typická pro paralelní údolní sít , kterou je možné pozorovat v subregionu 3 (Obr. 69D). 

Howard Ě1ř67ě a mnozí jiní auto i se shodují, že paralelní údolní sít  se vyvíjejí na 

uklon ných částech reliéfu. Subregion 2 je p íliš malý, aby m ly morfometrické analýzy 

vypovídací hodnotu a tvar této údolní sít  byl tedy označen jako nedefinovatelný Ěfollowing 

Netopil, 1969; Babar, 2005).  
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7.5.2.2. Morfometrická analýza lineament  v subregionech povodí eky Jemmy 

Z hlediska p evládajících sm r  lineament  v r žicových grafech se zdají být 

subregiony 1, 4 a 5 podobné. P evládají zde lineamenty s orientací SV-JZ, tedy ve stejném 

azimutu jakým je orientovaná tato část HER na východ od eky Jemmy. ůvšak zatímco 

v subregionu 4 dominují pouze azimuty 55° ĚObr. 70C), tak v subregionech 1 a 5 

nacházejících se na hranici HER se vyskytuje také azimut 20° ĚObr. 70A, 70D).  

Subregiony 3 a 6 se od p echozích liší p evážn  tím, že se nejedná o hluboce za ízlá 

údolí, která mohou sledovat sm ry tektonických poruch, ale jedná se o staré  části reliéfu na 

vulkanických platformách. V subregionu 3 se vyskytuje menší počet lineament  Ěoproti 

subregion m 1, 4 a 5ě a p evládající orientace lineament  je VSV-ZJZ (Obr. 70Bě, což je 

stejný sm r jako je úklon tohoto subregionu. I v subregionu 6 je vzhlešdem k jeho ploše jen 

velmi malý počet lineament , které jsou však jasn  orientovány do dvou sm r : SV-JZ a na 

n j kolmý SZ-JV (Obr. 70E). Vzhledem k malé ploše subregionu 2 zde nebyla provedena 

analýza lineament . 

 
Obr. 70: ůzimuty lineament  v dílčích subregionech povodí eky Jemmy ĚKusák et al., 
2016ě: ůě r žicový graf azimut  v subregionu 1; Bě r žicový graf azimut  v subregionu 3;    
Cě r žicový graf azimut  v subregionu 4; Dě r žicový graf azimut  v subregionu 5;              
Eě r žicový graf azimut  v subregionu 6.  
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7.5.2.3. ůnalýza azimut  údolních segment  v subregionech povodí eky Jemmy 

V subregionech povodí eky Jemmy byla provedena podrobná analýza orientace 

segment  údolí v údolních sítí ĚObr. 71ě, které byly porovnány s azimuty lineament         

(Obr. 70). V povodí eky Jemmy p evládají p evážn  m ížkovité údolní sít , kdy jsou údolní 

segmenty orientovány p evážn  do ĚObr. 71A): 1) SV-JZ azimutu Ěcož je v souladu s orientací 

lineament  i HERě a na n j kolmý SZ-JV azimut; a 2) S-J a kolmý V-Z azimut. 

ůnalýza ukázala, že údolní segmenty v subregionu 4 sledují  m ížkovité tvary sítí, 

které m ní svou orientaci od dolních částí eky Jemmy na západ  Ěp evažující S-J a V-Z 

orientaceě sm rem na východ proti proudu eky Ěp evažující SV-JZ a SZ-JV orientace). 

Podobná orientace údolních segment  m že být vid na i v subregionu 3, avšak celkový počet 

údolí je zde mnohem nižší ĚObr. 71C) 

 Nejv tší shoda mezi orientacemi lineament  a údolních segment  byla nam ena 

v subregionech 5 a 6. Subregion 6 je tvo en starou vulkanickou plošinou, kde se p ípadný vliv 

mladší tektoniky nestihl projevit na remodelaci staré dendritické údolní sít , a i lineamenty se 

zde nacházejí jen ve velmi malém počtu. Vývoj subregionu 5 byl ovlivn n vývojem HER. 

Údolí zde sledují tektonické linie a tak i údolní segmenty a lineamenty jsou ve stejných 

azimutech. Nejzajímav jší výsledky ukazuje subregion 1, který je evidentn  také ovlivn m 

p ítomností HER Ěhluboze za ízlé údolí tvo ící m ížkovitý tvar sít ě, avšak orientace 

lineament  ĚObr. 70ůě a segment  údolí ĚObr. 71Bě nevykazují podobnost. Údolní segmenty 

jsou v tomto subregionu orientovány p evážn  V-Z sm rem a SV-JZ orientace je až 

druho adá. Jedním z vysv tlení by tak mohlo být p ípadné íční piráství, kdy starší údolní síť 

v subregionu 1 Ěoriantovaná V-Z sm remě byla načepována od JJZ hlubokým údolím, které 

rozd lilo starou platformu na malý subregion 2 a subregion 3. Znamenalo by to, že údolní síť 

subregionu 1 je v současnoti remodelována tektonickými procesy a v budoucnu 

pravd podobn  budou i zde p evládat segmenty údolí s orientací SV-JZ a SSV-JJZ, tak jak je 

to již v současnoti u lineament . 
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Obr. 71: Azimuty segment  údolí v povodí eky Jemmy Ěůě a v jejích subregionech ĚKusák 
et al., 2016ě: Bě r žicový graf azimut  v subregionu 1; Cě r žicový graf azimut  v subregionu 
3; Dě r žicový graf azimut  v subregionu 4; Eě r žicový graf azimut  v subregionu 5;            
Fě r žicový graf azimut  v subregionu 6. 
 

 

7.5.3. Srovnání vlivu neotektoniky na vývoj údolních sítí v povodí eky Jemmy a 

v povodí Modrého Nilu a jeho okolí 
Lineamenty v oblasti povodí eky Jemmy byly nejčast ji orientovány 20-60°, což by 

mohlo potvrdit teorii o rotaci sm r  tektonického nap tí z 40° Ěstaršíě p es 20° až k 0° 

Ěnejmladšíě v celé oblasti povodí Modrého Nilu popsanou v Kapitole 7.2., avšak shoda mezi 

azimuty lineament  a segment  údolí povodí eky Jemmy byla nižší.  

Mezi tektonicky ovlivn né oblasti eky Jemmy lze za adit subregion 4, kde 

neotektonické procesy již dokázaly p eformovat starší údolní síť. V současnosti se zde 

nachází dob e vyvinutá m ížkovitá údolní síť s širokými údolními dny, které jsou od sebe 

odd leny pouze zbytky starých rozvodných h bet .  

Subregion 3 byl patrn  b hem výzdvihu této oblasti spojené s formování HER uklon n 

západním sm rem a údolní síť zde byla na základ  vizuálního i morfometrického hodnocení 

označena jako paralelní. Orientace údolí v tomto subregionu sledují sm ry lineament  

Ěp evažující orientace VSV-ZJZě a údolní síť lze považovat za tektonicky ovlivn nou, resp. 

ovlivn nou sklonem tektonicky vyzdvižené části reliéfu.   
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 Mezi tektonicky ovlivn né oblasti lze dále za adit subregiony 1 a 5, kde se 

v současnosti nachází mladé m ížkovité údolní sít  sledující sm ry systém  tektonických 

zlom  a puklin. Shoda azimut  lineament  a segment  údolí je nejvýrazn jší v subregionu 5, 

kde p evažují sm ry lineament  20° Ěčervená linie v Kapitole 7.2.ě, Ř0° Ěmodrá linie 

v Kapitole 7.2.ě a 145° Ěoranžová linie v Kapitole 7.2.ě a na n  navazují orientace segment  

údolí.  

Nejstarší část reliéfu p edstavují staré dendritické údolní sít  na vulkanické platform  

subregionu 6. Tato část reliéfu je v současnosti na ústupu díky rozši ování hluboce za ízlých 

údolí subregion  4 a 5. Na základ  morfometrické analýzy povodí eky Jemmy lze 

p edpokládat, že v budoucnu zde bude stará vulkanická plošina s p evažujícími sm ry údolí 

40° Ěodpovídající zeleným liniím v Kapitole 7.2.) odstran na postupující erozí a staré 

dendritické údolní sít  budou nahrazeny m ížkovitými údolními sít mi sledujícími mladé 

tektonické poruchy v podloží. 

Z obrázk  67A, 67B a 68C je možné odhadnout současný stav a budoucí vývoj částí 

povodí eky Jemmy, které mohou být ohroženy postupující erozí. Tvary v subregionech 1, 4 a 

5 jsou považovány za mladší a dynamičt ji se vyvíjející. Tyto subregiony mají nižší 

nadmo skou výšku a p evažují zde hluboce za ízlá údolí se strmými svahy. Oproti tomu 

subregiony 2, 3 a 6 eky Jemmy reprezentují starší části krajiny s vyšší nadmo skou výškou a 

staršími údolními sít mi s nižším sklonem svah . Tyto dv  skupiny subregion  jsou od sebe 

odd leny hranicí hluboce za íznutých údolí Ěžlutá linie na Obr. 68Cě. V povodí eky Jemmy 

však byla zmapována tektonická zóna orientovaná SSV-JJZ sm rem Ělinie v Obr. 67ů shodná 

s červenými liniemi v Kapitole 7.2.ě, která odd luje starší a vyvinut jší m ížkovitou síť na 

Z povodí eky Jemmy Ěsubregion 4ě od mladších m ížkovitých údolních sítí na Z od této linie 

(subregiony 1 a 5). 

V západní části povodí eky Jemmy v subregionu 4 p evažují vyvinutá údolí s 

širokými údolními dny a se sklonem údolních svah  60-Ř0°. Zároveň se zde nacházelo tém  

63% zmapovaných strukturních plošin v r zných úrovních sv dčících o n kolika etapách 

zahlubování údolí, což ukazuje na jeho v tší stá í. Naopak hluboce za ízlá údolí s 

p evažujícím sklonem svah  Ř4-ř0° p evažovala v subregionech 1 a 5 ve východní části 

povodí eky Jemmy. V t chto subregionech se nachází mladé tektonické diskontinuity, podél 

nichž dochází k intenzivnímu zahlubování mladých údolí, což potvrzuje i malé množství 

strukturních plošin v údolních svazích – 5,6% v subregionu 1 a 31,8% v subregionu 5. 

P estože v subregionu 4 eky Jemmy jsou údolí odd lenájiž jen starými rozvodnými h bety, 

tak v tší potenciál pro budoucí p sobení eroze se zdá být tedy v subregionech 1 a 5, a to práv  
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kv li p ítomnosti mladých zlom  zintenzivňujících p sobení eroze. Délka údolí v 

subregionech 1 a 5 patrn  bude prodlužována zp tnou erozí na úkor starých vulkanických 

platforem v subregionech 2, 3 a 6 povodí eky Jemmy. 

 

7.6. ůnalýza a určení lokalit Etiopské vysočiny ohrožených svahovými pohyby a 
intenzivní erozí p dy  

Nejv tší počet i hustotu osídlení v Etiopské vysočin  lze pozorovat ve východní části 

povodí Modrého Nilu ĚObr. 72ě, kde jsou stále zachované staré platformy tvo ené 

kenozoickým vulkanickým materiálem ĚOb. 73ůě, který je z hlediska zem d lství úrodn jší. 

To je dáno faktem, že v tšina obyvatel Etiopie žije v menších vesnicích a živí se p evážn  

zem d lstvím a pastvou dobytka. Z map krajinného pokryvu ĚObr. 72Cě a využití krajiny 

(Obr. 72Dě vyplývá, že místní obyvatelé využívají staré vulkanické platformy k pastevectví a 

k zem d lství, tj. nachází se zde farmy a jiné r zn  intenzivn  kultivované plochy. Naopak 

v západní části povodí Modrého Nilu, kde se v současnosti nachází prekambrické krystalické 

podloží ĚObr. 73ůě, žije minimum populace Etiopie. To m že mít souvislost s nedostatkem 

úrodné p dy pro zem d lství. 

 

Obr. 72: Horní část povodí Modrého Nilu a jeho okolí: ůě počet obyvatel; Bě hustota 
osídlení; Cě krajinný pokryv; Dě využití krajiny ĚopenůFRICů; 2017). 
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Na základ  mapování s využitím dat SRTM DEM s velikostí pixelu 30m a 

družicových snímk  umíst ných na vizuálním globu Google Earth Ě2016ě s velikostí pixelu 

15 m, a na základ  terénního mapování bylo zjišt no, že v tšina z výše popsaných svahových 

pohyb  a eroze p dy Ěpopsaných v Kapitole 2ě je soust ed na podél hranice hluboce 

za íznutých údolí, která kopíruje staré vulkanické platformy Ěžlutá linie v Obr. 73B). Tedy 

v západní části povodí Modrého Nilu: 1ě kde sklon reliéfu dosahuje hodnot > Ř5° (viz 

Kapitola 7.5.2.ě; 2ě kde se vyskytuje velké množství zlom  ĚObr. 73A); a 3) kde bylo určeno 

15 epicenter zem t esení Ěviz Kapitola 7.2.7.). Intenzivní fluviální eroze a svahové pohyby 

jsou v Etiopii zp sobeny p edevším díky ĚKusák et al., in printě: 1ě výskytu p íkrých údolních 

svah ; 2ě st ídaní propustných a nepropustných vrstev v geologickém podloží; 3ě p ítomnosti 

značného množství nezpevn ných sediment ; 4ě výskytu tektonických diskontinuit;               

5ě zvýšené intenzity výskytu zem t esení; 6ě ale i p sobení nadpr m rných sezónních srážek; 

či 7ě nar stající hustot  zalidn ní; a s ní spojené Řě odlesn ní.  

Bohužel výskyt svahových pohyb  a intenzivní fluviální eroze se nejvíce projevuje v 

místech, která jsou místními obyvateli nejvíce hospodá sky využívaná, a kde tedy žije i 

nejv tší počet obyvatel v Etiopii (Obr. 72). Z t chto d vod  by m ly být v budoucnu svahové 

pohyby a intenzivní eroze v Etiopské vysočin  dále intenzivn  monitorovány a toto téma by 

m lo být p edm tem aktuálního výzkumu, jako v p ípad  prací Zvelebil et al. Ě2010ě, 

Va ilová et al. Ě2015ě, nebo Mäerker et al. Ě2016ě. 
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Obr. 73: Horní část povodí Modrého Nilu a jeho okolí: ůě Geologická mapa horní části 
povodí Modrého Nilu a jeho okolí dle Mangeshy et al. Ě1řř6ě v m ítku 1 : 250 000;            

Bě mapované staré vulkanické platformy a do nich se za ezávající hluboká údolí. Pozn.:         
1 – Gondar; 2 – Bahir Dar; 3 – Dessie; 4 – Addis Ababa; 5 – Gambella. 
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7.7. Určení fraktálních dimenzí schématických údolních sítí dle Howarda (1ř67) 
K vypočtení fraktálních dimenzí schématických údolních sítí dle Howarda Ě1ř67ě 

(Obr. 74ě byly použity metody: „fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“, 

„sčítací dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda (2001), neboli Kolmegorovovy dimenze dle 

Zelinky et al. Ě2006ě“ a „kapacitní dimenze dle Tichého Ě2012ě“ ĚTab. 31ě, p ičemž 

schématické údolní sít  byly p ekryty pravidelnými gridy, jejichž velikosti stran bun k byly 

definovány v intervalu r (0; 1> ĚRodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001ě. P i čty ech krocích 

použití pravidelných grid , tj. první krok r1 = 1, druhý krok r2 = 0,5, t etí krok r3 = 0,25 a 

čtvrtý krok r4 = 0,125 (Tab. 31; Obr. 74ě, na schématické údolní sít  dle Howarda Ě1ř67ě bylo 

zjišt no, že „sčítací dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda Ě2001ě“ a „kapacitní dimenze 

dle Tichého Ě2012ě“ dosahují shodných hodnot. Hodnoty fraktální dimenze údolních sítí tedy 

nejsou ovlivn né hodnotami osy x, na které jsou zaneseny hodnoty 1/r, resp. n (Tab. 31;     

Obr. 75ě. Ob  zmín né fraktální dimenze dosahovaly hodnot v otev eném intervalu Ě1; 2ě 

(Tab. 31; Obr. 75ě, což je v souladu s definicemi fraktálních dimenzí dle Hausdorffa Ě1ř1ř, in 

Mandelbrot, 2003ě či Baase Ě2002ě. Hodnoty „fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota 

Ě1řŘ2ě“ dosahovaly hodnot < 1, což m že být ovlivn né jednak použitím schématických 

vzor  údolních sítí, tak i malým množstvím p ekrývajících pravidelných grid .  
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Tab. 31: Metody určení fraktální dimenze údolních sítí aplikované na schematické údolní sít  
dle Howarda Ě1ř67ě ĚKusák; 2014ě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74: Použití pravidelných grid  pro výpočet fraktálních dimenzí schématických údolních 
sítí dle Howarda Ě1ř67ě ĚKusák, 2014ě. Poznámka: ůě dendritická údolní síť; Bě paralelní 
údolní síť; Cě m ížkovitá údolní síť; Dě pravoúhlá údolní síť; Eě radiální údolní síť;               
Fě prstencová údolní síť; 1ě první krok: r1 = 1, n1Ěů, B, C, D, E, Fě = ř; 2ě druhý krok:            
r2 = 0,5, n2(A) = 33, n2(B, C) = 35, n2(D) = 31, n2(E) = 32, n2(F) = 27; 3ě t etí krok: r3 = 0,25, 

n3(A) = 113, n3(B) = 120, n3(C) = 135, n3(D) = 104, n3(E) = 92, n3ĚFě = 7ř; 4ě čtvrtý krok:      
r4 = 0,125, n4(A) = 286, n4(B) = 309, n4(C) = 438, n4(D) = 244, n4(E) = 231, n4(F) = 212. 
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Obr. 75: Hodnoty fraktálních dimenzí aplikovaných na schématické údolní sít  dle Howarda 
Ě1ř67ě. Poznámka: ůě „fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“; Bě „sčítací 
dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinaldo Ě2001ě“; Cě „Kapacitní dimenze dle Tichého 
(2012ě“.  
 

 

 

 

 



189 

 

Nejvyšších hodnost fraktálních dimenzí dosahovala Ěbez ohledu na použitý výpočet 

fraktální dimenzeě m ížkovitá schématická údolní síť, a dále pak paralelní a dendritická 

schématická údolní síť. Nejv tší hodnota fraktálních dimenzí údolních sítí u m ížkovitých a 

dendritických schématických sítí m že být zp sobena jejich výskytem v oblastech:                

ůě s nízkým sklonem reliéfu; Bě se st ídajícími se odolnými a mén  odolnými horninami;      

Cě s výskytem zlom  a puklin; Dě s nepropustným podložím; nebo Eě s vyšším množstvím 

srážek ĚDemek, 1řŘ7; Tarbotton, 1řř6; Huggett, 2007ě. Oproti tomu nejmenší hodnoty 

fraktálních dimenzí dosahovala Ěbez ohledu na použitý výpočet fraktální dimenzeě prstencová 

a radiální schématická údolní síť. Což m že být op t zp sobeno jejich výskytem                   

ůě v oblastech se značn  sklon ným reliéfem; Bě v oblastech s propustným podložím či v 

krasových oblastech; nebo Cě v aridních oblastech ĚDemek, 1řŘ7; Tarbotton, 1996; Huggett, 

2007).  
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7.Ř. Určení fraktálních a multifraktálních dimenzí údolních sítí v okolí města Dessie 

7.Ř.1. Charakteristika okolí města Dessie v Etiopské vysočině a tvorba digitálního 
modelu údolních sítí 

Území v okolí m sta Dessie se nachází na hranici Etiopské vysočiny a HER (plocha 

2 500 km
2ě na rozvodnici t í ek. Hranice HER probíhá p ibližn  st edem území                    

ve sm ru ~S-J a nachází se na ní nejvyšší bod tohoto území s výškou 3 853 m n. m.. Západní 

polovina území je odvodňována sm rem do Modrého Nilu a jedná se o eky Beshlo Wenz na 

S a VZ Ěnejnižší bod západní části území 1 ř36 m n. m.ě a Jemma na J a JZ. Východní 

polovina území je odvodňována malými ekami sm rem do HER, kde ústí do eky Awash 

Ěnejnižší bod východní části území 1 433 m n. m.) (Obr. 76). 

 

 

Obr. 76: Zájmové území v okolí m sta Dessie ĚCě a jeho lokalizace v Etiopské vysočin  ĚBě   
a na africkém kontinentu Ěůě.  
 

Rastrová data SRTM Ěvelikost pixelu 30 mě v okolí m sta Dessie se skládala ze     

6 240 000 pixel , p ičemž práh hodnot pro tvorbu údolí Ěthresholdě byl 100 pixel . Pro 

výpočet fraktálních dimenzí údolních sítí byla data ponechána v rastrovém formátu, tj. údolí 

nebyla transformována na vektorové linie ĚObr. 77ě. Pixel m rastru, které znázorňovaly 

údolní síť, byla p id lena hodnota Ěraster valueě 1 a byly označené černou barvou. V oblasti 

okolo m sta Dessie se nacházelo 377 304 pixel  údolní sít . Naopak pixel m rastru, které 

znázorňovaly okolí údolní sít , byla p id lena hodnota 0 a byly označené bílou barvou. 

V oblasti okolo m sta Dessie se nacházelo 5 862 696 pixel  údolní sít .  
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Obr. 77: ůě digitální model území okolo m sta Dessie [m n. m.]; Bě rastrový model údolní 
sít . Pozn.: černá oblast na SV území je jezero Hardibo Ěohraničeno 3ř,75 °- 3ř,7Ř ° východní 
délky a 11,20 °-11,27 ° severní ší kyě, které zahrnuje 0,631ř % oblasti kolem Desssie. 
 

7.Ř.2. Určení fraktální dimenze údolních sítí v okolí města Dessie 

K vypočtení fraktální dimenze údolních sítí v okolí m sta Dessie byly použity metody: 

„fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“, „sčítací dimenze dle Rodríguez-

Iturbe & Rinalda Ě2001ě“ a „kapacitní dimenze dle Tichého Ě2012ě“ ĚTab. 32ě. Údolní síť byla 

p ekryta deseti pravidelnými gridy, kdy v prvním kroku byly údolní sít  p ekryty pravidelným 

gridem tvo eným pouze jednou buňkou. Od druhého po desátý krok se pravidelné gridy 

skládaly ze 4 bun k Ě2 ádky x 2 sloupceě, 16 bun k Ě4x4ě, 64 bun k ĚŘxŘě, 256 bun k 

Ě16x16ě, 1 024 bun k Ě32x32ě, 4 0ř6 bun k Ě64x64ě, 16 3Ř4 bun k Ě12Ř x 12Řě, 65 536 bun k 

Ě256 x 256ě a 264 144 bun k (512 x 512).  
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Tab. 32: Výpočet fraktálních dimenzí údolních sítí v okolí m sta Dessie.  
Název Výpočet [hodnoty na ose x; hodnoty na ose y] ůplikace na údolní sítě 

v okolí Dessie 

„fraktální 
dimenze 

údolních sítí 
dle 

Mandelbrota 

Ě1řŘ2ě“ 

N2 / N1 = k
D 

 

Po úpravě rovnice 
od Turcotta 

(2007a): 

 

D [ln(N2); ln(N1)] 

or 

D [log(N2); log( 

N1)] 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon 
regresní p ímky procházející body D, 

kdy: 

N1 – počet čtverc  p ekrývající íční či 
údolní síť s rozm ry x1 a y1; 

N2 – počet čtverc  p ekrývající íční či 
údolní síť s rozm ry x2 = kx1 a y2 = 

ky1 ; 

k – faktor zm ny m ítka, tj. r1/r2  kde 

r1 – velikost strany čtverce v m ížce 
p ekrývající íční či údolní síť počtem 
čtverc  N1; r2 – velikost strany čtverce 
v m ížce p ekrývající íční či údolní 
síť počtem čtverc  N2. 

 

Po úpravě rovnice od Turcotta 
(2007a): 

N1 – počet čtverc  p ekrývající íční či 
údolní síť s rozm ry r1 ; 

N2 – počet čtverc  p ekrývající íční či 
údolní síť s rozm ry r2 . 

Krok 1: N1 = 1; r1 = 1; n1 = 1; 

Krok 2: N2 = 4; r2 = 0.5; n2 = 

2; 

Krok 3: N3 = 16; r3 = 0.25; n3 

= 4; 

Krok 4: N4 = 64; r4 = 0,125; 

n4 = 8; 

Krok 5: N5 = 256; r5 = 0.0625; 

n5 = 16; 

Krok 6: N6 = 1,024; r6 = 

0.03125; n6 = 32; 

Krok 7: N7 = 4,094; r7 = 

0.015625; n7 = 64; 

Krok 8: N8 = 14,728; r8 = 

0.0078125; n8 = 128; 

Krok 9: N9 = 38,727; r9 = 

0.00390625; n9 = 256; 

Krok 10: N10 = 84,992; r10 = 

0.001953125; n10 = 512 

  

Na základ  sklonu regresních 
p ímek bylo zjišt no, že:  
1ě „fraktální dimenze údolních 
sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“ 
dosáhla hodnoty 1.05; 

 2ě „sčítací dimenze dle 
Rodríguez-Iturbe & Rinalda 

Ě2001ě“ a „kapacitní dimenze 
dle Tichého Ě2012ě“ dosáhly 
shodn  hodnoty 1.88 (1.99). 

„sčítací 
dimenze dle 

Rodríguez-

Iturbe & 

Rinalda 

Ě2001ě“ 

D [ln(N); ln(1/r)] 

nebo 

D [log(N); log(1/r)] 

 

 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon 
regresní p ímky procházející body D, 

kdy:  

N – počet čtverc  v m ížce, která 
p ekrývá údolní či síť. 
r – velikost strany jednoho čtverce 
v m ížce, která p ekrývá síť. Výpočet 
sčítací dimenze je definován pouze 
pro hodnoty velikosti stran čtverc  r 
(0; 1). 

 

„kapacitní 
dimenze dle 

Tichého 
Ě2012ě“ 

D [ln(N); ln(n)] 

nebo 

D [log(N); log(n)] 

Fraktální dimenze je tvo ena sklon 
regresní p ímky procházející body D, 

kdy:  

N – počet čtverc  v m ížce, která 
p ekrývá údolní či síť; 
n – počet čtverc  tvo ící stranu 
pravidelné m ížky, kde n = 1/r 

 

ůplikace metod výpočtu fraktálních dimenzí pomocí pravidelných grid  ukazuje, že: 

1ě „fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“ dosahuje hodnoty 1,05; a 2ě 

„sčítací dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda Ě2001ě“ a „kapacitní dimenze dle Tichého 

Ě2012ě“ dosahují shodn  hodnot 1,ŘŘ ĚTab. 32; Obr. 78).  
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Obr. 78: ůě „fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“; Bě „sčítací dimenze 
dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda Ě2001ě“ a „kapacitní dimenze dle Tichého Ě2012ě“. Pozn. 
v části B byla vyzkoušena fraktální dimenze p i použití pouze osmi pravidelných grid  Ěbody 
D1-D8; plná čáraě, která dosahovala hodnoty 1,řř, tj. vyšší než p i použití všech deseti 
pravidelných grid  Ěbody D1-D10; čárkovaná čáraě. 
 

Hodnota fraktální dimenze údolních sítí v okolí m sta Dessie vypočtené metodou 

„fraktální dimenze údolních sítí dle Mandelbrota Ě1řŘ2ě“ dosahovala hodnot pouze 1,05. Což 

je sice oproti aplikaci této metody na schématické údolní sít  Ěviz Kapitola 7.7.) sice v 

souladu s definicí fraktálních dimenzí dle Mandelbrota Ě1ř67ě, avšak vzhledem k 

tektonickému vývoji této oblasti Etiopské vysočiny a k intenzivní erozi je tato hodnota 

fraktální dimenze velmi nízká.  

Z fraktální analýzy údolních sítí pomocí pravidelných grad  vyplývá, že prom nná 1/r 

(kdy r je délka jedné strany buňky pravidelného griduě použitá v metod  „sčítací dimenze dle 

Rodríguez-Iturbe & Rinalda Ě2001ě, neboli Kolmegorovovy dimenze dle Zelinky et al.Ě2006ě“ 

je totožná s prom nnou n (kdy n je počet bun k tvo ících jednu stranu pravidelného griduě 

užívaná v metod  „kapacitní dimenze dle Tichého Ě2012ě“, tj.  

n = 1/r. 

Ob  tyto zmín né metody dosahovaly totožných hodnot fraktálních dimenzí jak p i analýze 

údolních sítí v okolí m sta Dessie ĚTab. 32; Obr. 78ě, tak i p i analýze schématických 
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údolních sítí dle Howarda Ě1ř67ě ĚTab. 31; Obr. 75; Kapitola 7.7.). Hodnota fraktální 

dimenze údolních sítí v okolí m sta Dessie 1,ŘŘ je pom rn  vysoká a dob e odpovídá 

p edpoklad m fraktálních dimenzí údolních sítí v tomto typu reliéfu. Pokud by bylo pro 

stanovení fraktální dimenze použito pouze osm pravidelných grid , tj. gridy použité v 

devátém Ě65 536 bun kě a desátém kroku Ě262 144 bun kě by byly vynechány, pak by 

fraktální dimenze dosahovala hodnot 1,řř. To odpovídá tém  kompletnímu pokrytí reliéfu 

údolními sít mi spojeného s aktivní tektonikou, kterou na okraji Etiopské vysočiny a HER 

popisují Kazmin Ě1ř75ě, Pik et al. Ě2003ě, Beyne and ůbdelsalam Ě2005ě, Gani and 

ůbdelsalam Ě2006ě, Gani et al. Ě2007; 200řě, nebo Wolela Ě2010ě, a zároveň to otevírá 

otázku, zda použité dalších podrobn jších grid  nem že dále snižovat hodnotu fraktálních 

dimenzí. 

 

7.Ř.3. Určení Rényiho multifraktální dimenze na údolní sítě v okolí města Dessie 

P i multifraktální analýze údolních sítí v okolí m sta Dessie bylo použito dev t 

pravidelných grid , kdy v prvním kroku byl použit pravidelný grid s počtem bun k Nx = 4 

Ě2x2ě, a dále pak osm pravidelných grid  Nx+1 = 16 (4x4), Nx+2 = 64 (8x8), Nx+3 = 256 

(16x16), Nx+4 = 1 024 (32x32), Nx+5 = 4 096 (64x64), Nx+6 = 16 384 (128x128), Nx+7 = 65 536 

(256x256), Nx+8 = 264 144 (512x512) (Tab. 33ě. Desátý pravidelný grid tvo ený 1 048 576 

buňkami Ě1 024x1 024ě nemohl být použit, jelikož kapacita programu ůrcGIS 10.2. již na toto 

množství výpočt  nestačila. Pro výpočet Rényiho multifraktální dimenze bylo použito 21 

monofraktálních dimenzí Dα (od D-10 až po D10) odpovídajících 21 m ítkových exponent  α 

<-10; 10>.  

 

Tab. 33: Zm na počtu bun k p i zm n  pravidelného gridu a hodnoty monofraktálních 
dimenzí s r znými m ítkovými exponenty.  
Pravidelný 

grid 

Počet buněk 
( ádek x sloupecě 

Pravidelný 
grid 

Počet buněk 
( ádek x sloupec) 

Pravidelný 
grid 

Počet buněk 
( ádek x sloupecě 

Nx 4 (2x2) Nx+3 256 (16x16) Nx+6 16 384 (128x128) 

Nx+1 16 (4x4) Nx+4 1 024 (32x32) Nx+7 65 536 (256x256) 

Nx+2 64 (8x8) Nx+5 4 096 (64x64) Nx+8 262 144 

(512x512) 

Mě ítkový 
exponent α 

Monofraktální 
dimenze Dα 

Mě ítkový 
exponent α 

Monofraktální 
dimenze Dα 

Mě ítkový 
exponent α 

Monofraktální 
dimenze Dα 

α = -10 2,2621 α = -3 2,0742 α = 4 1,6363 

α = -9 2,2511 α = -2 2,0009 α = 5 1,6067 

α = -8 2,2377 α = -1 1,9201 α = 6 1,5881 

α = -7 2,2208 α = 0 1,8787 α = 7 1,5758 

α = -6 2,1988 α = 1 1,7996 α = 8 1,5671 

α = -5 2,1697 α = 2 1,7460 α = 9 1,5607 

α = -4 2,1297 α = 3 1,6835 α = 10 1,5556 
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Zmín né metody užití pravidelných grid  umožňují výpočet hodnot fraktálních 

dimenzí údolních sítí Ěviz Kapitoly 7.7. a 7.8.2.ě, avšak nelze jimi určit pravd podobnost 

výskytu údolních sítí Ěčerných pixel  s hodnotou 1) v každé buňce pravidelného gridu, tj. 

nelze jimi zjistit, zda se v celé buňce pravidelného gridu vyskytuje pouze jediný pixel s údolní 

sítí, nebo zda je buňka zcela pokryta údolími. Tuto možnost však Rényiho dimenze umožňuje 

(Ariza-Villaverde et al., 2013).  

Výsledky analýzy údolních sítí v okolí m sta Dessie dokazují, že monofraktální 

dimenze lze získat pro ob  části spektra hodnot: pozitivní na pravé části grafu i negativní v 

levé části grafu; s použitím kladných i záporných hodnot m ítkových exponent  α                   

(Obr. 79Cě. Bylo zjišt no, že monofraktální dimenze tvar  reliéfu s jejich m ítkovými 

exponenty nemusí být vždy ohraničeny intervalem Ě1; 2ě.  
 

 

Obr. 79: ůě Pom r počt  pravd podobností výskytu pixel  údolní sít  qα odpovídající 
m ítkovým exponent m α <-10; -1> ku velikosti bun k v pravidelném gridu ε; Bě pom r 
počt  pravd podobností výskytu pixel  údolní sít  qα odpovídající m ítkovým exponent m    
α <0; 10> ku velikosti bun k v pravidelném gridu ε; Cě Rényiho multifraktální dimenze, tj. 
výsledný pom r monofraktálních dimenzí Dα a jim p íslušných m ítkovým exponent m α, 

který tvo í k ivku.  
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V posledních 10 letech byly aplikovány metody výpočtu multifraktálních dimenzí na 

r zné tvary reliéfu ĚClaps & Oliveto, 1řř6; Bartolo et al., 2004; Gaudio et al., 2006ě. Tvar 

m že být označen jako multifraktální, pokud komplexní heterogenní sob -podobné vlastnosti 

tvaru (tj. statisticky podobné v jakémkoli m ítkuě mohou tvo it kombinaci monofraktálních 

dimenzí s odpovídajícími m ítkovými exponenty Ěůriza-Villaverde et al., 2013ě. Jelikož 

výsledné pom ry mezi monofraktálními dimenzemi Dα ku jejich p íslušným m ítkovým 

exponent m α tvo ily v okolí m sta Dessie k ivku, lze tyto údolní sít  považovat za 

multifraktální tvar reliéfu. 

Multifraktální analýza údolních sítí v okolí m sta Dessie tedy potvrdila: 1ě údolní sít  

v Etiopské vysočin  znázorn né pomocí dat SRTM DEM tvo í multifraktálními objekty; 2ě 

monograktální dimenze nemusejí být ohraničené intervalem Ě1; 2ě; 3ě multifraktální dimenze 

byla stanovena na základ  monofraktálních dimenzí vypočtených pro ob  části spektra hodnot 

s použitím kladných i záporných hodnot m ítkových exponent . Metoda výpočtu Rényiho 

multifraktální dimenze tedy m že být použita k širší analýze údolních sítí v Etiopské vysočin  

a k porovnání zm n hodnot multifraktálních dimenzí v r zných typech reliéf  – r zná míra 

vlivu tektoniky na tvorbu údolních sítí, odlišné stá í reliéfu, či odlišné procesy formující 

současnou krajinu Ěviz Kapitola 7.10.). 

 

7.Ř.4. ůnalýza omezení metod výpočtu fraktálních a multifraktálních dimenzí údolních 

sítí v okolí města Dessie 

Použití pravidelných grid  s r znými velikostmi bun k pro výpočet fraktálních, 

monofraktálních a multifraktálních dimenzí údolních sítí v okolí m sta Dessie odpovídá 

použití algoritm  pro pevný tvar ĚFixed-Mass ůlgorithms, FMůě, který byl popsán v Kapitole 

4. Jelikož skenovací paprsek p i tvorb  dat SRTM DEM nepronikl vodní hladinou ĚRabus et 

al., 2003; Farr et al., 2007ě, tak v modelu údolních sítí v okolí m sta Dessie vznikly 

nep esnosti v oblasti kráterového jezera Hardibo Ě15,Ř km2ě ležící mezi vesnicemi Biritti na 

severu a ůlah Set na jihu ĚYesuf et al., 2012ě. Povrch tohoto jezera však zaujímá pouze       

0,63 % plochy území v okolí M sta Dessie Ě2 500 km2ě, a tak byla nep esnost vzniklá díky 

výskytu tohoto jezera zanedbána.  

 Pravidelné gridy p ekrývající údolní sít  v okolí m sta Dessie byly vytvo eny v 

programu ArcGIS 10.2. – Fishnet ĚESRI, 2015ě, který umožňuje tvorbu velmi podrobných 

grid . ůvšak pro zjišt ní počtu pixel  s údolní sítí Ěčerná barva, hodnota 1ě byla použita 

fuknce zonal statistic ĚESRI, 2015ě, jejíž kapacita umožnila spočítat počet pixel  maximáln  

ve 264 144 buňkách pravidelného gridu. Pro zjišt ní počtu pixel  s údolní sítí v 1 04Ř 576 
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buňkách pravidelného gridu již funkce zonal statistic nedokázala výpočty dokončit. Toto 

omezení se však na výsledcích analýzy údolních sítí výrazn  neprojevilo, jelikož vytvo ený 

počet pravidelných grid  byl pro analýzu dostačující. Pokud by bylo zapot ebí spočítat počty 

pixel  s údolní sítí pro podrobn jší pravidelné gridy, než byly užity v této kapitole , musela by 

být použita jiná funkce, nap . v jiných geoinformačních systémech: SůGů GIS Ě2015ě, 

GRASS OSGEO (2015), QGIS (2015), PCI Geomatica (2015), aj.  

  

7.9. ůnalýza tvar  údolních sítí v Etiopské vysočině pomocí fraktálního buněčného 
modelu 

7.ř.1. Konstrukce fraktálních buněčných model  v Etiopské vysočině 

Pro analýzu tvar  údolních sítí horní části povodí Modrého Nilu byl použit model 

údolní sít  vzniklý pomocí manuálního vykreslení údolnic ze satelitních snímk  Ěs velikostí 

pixel  15 mě umíst né na virtuálním globu Google Earth ĚObr. 80ě. Údolní síť ve studované 

části povodí Modrého Nilu tvo í 12 5Řř údolí. Hlavní údolí Ěúdolí I. ádu dle Graveliovy 

ádovostiě m lo délku ř72,6 km ĚTab. 34; Obr. 81ě. Četnost údolí a celková délka 

údolí jednotlivých ád  se zv tšovala s rostoucím ádem do VI. ádu, poté se začala četnost 

údolí i celková délka údolí zmenšovat ĚTab. 34; Obr. 81ě. Pr m rná délka údolí se 

s rostoucím ádem zmenšovala. 
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Obr. 80: Graveliova ádovost údolních sítí v povodí Modrého Nilu ĚK ížek & Kusák, in 
prep.). Pozn.: 1 – Bahir Dar; 2 – Dessie; 3 – Addis Ababa.  

 

Tab. 34: Četnost údolí, celková délka údolí a pr m rná délka údolí jednotlivých ád  
v údolní síti povodí Modrého Nilu ĚK ížek & Kusák, in prep.ě. 
 

ád 
údolí 

Četnost 
údolní 

Celková 
délka údolí 

[km] 

Pr měrná 
délka údolí 

[km] 

ád 
údolí 

Četnost 
údolní 

Celková 
délka údolí 

[km] 

Pr měrná 
délka údolí 

[km] 

I. ád 1 9 726,0 972,60 V. ád 3 577 198 273,1 55,43 

II. ád 413 84 945,8 205,68 VI. ád 1 362 66 674,6 48,88 

III. ád 2 585 251 106,9 97,14 VII. ád 302 12 542,1 41,53 

IV. ád 4 315 296 354,2 68,68 VIII. ád 34 1 003,0 29,50 
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Obr. 81: Četnost údolí Ěnumer of valleysě, celková délka údolí (total length of valleys) a 

pr m rná délka Ěaverage length of valleysě údolí jednotlivých ád  v údolní síti povodí 
Modrého Nilu ĚK ížek & Kusák, in prep.ě. Pozn.: ůě četnost údolí Ěmodrá linieě a celková 
délka údolí Ěr žová linieě r zných ád ; Bě Pr m rná délka údolí Ězelená linieě r zných ád . 
 

 Ve studované části povodí Modrého Nilu klesal s nár stem délky údolí jejich počet. 

Údolí dosahovala nejčast ji délky 1–10 km (Obr. 82Bě. V rámci tohoto intervalu byla 

nejčast jší délka údolí ve studované části povodí Modrého Nilu 3,1–4 km (Obr. 82C). 
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Obr. 82: Četnost údolí dle délky ve studovaném povodí Modrého Nilu ĚK ížek & Kusák, in 
prep.ě. Pozn.: ůě četnost údolí r zných ád  dle absolutní ádovosti; Bě četnost údolí bez 
určení ádovosti; Cě četnost údolí s délkami 1–20 km bez určení ádovosti.  
 

Primární velikost čtverc  hodnotícího gridu byla definována na základ  horní hranice 

intervalu nejčast jší délky údolí Ětj. 3-4 km u 26,1% údolí, tedy n = 4; Obr. 82Cě. Délka 

strany každého primárního hodnotícího čtverce byla 17 km Ětj. 24
+1) a plocha byla 289 km

2
. 

Primární hodnotící grid p ekryl zájmové území 625 čtverci ĚObr. 83). Sekundární hodnotící 

grid byl vytvo en na základ  horní hranice intervalu druhé nejčast jší délky údolí Ětj. 4-5 km u 

12,3% údolí, tedy n=5; Obr. 82Cě. Délka strany každého hodnotícího čtverce byla 33 km      

(tj. 2
5
+1) a plocha byla 1 089 km

2. Sekundární hodnotící grid p ekryl zájmové území 1Ř6 

čtverci ĚObr. 83ě. Terciární hodnotící grid byl vytvo en na základ  horní hranice intervalu t etí 

nejčast jší délky údolí Ětj. 5-6 km u 11,5% údolí, tedy n=6; Obr. 82Cě. Délka strany každého 

hodnotící čtverce byla 65 km (tj. 2
6
+1) a plocha byla 4 225 km

2. Terciární hodnotící grid 

p ekryl zájmové území 5Ř čtverci ĚObr. 83).  
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Obr. 83: Primární, sekundární a terciární hodnotící grid p ekrývající studovanou horní část 
povodí Modrého Nilu. Pozn.: 1 – Bahir Dar; 2 – Dessie; 3 – Addis Ababa. 

 

7.ř.2. ůnalýza tvar  údolních sítí v povodí Modrého Nilu 

V údolních sítích ve studované části povodí Modrého Nilu p evládají Ěbez ohledu na 

použití r zn  velkého čtverce hodnotícího griduě dendritické a m ížkovité sít  ĚTab. 35;     

Obr. 84ě. Jejich výskyt odpovídá obecným zásadám vztahu mezi údolními sít mi a 

geologickým základem popsaným v literatu e Ěnap . Fairbridge, 1ř6Ř; Babar, 2005ě, což 

potvrzuje vhodnost použité metody.  

Na západ  zájmového území, tj. v oblastech kde Sembroni et al. Ě2016ě určili nejv tší 

mocnost oderodovaných hornin Ěvice jak 1 200 mě, jsou vyvinuté dendritické údolní sít . 

Výskyt dendritických údolních sítí v západní části povodí Modrého Nilu lze vysv tlit 

klesajícím vlivem tektonické aktivity HER projevující se zmenšujícím se počtem zlom  s 

nar stající vzdáleností od HER (Obr. 84ě. Výskyt m ížkovitých a pravoúhlých sítí ve 

východní  a jihovýchodní části povodí Modrého Nilu ĚObr. 84ě je z ejm  predisponován 

p ítomností HER, což odpovídá výskytu tohoto typu sítí v tektonicky ovlivn ném reliéfu 

(sensu Babar, 2005; Husain, 2008; Ribolini & Spangolo, 2008). V t chto částech zájmového 

území jsou údolní sít  tvo eny p evážn  p ímými hluboce za ízlými údolími sledujícími 
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tektonické poruchy a velkým množstvím krátkých údolí, které ústí do hlavních z okolních 

strmých svah . Vedlejší údolí jsou krátká, rovná a ústí do hlavních údolí tém  pod pravým 

úhlem, což je typický znak m ížkovitých údolních sítí ĚHoward, 1ř67ě. Sagri et al. Ě200Řě 

také popisují m ížkovité tvary údolních sítí v povodí eky Mojo, která sousedí s východní 

částí studovaného povodí Modrého Nilu, a jejíž vývoj byl ovlivn n podobnými tektonickými 

procesy. Skupina pravoúhlých údolních sítí JV od jezera Tana odpovídá zón  s častým 

výskytem zlom  popsaných nap . Mangeshou et al. Ě1řř6ě či Gani et al. Ě200řě. Pásmo 

m ížkovitých a pravoúhlých tvar  údolních sítí orientované SZ-JV sm rem odpovídá starému 

sm ru tektonického nap tí z období paleogénu, které v této oblasti popisuje nap . Macgregor 

(2015). Paralelní údolní sít  se nacházejí na rozvodních h betech, či na svazích terciérn -

kvartérních štítových sopek. Radiální údolní sít  jsou omezené pouze na oblasti se sopkami, 

což odpovídá jejich charakterizování dle Riedel et al. Ě2007ě. V povodí Modrého Nilu lze 

nalézt radiální tvar údolních sítí nap . na svazích sopky Mt. Choke Ěp i použití terciárního 

hodnotícího griduě, nebo na malých sopečných kuželých na starých vulkanických platformách 

Ěp i použití primárního hodnotícího griduě.  

 

Tab. 35: Počet a procentuální zm ny tvar  údolních sítí znázorn ných v povodí Modrého 
Nilu pomocí primárního, sekundárního a terciálního gridu ĚK ížek & Kusák, in prep.ě. Pozn.: 
Procentuální zm ny byly vypočteny jako pom r počtu tvar  v sekundárního či terciárního 
gridu ku počtu tvar  v primárním gridu. 

 

Tvar  Primární 
grid 

Sekundární 
grid 

Terciární 
grid 

Tvar  Primární 
grid 

Sekundární 
grid 

Terciární 
grid 

Dendritické 275 

(100%) 

78 (28%) 25 (9%) Paralelní 91 

(100%) 

28 (31%) 6 (7%) 

M ížkovité 133 

(100%) 

42 (32%) 15 (11%) Radiální 6 (100%) 4 (67%) 2 (33%) 

Pravoúhlé 116 

(100%) 

28 (24%) 7 (6%) Undefined  4 (100%) 6 (150%) 3 (75%) 
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Obr. 84: Výskyt typ  údolních sítí v primárním Ěůě, sekundárním ĚBě a terciárním ĚCě 
hodnotícím gridu a srovnání s geologickou mapou Etiopie ĚDě dle Mangeshy et al. (1996) 

ĚK ížek & Kusák, in prep.ě. Pozn.: M ížkovité a pravoúhlé údolní sít  se vyskytují ve V a JV 

části studovaného povodí Modrého Nilu s výskytem tektonických poruch Ětj. poblíž HER) a 

JJV od jezera Tana. Z rozmíst ní jednotlivých m ížkovitých a pravoúhlých údolních sítí lze 
také pozorovat jihovýchodn  od jezera Tana SZ–JV orientovaný pás odpovídající starému 
systému p íčných zlom  k HER vzniklých díky aktivit  nap ťového pole v paleogénu. 
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7.ř.3. ůnalýza proměnlivosti tvar  údolních sítí vzhledem ke zvětšení čtverc  

hodnotícího gridu 

S tém  dvojnásobným, resp. cca čty násobným zv tšením stran hodnotících čtverc  

p i p echodu z primární na sekundární, resp. terciární grid došlo k trojnásobnému, resp. cca 

t ináctinásobnému snížení počtu stromovitých, m ížkovitých, pravoúhlých a paralelních 

údolních sítí ĚTab. 35ě. Tento pokles počt  uvedených údolních sítí je ádov  odpovídající 

nár stu plochy hodnotících čtverc , která roste s druhou mocninou, tj. p i p echodu z primární 

na sekundární grid se plocha každého hodnotícího čtverce zv tšuje cca 3,Řx a p i p echodu z 

primární na terciární grid se zv tšuje plocha každého hodnotícího čtverce cca 14,6x. Radiální 

a undefined údolní sít  se z hlediska absolutního počtu chovaly jinak než ostatní údolní sít : u 

radiální údolní sít  došlo k poklesu absolutního počtu o 34% p i p echodu z primární na 

sekundární grid a o 67% p i p echodu z primární na terciární grid; u undefined údolních sítí, 

jejich počet dokonce vzrostl o polovinu p i zm n  velikosti čtverce z primárního Ě2Řř km2
) na 

sekundární Ě1 0Řř km
2ě grid, avšak p i zm n  z primární na terciární grid klesl jejich počet na 

t i ĚTab. 35).  

P i zv tšení čtverc  hodnotícího gridu se pom rné zastoupení dendritických údolních 

sítí zachovalo, avšak zastoupení m ížkovitých, radiálních a undefined údolních sítí mírn  

vzrostlo (Tab. 36ě, p ičemž u m ížkovitých to bylo o 10, resp. 24% p i p echodu na 

sekundární, resp. terciární grid. Razantn jší nár st pom rných zastoupení byl u radiálních Ěp i 

použití sekundárního gridu o 100%, resp. o 200% p i použití terciárního griduě a undefined 

údolních sítí Ěp i použití sekundárního gridu o 200%, resp. o 400% p i použití terciárního 

griduě. Naopak pom rné zastoupení pravoúhlých a paralelních údolních sítí p i zv tšení 

čtverc  hodnotícího gridu se zmenšilo ĚTab. 36ě. Pom rné zastoupení paralelních, resp. 

pravoúhlých sítí se zmenšilo p i p echodu na sekundární grid o 7%, resp. 22%, a p i p echodu 

na terciární hodnotící grid kleslo u obou typ  t chto údolních sítí jejich pom rné zastoupení o 

33% (Tab. 36ě. Zv tšení zastoupení undefined sítí p i zv tšení čtverc  hodnotícího gridu je 

zp sobeno tím, že došlo ke smíchání alespoň 3 r zných definovaných typ  sítí a žádný z 

t chto typ  nebyl dominantní ĚObr. 84A, 84B, 84C).    
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Tab. 36: Procentuální zastoupení jednotlivých typ  údolních sítí pro primární, sekundární a 
terciární čtvercový hodnotící grid.  

 
Tvar 

údolních 
sítí 

Počet čtverc  hodnotícího gridu Pokrytí plochy hodnotícího gridu daným typem 
údolí [km2

] 

Primarní 
grid 

Secondární 
grid 

Tertciární 
grid 

Primarní grid Secondární 
grid 

Tertciární grid 

Dendritické 275 

(44%) 

78 (44%) 25 (44%) 79,475 (44%) 84,924 (44%) 105,625 (44%) 

M ížkovité 133 

(21%) 

42 (23%) 15 (26%) 38,437 (21%) 45,738 (23%) 63,375 (26%) 

Pravoúhlé 116 

(18%) 

28 (14 %) 7 (12%) 33,524 (18%) 30,492 (14 %) 29,575 (12%) 

Paralelní 91 (15%) 28 (14%) 6 (10%) 26,299 (15%) 30,492 (14%) 25,350 (10%) 

Radiální 6 (1%) 4 (2%) 2 (3%) 1,756 (1%) 4,356 (2%) 8,450 (3%) 

Undefined 4 (1%) 6 (3%) 3 (5%) 1,156 (1%) 6,534 (3%) 12,675  (5%) 

Celkem 625 

(100%) 

186 (100%) 58 

(100%) 

180,625 (100%) 202,554 

(100%) 

245,050 

(100%) 

 

U dendritických, m ížkovitých, pravoúhlých a paralelních údolních sítí je pom r ploch 

bun k dvou r zných hodnotových grid  Ěprimární a sekundární, nebo primární a terciárníě 

nep ímo úm rný pom ru počtu hodnotových čtverc  Ěs p íslušným tvarem údolní sít ě. Tedy 

A1/A2 ≈ N2/N1 a A1/A3 ≈ N3/N1, kde A1 je plocha (areaě buňky v primárním hodnotícím gridu, 

A2 je plocha buňky v sekundárním hodnotícím gridu, A3 je plocha buňky v terciárním 

hodnotícím gridu, N1 je počet Ěnumberě bun k s jedním tvarem údolní sít  v primárním 

hodnotícím gridu, N2 je počet bun k s jedním tvarem údolní sít  v sekundárním hodnotícím 

gridu a N3 je počet bun k s jedním tvarem údolní sít  v terciárním hodnotícím gridu.  

P i p echodu z primárního na sekundární, resp. terciární hodnotící grid Ěspolu 

s rostoucí plochou bun k v gridechě bylo 64%, resp. 54% p vodních primárních čtverc  

klasifikováno identicky. Nejvíce resistentní vzhledem ke zm nám velikosti plochy bun k p i 

p echodu z primárního na sekundární, resp. terciární hodnotící grid byly m ížové a 

dendritické údolní sít , z nichž 72-73%, resp 69-74% byly klasifikovány identicky s 

p vodními tvary údolních sítí v primárním gridu ĚTab. 37ě. Pravoúhlé údolní sít  se p i 

zv tšení bun k v hodnotících gridech transformovaly p evážn  do m ížkovitých sítí Ě45% p i 

p echodu na sekundární hodnotící grid a 51% p i p echodu na terciární hodnotící gridě, jelikož 

byly zakomponovány do v tších areál  t chto sousedních údolních sítí. P estože 5Ř,61% 

p vodních paralelních údolní sítí bylo klasifikováno stejn  i po p echodu na sekundární 

hodnotící grid, tak pouze 21,55% jich bylo stejn  hodnoceno i v terciárním gridu. Nižší 

výskyt paralelních údolních sítí v terciárním hodnotícím gridu je v souladu s výsledky 

Riedelem et al. Ě2007ě, kte í také našli paralelní tvary údolních sítí pouze na lokální úrovni 

v dílčích malých povodích. V tšina paralelních údolních sítí se p i p echodu z primárního na 
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terciární hodnotící grid zm nila na stromovitou síť Ě27,74%ě, což bylo dáno tím, že s nimi 

sousedily a byly do jejich areál  zakomponovány, a radiální síť Ě1ř,2ř%ě, což bylo 

zp sobeno faktem, že širší radiální síť není menšími čtverci primárního gridu zachytitelná 

ĚK ížek & Kusák, 2014ě. Do radiální sít  se p i zv tšení čtverc  hodnotícího gridu nejvíce 

transformovaly paralelní a pravoúhlá údolní síť ĚTab. 37).  

Zm ny v určení tvaru údolních sítí zp sobených p echodem mezi primárním, 

sekundárním a terciárním gridem se odehrávaly zejména na hranicích mezi jednotlivými 

údolními sít mi, což je dáno nep ekrývajícími se hranicemi čtverc  r zných hodnotících 

grid , a v oblasti výskytu širší radiální sít , která v menších čtvercích hodnotícího gridu 

nemohla být zachycena.   

 

Tab. 37: Za azení údolních sítí k danému typu údolní sít  po zm n  hodnotícího gridu [%] 
ĚK ížek & Kusák, in prep.ě.  

Primární / 
Sekundární grid 

na 

dendritické 

na 

m ížkovité 

na pravoúhlé na paralelní na radiální 

z dendritických 72,83 5,44 12,19 7,37 0,63 

z m ížkovitých 10,75 72,92 8,31 3,52 1,17 

z pravoúhlých 19,71 25,23 46,06 8,86 0,56 

z paralelních 17,66 6,82 7,42 58,61 6,38 

z radiálních 55,38 3,57 0 3,57 35,71 

Sekundární / 
terciární grid 

na 

dendritické 

na 

m ížkovité 

na pravoúhlé na paralelní na radiální 

z dendritických 73,89 4,56 3,78 3,09 2,10 

z m ížkovitých 10,57 75,00 8,37 4,23 0 

z pravoúhlých 23,22 13,85 46,83 8,18 6,46 

z paralelních 30,17 10,26 8,30 26,70 17,95 

z radiálních 43,69 40,78 0 0 0 

Primární / 
terciární grid 

na 

dendritické 

na 

m ížkovité 

na pravoúhlé na paralelní na radiální 

z dendritických 69,22 8,14 7,27 7,37 3,03 

z m ížkovitých 8,41 71,55 10,36 1,34 0 

z pravoúhlých 23,65 27,36 29,84 8,11 4,05 

z paralelních 27,74 9,79 8,01 21,51 19,29 

z radiálních 85,71 14,29 0 0 0 

 

7.ř.4. ůnalýza soběpodobných a soběp íbuzných tvar  údolních sítí v Etiopské vysočině 

P íklady r zných klasifikací radiálních tvar  údolních sítí p i použití r zných 

hodnotících grid  ukazují, jak d ležitá je úloha m ítka. Radiální údolní síť na svazích sopky 

Mt. Choke byla detekována pouze v terciárním hodnotícím gridu, což ji zásadn  odlišuje nap . 

od dendritických, m ížkovitých a pravoúhlých údolních sítí, jejichž vznik je vázán na určité 

oblasti reliéfu. Dendritické údolní sít  vznikají v oblastech, které nejsou strukturn  ovlivn né 

ĚBabar, 2005; Husain, 200Řě. Tedy plocha, na které se vyskytují dendritické údolní sít  

Ě44%ě, tj. strukturn  neovlivn né území, z stává p i zv tšení čtverc  hodnotící sít  zachována 
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(Tab. 36; Obr. 85ě. M ížkovité a pravoúhlé údolní sít  vznikají v tektonicky porušených 

oblastech, tj. v oblastech s výskytem tektonických poruch Ězlom  a puklině ĚBabar, 2005; 

Husain, 200Řě. Tedy plocha, na které se vyskytují m ížkovité Ěprimární grid 21%; sekundární 

grid 23%; terciární grid 26%ě a pravoúhlé Ěprimární grid 1Ř%; sekundární grid 14%; terciární 

grid 12%ě údolní sít , tj. území s výskytem tektonických poruch, z stává p i zv tšení čtverc  

hodnotící sít  zachována Ě3Ř% +/- 1%) (Tab. 36; Obr. 85).  

 

Obr. 85: P íklad zm ny dendritických, m ížkovitých a pravoúhlých údolních sítí p i zv tšení 
velikosti čtverc  hodnotících grid  ĚKusák, 2013ě, pozn.: ůě primární hodnotící grid;           
Bě sekundární hodnotící grid; Cě terciární hodnotící grid.  
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Pro objasn ní tohoto jevu je t eba uvažovat základní definice tvar  údolních sítí nap . 

dle Howarda (1967 in Babar, 2005), Husaina Ě200Řě, aj. Z t ch vyplývá, že dendritické, 

m ížkovité a pravoúhlé údolní sít  jsou definovány na základ  vztahu hlavního údolí a 

vedlejších údolí. Nap . Horník Ě1řŘ6ě píše, že „dendritická síť má na hlavní údolí napojenou 

síť poboček vytvá ejících obrazec rozv tveného stromu“. Takovéto tvary údolních sítí jsou 

rezistentní v či zm n  velikosti čtverce, v n mž jsou zobrazeny. To odpovídá fraktálové 

sob podobnosti t chto tvar  údolních sítí, kterou u údolních sítí popisuje Mandelbrot Ě1řŘ2ě. 

Na základ  analýzy údolních sítí v povodí Modrého Nilu lze tedy p edpokládat, že 

dendritické, m ížkovité a pravoúhlé údolní sít  jsou sob podobné fraktály, mají tvar tzv. 

fraktálních strom  Ěsensu Horák et al., 2007ě a díky tomu nejsou ovlivn né velikostí ani 

pozicí hodnotících čtvercových sítí ĚObr. 85). V souvislosti s tímto p edpokladem je t eba 

uvést tvrzení Goodwina & Tarbottona Ěin Goudie, 2004ě, že jelikož jsou m ížkovité a 

pravoúhlé údolní sít  vázány na tektonické poruchy, vyskytují se pouze na omezené ploše 

území. P i hodnocení rozlehlejších území m ížkovité a pravoúhlé údolní sít  zanikají a stávají 

se součástí dendritických údolních sítí.  

Naopak dle Babara Ě2005ě a Husaina Ě200Řě vznikají paralelní údolní sít  v oblastech 

se značn  uklon ným reliéfem a radiální údolní sít  vznikají nap íklad na vulkanických 

kuželech nebo na jiných konvexn  či konkávn  prohnutých částech reliéfu. P i použití 

primárního a sekundárního gridu, mohou tyto malé buňky t chto grid  obsahovat pouze části 

svah  sopky namísto celého vulkanického kužele s radiální údolní sítí ĚObr. 86). To ovlivnilo 

výše popsaný r st počt  a ploch radiálních údolních sítí p i p echodu z primárního na 

sekundární a terciární hodnotící grid na úkor poklesu počt  a ploch paralelních údolních sítí 

(Tab. 36ě. Naopak lokální radiální údolní sít  vyvinuté na malých sopečných kuželech byly 

detekovány pouze na menších čtvercích hodnocení primární m ížky. P i použití sekundárního 

a terciárního hodnotícího gridu se tyto lokální radiální údolní sít  stanou částí sítí okolních 

údolí. 
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Obr. 86: P íklad zm ny paralelních a radiálních údolních sítí p i zv tšení velikosti 
čtverc  hodnotících grid  ĚKusák, 2013ě, pozn.: ůě primární hodnotící grid; Bě sekundární 
hodnotící grid; Cě terciární hodnotící grid.  
 

Radiální údolní sít  vykazují nejv tší rozdíly v klasifikaci Ětj. nejv tší zm ny p i 

zv tšení bun k hodnotících grid ě, protože jejich výskyt není vázán na n jakou oblast, ale je 

spojen s kruhovými strukturami vulkanických kužel  a kopulí určující tvar radiálního 

drenážního vzoru ĚFairbridge, 1ř6Ř; ůltin & ůltin, 2011ě. Oproti dendritickým, m ížkovitým 

a pravoúhlým údolním sítím, jsou paralelní a radiální tvary sítí definovány na základ  

vzájemných vztah  hlavních údolí. Nap . Husain Ě200Řě píše „u paralelních sítí vedou hlavní 

údolí paraleln  vedle sebe“. P i zmenšení velikosti hodnotící čtvercové sít  nemusí být 

zachycena všechna hlavní údolí, tudíž nap . radiální tvary údolních sítí mohou zanikat a stávat 

se dílčími paralelními sít mi. Kruhové struktury reliéfu ze své podstaty nemohou být 

sob podobné fraktály ĚLeonetti, 2007ě. Čili tvar radiální údolní sít  není sob podobný 

ĚKusák, 2014ě a lze ho adit spíše k sob p íbuzným fraktál m ĚVoss, 1řŘŘě. V d sledku toho 

je výskyt radiálních údolních sítí ovlivn n jak velikostí bun k v hodnotícím gridu, tak i jejich 

polohou. Tyto vlastnosti radiálních údolních sítí jsou pravd podobn  d vodem, proč 

automatické klasifikace použité Mejía & Niemann Ě200Řě a Zhang & Guilbert Ě2012ě 

neodhalili p ítomnost radiálních údolních sítí v povodí Modrého Nilu. Na základ  analýzy 

údolních sítí v povodí Modrého Nilu lze tedy p edpokládat, že radiální a paralelní údolní sít  
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jsou sob p íbuzné fraktály a jejich tvary jsou prom nné p i zmenšení velikosti hodnotící 

čtvercové sít  ĚObr. 86). 

Pro odlišení radiálních a paralelních údolních sítí je vhodné používat terciární 

hodnotící grid. Tedy v tších bun k hodnotícího gridu než je pot eba pro zachycení 

dendritických, m ížkovitých či pravoúhlých údolních sítí. Tento p edpoklad podporuje i 

znázorn ní údolních sítí dle Tinklera Ě2004ě, který uvádí reálné tvary sítí s velikostmi m ítka, 

tj. uvádí dendritickou a pravoúhlou údolní síť na území s menší plochou než radiální a 

prstencovou údolní síť ĚObr. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 87: Reálné tvary údolních sítí dle Tinklera Ěin Goudie, 2004ě: ůě dendritická;                
Bě prstencová; Cě pravoúhlá; a Dě radiální. 
 

7.ř.5. Určení vhodnosti použití fraktálních buněčných model  pro analýzu tvar  
údolních sítí v Etiopské vysočině 

Na základ  analýzy tvar  údolních sítí v povodí Modrého Nilu bylo potvrzeno, že p i 

studiu tvar  s fraktálovou podstatou lze využít tzv. fraktálního bun čného modelu, který d lí 

zájmové území na jednotlivé buňky Ěčtverce, trojúhelníky, šestiúhelníkyě tvo ící pravidelný 

grid Ěčtvercový, trojúhelníkový či hexagonálníě ĚBarca et al., 1řŘ6 in Fonstad, 2006; Weissel 

et al., 1řř5; Rodríguez-Iturbe & Rinaldo, 2001; Bi et al., 2012; Jasiewicz et al., 2014). 

Výhodou této metody je její jednoduchost a plná kontrola b hem určování tvar  údolních sítí. 

Na druhou stranu tato metoda vyžaduje určitou úroveň zjednodušení, kdy použití hodnotícího 

gridu stanovuje um lé geometrické hranice a nerespektuje geomorfologické jednotky nebo 

dílčí povodí. Druhá nevýhoda m že být v subjektivit  hodnocení tvar  údolních sítí 

v buňkách hodnotícího gridu. ůvšak tvary údolních sítí byly hodnoceny stejnou metodou ve 
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všech buňkách všech použitých grid , což je velmi d ležité p i analýze zm n tvar  p i zm n  

m ítka, tj. zm na velikosti bun k v hodnotících gridech.  

Tvary údolních sítí však byly hodnoceny stejnou metodou, tj. s pomocí jasn  

definovaných standard  typ  údolních sítí definovaných v literatu e ĚHoward, 1ř67; 

Fairbridge, 1968; Demek, 1987; Gerrand, 1988; Babar, 2005; Huggett, 2007; aj.ě. Tedy údolní 

sít  byly hodnoceny se stejnou p esností ve všech čtvercích použitých fraktálních bun čných 

model  a nemohlo dojít k situaci, že by tvary údolních sítí byly hodnoceny jinak v primárním 

hodnotícím gridu a jinak v sekundárním či terciárním hodnotícím gridu. Navíc v současné 

literatu e zatím nebyl definován jiný zp sob hodnocení tvaru údolních sítí, tzn. rozlišující 

typy údolních sítí, který by zároveň respektoval jejich fraktálovou podstatu. Obdobn  jako 

v této práci jsou na základ  posouzení tvaru určeny či klasifikovány údolní sít  i v jiných 

článcích, nap .: Erkeling, et al. Ě2010ě, Zhang & Guilbert Ě2012ě; Luo, et al. Ě2015ě; 

Rosenberg & Head (2015).  

Pro extrakci údolních sítí a určení jejích morfometrických vlastností sice lze využít i 

automatizované metody ĚJasiewicz & Metz, 2011; Jung et al., 2011; Buccolini & Coco, 2013; 

Gaucherel & Salomon, 2014; Qin et al., 2016; aj.ě. ůvšak výsledky mnohých z t chto metod 

jsou závislé na použitém m ítku, tj. nezohledňují fraktální povahu údolních sítí a ne eší 

problém vhodné volby m ítka, nebo nejsou schopny rozlišit všechny typy údolních sítí 

ĚMejía & Niemann, 200Ř; Zhang & Guilbert, 2012ě a d lí je nap . pouze na „stromovité“ a 

„m ížové“ tvary reliéfu. Mejía & Niemann Ě200Řě nap íklad odhalili problémy s automatickou 

klasifikací, kdy dendritická údolní síť byla p i zv tšení podrobnosti použitého rastru DEM 

klasifikována jako pravoúhlá.  

Použití fraktálních bun čných model  p i určování tvar  údolních sítí v povodí 

Modrého Nilu v Etiopské vysočin  umožnilo srovnání výsledk  analýz zm n tvar  údolních 

sítí v závislosti na použití r zn  velkých hodnotících grid  a výsledky lze považovat za 

objektivní. 

 

7.10. Využití Rényiho multifraktální dimenze pro MůR Etiopské vysočiny 

7.10.1. Dílčí území v Etiopské vysočině pro aplikaci Rényiho multifraktální dimenze 

Pro využití Rényiho multifraktální dimenze p i MAR Etiopské vysočiny bylo vybráno 

celkem 40 dílčích území, tj. čtverc  o stran  délky 33 km Ěplocha každého čtverce                  

1 089 km
2ě. Tyto čtverce velikostn  odpovídají sekundárnímu hodnotícímu gridu fraktálního 

bun čného modelu vytvo enému na základ  horní hranice intervalu druhé nejčast jší délky 

údolí v povodí Modrého Nilu Ěviz Kapitola 7.9.1.ě. Pro multifraktální analýzu údolních sítí 
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byly vybrány čtverce o velikosti sekundárního hodnotícího gridu, jelikož p i použití 

terciárního hodnotícího gridu docházelo ke smíchání r zných tvar  údolních sítí, kdy nešlo 

p esn  určit, zda bylo území v buňkách neotektonicky ovlivn no či nikoli.  

Prvních dvacet čtverc  z t chto vybraných dílčích území Ěmodré čtverce č. 1-20;      

Obr. 88ě se nacházejí kolem rozvodí Modrého Nilu a eky Baro, tj. nacházejí se na západ  

Etiopské vysočiny a reprezentují reliéf bez vlivu neotektoniky. Druhých dvacet čtverc  

z t chto vybraných dílčích území Ěčervené čtverce č. 21-40; Obr. 88ě zahrnují eky Jemmu a 

Beshlo Wenz, tj. nacházejí se v blízkosti HER a reprezentují neotektonicky ovlivn ný reliéf.  

 

 

Obr. 88: Dílčí území v Etiopské vysočin  pro aplikaci Rényiho multifraktální dimenze:          
1ě modré čtverce č. 1-20 reprezentují reliéf bez vlivu neotektoniky;  2ě červené čtverce          
č. 21-40 reprezentují neotektonicky ovlivn ný reliéf. 
 

7.10.2. Aplikace Rényiho multifraktální dimenze 

P i výpočtu Rényiho multifraktální dimenze neotektonicky ovlivn ných a 

neovlivn ných údolních sítí v Etiopské vysočin  byla použita rastrová data SRTM Ěvelikost 

pixelu 30 mě, p ičemž práh hodnot pro tvorbu údolí Ěthreshold) byl 30 pixel . Pro výpočet 

fraktálních dimenzí údolních sítí byla data ponechána v rastrovém formátu, tj. údolí nebyla 

transformována na vektorové linie. Pro výpočet Rényiho multifraktální dimenze bylo použito 

sedm pravidelných grid , kdy v prvním kroku byl použit pravidelný grid s počtem bun k      
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Nx = 4 Ě2x2ě, a dále pak šest pravidelných grid  Nx+1 = 16 (4x4), Nx+2 = 64 (8x8), Nx+3 = 256 

(16x16), Nx+4 = 1 024 (32x32), Nx+5 = 4 096 (64x64), Nx+6 = 16 384 (128x128). Pro výpočet 

Rényiho multifraktální dimenze bylo použito 21 monofraktálních dimenzí Dα (od D-10 až po 

D10ě odpovídajících 21 m ítkových exponent  α <-10; 10> ĚP ílohy 1-40).  

 Z pom r  výsledných monofraktálních dimenzí Dα a (osa y; Obr. 89) a jejich 

m ítkových exponent  α (osa x; Obr. 89ě vyplývá, že údolní sít  Etiopské vysočiny 

znázorn né pomocí dat SRTM DEM tvo í multifraktální tvar. ů to bez ohledu na jejich vývoj, 

tj. zda byly údolní sít  neotektonicky ovlivn ny Ěčtverce č. 21-40, červená barva v Obr. 89) 

nebo ovlivn ny nebyly Ěčtverce č. 1-20, modrá barva v Obr. 89ě. Výsledky analýzy údolních 

sítí op t dokazují, že monofraktální dimenze lze získat pro ob  části spektra hodnot: pozitivní 

na pravé části grafu, i negativní v levé části grafu; s použitím kladných i záporných hodnot 

m ítkových exponent  α (Obr. 89).  

 Zároveň výsledky Rényiho multifraktální dimenze dokázaly odlišit neotektonicky 

ovlivn né a neovlivn né údolní sít  v Etiopské vysočin . U výsledných hodnot Rényiho 

multifraktálních dimenzí údolních sítí lze pozorovat, že neotektonicky ovlivn né údolní sít  

dosahovaly vždy vyšších hodnot monofraktálních dimenzí, a to bez ohledu na hodnotu 

m ítkových exponent  Ěčervená barva v Obr. 89ě. U negativních hodnot m ítkových 

exponent  Ěα = -10 až -1; levá část grafu v Obr. 89ě došlo k plynulému navázání hodnot 

monofraktálních dimenzí neotektonicky ovlivn ných údolních sítí na hodnoty údolních sítí 

bez vlivu neotektoniky. P ičemž pro m ítkový exponent α = -10 tvo ila hranice 

neotektonicky ovlivn ných a neovlivn ných údolních sítí hodnota monofraktální dimenze 

2,55 (Obr. 89ě, tj. žádná z vybraných neotektonicky ovlivn ných údolních sítí v Etiopské 

vysočin  neklesla pod hodnotu monofraktální dimenze > 2,55 pro m ítkový exponent           

α = -10, a zároveň žádná z vybraných údolních sítí bez vlivu neotektoniky v Etiopské 

vysočin  nep esáhla hodnoty monofraktální dimenze < 2,55 pro m ítkový exponent α = -10.  
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Obr. 89: Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí v Etiopské vysočin , tj. výsledný 
pom r monofraktálních dimenzí Dα a jim p íslušných m ítkovým exponent m α, který tvo í 
k ivku. Pozn. 1ě modrou barvou jsou označena území reprezentující údolní sít  bez vlivu 
neotektoniky, tj. čtverce č. 1-20; 2ě červenou barvou jsou označena území reprezentující 
neotektonicky ovlivn né údolní sít , tj. čtverce č. 21-40. 

 

U pozitivních hodnot m ítkových exponent  Ěα = 1 až 10; pravá část grafu v Obr. 89) 

byl rozdíl hodnot monofraktálních dimenzí neotektonicky ovlivn ných a neovlivn ných 

údolních sítí ješt  výrazn jší. U žádné z vybraných neotektonicky ovlivn ných údolních sítí 

v Etiopské vysočin  neklesla monofraktální dimenze pod hodnotu > 1,75 pro m ítkový 

exponent α = 10, a zároveň u žádné z vybraných údolních sítí bez vlivu neotektoniky 

v Etiopské vysočin  nep esáhla monofraktální dimenze hodnotu < 1,7 pro m ítkový 

exponent α = 10.  

 

7.10.3. Srovnání výsledk  MůR Etiopské vysočiny a hodnot Rényiho multifraktální 

dimenze údolních sítí Etiopské vysočiny 

Z výsledk  morfostrukturní analýzy reliéfu Etiopské vysočiny vyplývá, že počátek 

neotektonické aktivity v Etiopské vysočin  byl spojen s vývojem a rozevíráním HER v 

pozdním miocénu. B hem této doby se vytvo ily lineární prvky reliéfu s orientací SV-JZ     
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(viz Kapitola 7.2.ě, které p evažují v celé Etiopské vysočin . V období pliocénu došlo k rotaci 

nap ťového pole proti sm ru hodinových ručiček a k tvorb  SSV-JJZ, S-J a SSZ-JJV  

orientovaných lineárních prvk  reliéfu, které se nacházejí ve východní části Etiopské 

vysočiny v blízkosti HER. Tato neotektonicky ovlivn ná východní část Etiopské vysočiny se 

v současnosti vyznačuje: 1ě aktivní hloubkovou fluviální erozí v úzce za ízlých údolích;        

2ě asymetrií p íčných profil  údolími; 3ě znaky íčního pirátství; 4ě vysokým výskytem 

epicenter zem t esení; a 5ě vyšší hodnotou SOLR. Zároveň p i detailn jší analýze vývoje 

povodí eky Jemmy Ěviz Kapitola 7.5.ě zde byly zmapovány p evážn  m ížkovité údolní sít , 

které se hluboce za ezávají Ěsklon údolních svah  > 85°ě do starých vulkanických platforem, a 

mnoho lokalit s potenciální erozí a tendencemi k íčnímu pirátství. Výskyt m ížkovitých 

údolních sítí ve východní části Etiopské vysočiny potvrdilo také použití t ech velikostí 

hodnotících grid  fraktálního bun čného modelu v Kapitole 7.9.. V tomto neotektonicky 

ovlivn ném juvenilním reliéfu s aktivní hloubkovou erozí a četnými svahovými pohyby 

dosahovala Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí vysokých hodnot monofraktálních 

dimenzí, které neklesly pod hodnotu 1,75 pro m ítkový exponent α = 10 a pod hodnotu 2,55 

pro m ítkový exponent α = -10 (Obr. 89).  

Oproti tomu v západní části Etiopské vysočiny, kde se vyskytují SZ-JV orientované 

(viz Kapitole 7.2.) a ZSZ-VJV lineární tvary reliéfu odpovídající staršímu pliocénnímu 

nap ťovému poli, lze dnes pozorovat: 1ě údolí s mimo ádn  širokými údolními dny; 2ě starší 

senilní tvary reliéfu; 3ě fragmenty starých vulkanických plošin; 4ě údolí vyšších ád  Ěnejnižší 

hodnota SOLRě. P i použití t ech velikostí hodnotících grid  fraktálního bun čného modelu 

v Kapitole 7.9. zde byly určeny p evážn  dendritické tvary údolních sítí bez strukturního 

ovlivn ní. V tomto reliéfu bez vlivu neotektoniky dosahovala Rényiho multifraktální dimenze 

údolních sítí výrazn  nižších hodnot monofraktálních dimenzí. ů to p evážn  pro kladné 

hodnoty m ítkových exponent , kdy žádná z vybraných údolních sítí bez vlivu neotektoniky 

nep esáhla hodnoty monofraktální dimenze < 1,7 pro m ítkový exponent α = 10.  

 Na základ  multifraktální analýzy údolních sítí v Etiopské vysočin  lze p edpokládat, 
že: 
1ě metoda výpočtu Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí m že být použita 

k morfostrukturní analýze reliéfu pomocí rastrových dat SRTM DEM; 

2ě vyšší hodnoty Rényiho multifraktální dimenze dosahují m ížkovité údolní sít  v juvenilním 

neotektinicky ovlivn ném reliéfu s aktivní hloubkovou a zp tnou fluviální erozí, s tendencemi 

k íčnímu pirátství a s výskytem svahových pohyb ; 
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oproti tomu 3ě nižší hodnoty Rényiho multifraktální dimenze dosahují dendritické údolní sít  

ve starším reliéfu bez vlivu neotektinicky; 

4ě metoda výpočtu Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí m že být použita pro 

morfostruktrní analýzu reliéfu pomocí DPZ, ale m la by být užita jako doplňková metoda 

nap . společn  s analýzou lineárních tvar  reliéfu, analýzou tvar  údolních sítí a segment  

údolí; analýzou zlom  z geologických map, nebo analýzou podélných a p íčných profil  

údolími použitými v této disertační práci. 
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Ř. Závěr disertační práce 

Vhodnost a užitečnost dat SRTM DEM Ěvelikost pixelu 30 mě pro analýzu vlivu 

neotektoniky na tvary reliéfu v Etiopské vysočin  byla potvrzena výsledky morfostrukturní 

analýzy založené na práv  na analýzách STRM DEM a satelitních snímcích Google Earth. 

Tyto výsledky se shodují s výsledky současných stratigrafických, strukturn -geologických, 

petrologických, tektonických a geochronologických studií realizovaných v Etiopské vysočin . 

V této disertační práci byla popsána signifikantní shoda orientace megalineament , zlom  a 

údolních segment . Ty pak společn  s analýzou hloubkové a zp tné fluviální eroze umožnily 

rekonstrukci a popis zm ny dominantních sm r  nap ťových polí a časové za azení r zných 

fází vývoje reliéfu.  

 

Ř.1. Objasnění míry, distribuce a celkového vlivu tektonických predispozic na vývoj 

reliéfu Etiopské vysočiny a rekonstrukce vývoje údolních sítí 
8.1.1. Tektonická podmíněnost vývoje reliéfu - paleogén 

B hem t etihorní vulkanické činnosti, která byla zp sobena snížením mocnosti 

litosféry a vzr stem stoupající energie z astenosféry ĚChorowicz et al., 1řřŘě, začal tektonický 

výzdvih oblasti kolem jezera Tana. To zp sobilo vznik iniciální radiální paleo-údolní sít  

v  Etiopské vysočin . V tomto období se tvo ily počáteční pre-neogenní části riftového 

systému, kdy p íčné zlomy riftového systému Ěkolmé na současný sm r HERě zasáhly až do 

staré vulkanické platformy v Etiopské vysočin . Tomuto staršímu nap ťovému poli 

odpovídají SZ-JV a ZSZ-VJV orientované lineární tvary reliéfu ovlivňující podobu radiální 

paleo-údolní sít , kdy byla část ek Etiopské vysočiny odvodňována sm rem na JV ekami 

Gudou a Mugge a sm rem na VJV do ůfarské deprese. Tento starý systém p íčných zlom  

dnes tvo í údolí: 1ě s mimo ádn  širokými údolními dny, na nichž je odkryto pre-vulkanické 

podloží; 2ě vyskytující se v nejstarších částech povodí Modrého Nilu: jižn  od vulkán         

Mt. Choke a Mt. Gish a v údolí eky Didesy; 3ě v jejichž okolí se vyskytují pouze fragmenty 

starých vulkanických plošin; 4ě s výskytem starších senilních tvar  reliéfu; 5ě vyšších ád  

Ěnejnižší hodnota SOLRě. Tyto sm ry odtoku však byly pozd ji zablokovány tektonickým 

výzdvihem Etiopské vysočiny a zároveň tektonickým poklesem deprese jezera Tana Ěobdobí 

pozdního miocénu a pliocénuě. Výzdvih Etiopské vysočiny vedl k nár stu relativního rozdílu 

výšek mezi pramennými oblastmi na východ  a st ední částí tok  a zp sobil tak aktivaci 

zp tné eroze na rozhraní Etiopské vysočiny a HER. Zv tšování plochy povodí Modrého Nilu 

odtékající sm rem do Súdánu vedlo k zániku radiální paleo-údolní sít . 
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8.1.2. Neotektonická podmíněnost vývoje reliéfu - miocén 

Začátek neotektonické fáze vývoje Etiopské vysočiny, b hem níž se tvo ila současná 

krajina a podoba údolních sítí povodí Modrého Nilu a jeho okolí, m že být spojen s 

rozevíráním HER b hem pozdního miocénu. SV-JZ tektonický sm r, tj. paralelní s orientací 

HER, je v povodí Modrého Nilu a jeho okolí nejrozší en jší, což poukazuje na dlouhodobé 

p sobení tektonického nap tí v tomto sm ru na celou zájmovou část Etiopské vysočiny. Údolí 

vyvinutá na t chto tektonických linií: 1ě mají dob e vyvinutý p íčný profil; 2ě vyskytují se ve 

zralejším reliéfu; 3ě hodnota SOLR je relativn  nižší než u ostatních sm r . Společn  

s aktivitou tektonického sm ru SV-JZ byla v blízkosti HER pozorována reakce n kterých      

SZ-JV orientovaných tektonických linií, kde došlo k aktivaci hloubkové fluviální eroze a 

k zahlubování tok  do již existujících širších údolí, viz povodí eky Beshlo Wenz.  

 

8.1.3. Neotektonická podmíněnost vývoje reliéfu - pliocén 

V pliocénu, b hem následného vývoje HER, došlo k rotaci nap ťového pole proti 

sm ru hodinových ručiček o ~40°, kdy hlavní sm r tektonického nap tí rotoval od SV-JZ 

orientovaných linií p es SSV-JJZ sm r až do nejmladších sm r  S-J Ěcož vyvolalo reakci v 

kolmém V-Z sm ru) a SSZ-JJV. Ortogonální V-Z orientované lineární prvky reliéfu se 

nacházejí v jižních částech povodí Modrého Nilu a jeho okolí, což je dáno p evážn  vývojem 

a aktivitou Yerer-Tullu Wellel lineamentu v pozdním miocénu. Nicmén  vysoké hodnoty 

indexu SOLR ukazují na pliocénní a kvartérní reaktivaci tohoto V-Z sm ru.  

Nízký v k SSV-JJZ orientovaných lineárních prvk  reliéfu je doložen: 1ě jejich 

výskytem v analyzovaném území Modrého Nilu a jeho okolí, kdy jsou SSV-JJZ orientované 

lineární prvky reliéfu druhé nejčetn jší, avšak vyskytují se p evážn  v blízkosti HER, v 

povodí eky Jemmy a eky Beshlo Wenz, a sm rem na Z do centrální části Etiopské vysočiny 

jejich počet klesá; 2ě aktivní hloubkovou fluviální erozí v úzce za ízlých údolích; 3ě asymetrií 

p íčných profil  údolími; 4ě doklady íčního pirátství, p edevším v povodí eky Jemmy;           

5ě celkovou mladostí tvar  reliéfu, tj. výskytem hluboce za íznutých údolí se sklonem      

svah  > Ř5° kopírující staré vulkanické platformy, výskytem svahových pohyb  a intenzivní 

eroze p dy; 6ě vysokým výskytem epicenter zem t esení na SSV-JJZ tektonických liniích;    

7ě vyšší hodnotou SOLR. 
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8.1.4. Neotektonická podmíněnost vývoje reliéfu - kvartér 

V současnosti se reliéf nejdynamičt ji vyvíjí v S-J a SSZ-JJV orientovaných lineárních 

tvarech reliéfu, které se vyskytují pouze v povodí eky Beshlo Wenz a dalších p ilehlých 

částech HER. Pravd podobn  se jedná o nejmladší sm ry tektonické aktivity. Na t chto 

tektonických liniích se nacházejí nejmladší tvary reliéfu a obrovské zlomové svahy vzniklé 

díky stále se pohybujícím tektonicky predisponovaným horninovým blok m, které sjížd jí 

sm rem do HER a do ůfarské deprese.  

Tvary údolních sítí na rozhraní Etiopské vysočiny a HER jsou ovlivn ny jak lávovými 

proudy tvo ícími starší vulkanické platformy, tak i neotektonickou aktivitou a aktivní 

hloubkovou fluviální erozí. Nejstarší část reliéfu zde p edstavují staré dendritické údolní sít  

na vulkanických platformách, do kterých se hluboce za ezávají mladé m ížkovité údolní sít  

se sklonem svah  ~ Ř5° Ěm eno ze SRTMě reprezentující mladší a dynamičt ji se vyvíjející 

tvary reliéfu v t chto částech Etiopské vysočiny. Staré vulkanické platformy s dendritickými 

údolními sít mi jsou v současnosti na ústupu a v budoucnu budou díky postupující erozi 

nahrazeny m ížkovitými údolními sít mi sledujícími mladé tektonické diskontinuity 

v podloží.  

 

8.1.5. Lokality Etiopské vysočiny ohrožené svahovými pohyby a intenzivní erozí p dy 

Podél hranice hluboce za íznutých údolí, tj. na hranici údolí a starých vulkanických 

platforem, je soust ed na v tšina popsaných svahových pohyb  a intenzivní fluviální eroze. 

Nejv tší potenciál pro vznik svahových pohyb  a eroze p dy je tedy ve východní části povodí 

Modrého Nilu, kde: 1ě sklon údolních svah  dosahuje hodnot > Ř5°; 2ě se vyskytuje velké 

množství zlom ; 3ě bylo určeno 15 epicenter zem t esení. Svahové pohyby a intenzivní 

fluviální eroze destruují staré platformy, které jsou místními obyvateli nejvíce hospodá sky 

využívány, a kde tedy žije nejv tší počet obyvatel v Etiopii. Z t chto d vod  by m ly být 

v budoucnu svahové pohyby a intenzivní eroze v Etiopské vysočin  dále intenzivn  

monitorovány a toto téma by m lo být p edm tem aktuálního výzkumu. 

 

Ř.2. Nové metody využité pro mofrostrukturní analýzu Etiopské vysočiny 

Ř.2.1. ůutomatické vymezení lineament  a jejich vhodnost pro MAR  

U lineament  automaticky vykreslených v GIS p evažuje podobná orientace jako u 

geologicky potvrzených zlom , což poukazuje na jejich vhodnost pro MůR. Nicmén  velký 

počet lineament  s r znými azimuty snižuje p ehlednost a i možnosti interpretace r žicových 

graf  azimut  lineament . Vzniklá síť lineament  vzniklá v  GIS je složená z v tšího 
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množství kratších lineament  kopírujících p evážn  rozhraní platforem a za ízlých údolí a 

p ináší tedy spíše informace o pr b hu hloubkové eroze, než že se jedná o morfotektonickou 

síť sledující pr b h zlom . Metodu automatického vykreslení lineament  v GIS lze doporučit 

pro MAR pro analýzu území s velkou plochou, jelikož nejv tší výhoda této metody je rychlost 

mapování lineament . ůvšak metodu lze doporučit pouze za podmínek, že bude použita jen 

jako doplňková analýza k jiným morfostrukturním analýzám, a že vzniklá síť lineament  

nebude považována za morfotektonickou síť kopírující pr b h zlom . 

 

Ř.2.2. Kvantifikační charakteristiky údolních sítí a jejich vhodnost pro MAR  

Pro analýzu údolních sítí jsou nejvhodn jší charakteristiky: 1ě velikost úhl  mezi 

údolími, která je rezistentní v či zm nám Ězv tšení či zmenšeníě m ítka; a 2ě četnost údolí 

r zných ád  a celková délka údolí r zných ád , které jsou ovlivn né volbou m ítka, avšak 

normální ĚGaussovoě rozd lení jejich hodnot se zachovává. Pro srovnání četnosti údolí 

r zných ád , celkových délek údolí r zných ád  a jimi ovlivn ných charakteristik r zných 

území musí být zvoleno stejné m ítko a stejná metoda volby hlavního údolí Ěvarianta ů či 

B). 

 

Ř.2.3. Klasifikace údolních sítí p i využití čtvercových grid  (mě ítko) a jejich vhodnost 

pro MAR  

Prostorové rozmíst ní tvar  údolních sítí p i použití t ech velikostí hodnotících grid  

ukazuje na klesající vliv tektoniky s rostoucí vzdáleností od HER, kdy m ížkovité a pravoúhlé 

sít  p evládaly ve východní části zájmového území poblíž HER a dendritické sít  p evládaly v 

západní části zájmového území. Nicmén  SZ-JV orientovaný pás pravoúhlých a m ížkovitých 

údolních sítí v západní části zájmového území poukazuje na staré p íčné zlomy riftového 

systému, odpovídají t etihornímu nap ťovému poli. Paralelní údolní sít  se nacházely na 

rozvodních h betech či na svazích terciérn -kvartérních štítových sopek. Prstencové údolní 

sít  se v povodí Modrého Nilu nevyskytovaly. 

Podíl ploch čtverc  dvou r zných hodnotících grid  ádov  odpovídá zm n  počtu 

stromovitých, m ížkovitých, pravoúhlých a paralelních údolních sítí Ětj. A1/A2≈N2/N1, 

A1/A3≈N3/N1 v Kapitole 7.9.3.ě. Z hlediska zm ny počtu údolních sítí danou zm nou 

velikosti čtverc  hodnotícího gridu se dendritické a kombinace m ížkovitých a pravoúhlých 

údolních sítí ukázaly jako nejodoln jší. Naopak nejcitliv jší na zm nu velikosti bun k v gridu 

byly radiální údolní sít . Totéž platí i z hlediska hodnocení zm ny procentuálního zastoupení 

údolních sítí danou zm nou velikosti čtverc  hodnotících grid . Z hlediska prostorového 
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rozmíst ní tvar  sítí došlo k nejv tším zm nám v klasifikaci v oblasti s radiálními údolními 

sít mi, které vzhledem ke svým v tším rozm r m nemohly být v gridu s menšími buňkami 

zachyceny, a na hranicích grid  mezi r znými tvary údolních sítí. Tém  dvojnásobné resp. 

cca čty násobné zv tšení hodnotícího čtverce Ětj. p echod z primárního na sekundární, resp. 

terciární hodnotící gridě se odrazilo v dvojnásobném, resp. trojnásobném nár stu zastoupení 

radiálních údolních sítí. Pro zastižení radiálních údolních sítí se ukázal výhodný terciární 

hodnotící grid s velikostí strany buňky 65 km, jelikož tento typ sít  pot ebuje ke svému 

vzniku rozsáhlejší území. Naopak velikost buňky primárního hodnotícího gridu 17 km 

vyhovuje pro popis všech ostatních typ  údolních sítí, a to i z toho hlediska, že podrobn jší 

d lení umožňuje p esn jší vymezení oblastí s daným typem údolní sít . Vzhledem k velikosti 

povodí Modrého Nilu lze p edpokládat, že postup a definované parametry hodnotících grid  

lze použít pro správný popis tvar  údolních sítí na územích alespoň regionálních rozm r . 

Použití r zn  velkých hodnotících grid  také vedlo ke zjišt ní, že dendritické, 

m ížkovité a pravoúhlé údolní sít , které jsou definované na základ  vztahu hlavního údolí a 

vedlejších údolí, tvo í sob podobné fraktály. Údolní sít  m ly tvar tzv. fraktálních strom  a 

jejich tvar tedy není ovlivn n pozicí či velikostí bun k hodnotících grid . Oproti tomu u 

radiálních a paralelních údolních sítí, které jsou definované na základ  vzájemných vztah  

hlavních údolí, došlo p i zm n  velikosti bun k hodnotících grid  ke zm nám tvar  údolních 

sítí.  

 

Ř.2.4. Fraktální a multifraktální dimenze údolních sítí a jejich vhodnost pro MAR  

P i aplikaci metod výpočtu fraktálních dimenzí údolních sítí na schématické údolní 

sít  dle Howarda Ě1ř67ě dosahovala nejvyšších hodnost Ěbez ohledu na použitý výpočet 

fraktální dimenzeě m ížkovitá schématická údolní síť, která se tradičn  vyvíjí v oblastech 

s aktivní tektonikou a s výskytem tektonických diskontinuit. Tomu odpovídají výsledky 

metody „sčítací dimenze dle Rodríguez-Iturbe & Rinalda Ě2001ě“, která dosahovala na 

Hranici Etiopské vysočiny a HER hodnoty 1,ŘŘ, což dob e odpovídá p edpoklad m 

fraktálních dimenzí údolních sítí v této neotektonicky ovlivn né části Etiopské vysočiny.  

Na základ  multifraktální analýzy údolních sítí v Etiopské vysočin  lze p edpokládat, 

že: 

1ě údolní sít  znázorn né pomocí dat SRTM DEM tvo í multifraktálními objekty.  

2) k morfostrukturní analýze reliéfu pomocí rastrových dat SRTM DEM m že být použita 

metoda výpočtu Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí; 
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3ě vyšší hodnoty Rényiho multifraktální dimenze Ěmonofraktální dimenze neklesly pod 

hodnotu 1,75 pro m ítkový exponent α = 10; a pod hodnotu 2,55 pro m ítkový exponent      

α = -10ě dosahují: 

aě m ížkovité údolní sít  v juvenilním neotektinicky ovlivn ném reliéfu; 

b) oblasti s aktivní hloubkovou Ěsklon údolních svah  > Ř5°ě a zp tnou fluviální erozí; 

c) oblasti s tendencemi k íčnímu pirátství; 

dě oblasti s výskytem svahových pohyb ; 

e) oblasti s výskytem zem t esení; 

f) oblasti s vysokým výskytem zlom  v geologickém podloží; 

g) oblasti s vyšší hodnotou SOLR; 

4ě oproti tomu nižší hodnoty Rényiho multifraktální dimenze Ěmonofraktální dimenze 

nep esáhly hodnotu 1,7 pro m ítkový exponent α = 10; a nep esáhly hodnotu 2,55 pro 

m ítkový exponent α = -10ě dosahují:  

hě dendritické údolní sít  bez strukturního ovlivn ní; 

iě starší oblasti, tzv. „senilní“ reliéf bez vlivu neotektinicky; 

jě údolí s mimo ádn  širokými údolními dny; 

kě oblasti bez v tšího výskytu zlom  v geologickém podloží; 

lě údolí vyšších ád , tj. oblasti s nízkou hodnotou SOLR; 

5ě metoda výpočtu Rényiho multifraktální dimenze údolních sítí m že být použita pro 

morfostruktrní analýzu reliéfu pomocí DPZ, ale m la by být užita jako doplňková metoda 

k b žným metodám analýzy reliéfu, nap . společn  s metodami: 

mě mapováním tvar  reliéfu; 

ně analýzou lineárních tvar  reliéfu; 

oě analýzou tvar  údolních sítí; 

pě analýzou podélných a p íčných profil  údolími; 

q) analýzou zlom  z geologických map; 

použitými v této disertační práci. 

 

8.3. P ínos disertační práce a návaznost na ešené projekty 

Výsledky disertační práce p edstavují nejen nové poznatky o celkovém vlivu 

tektonických predispozic na vývoj jednotlivých morfologických typ  údolních sítí, ale 

p edstavují i inovace z oblasti metodologie, jež jsou využitelné k moderním analýzám vývoje 

reliéfu. Metodickým p ínosem disertační práce je analýza výsledk  metody studia vývoje 

reliéfu, která spojuje metody morfostrukturní analýzy a komplexních systém .   
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B hem realizace disertační práce byla také podpo ena vnitrouniverzitní spolupráce 

Katedry Fyzické geografie a geoekologie s dalšími pracovišti UK (Matematicko-fyzikální 

fakulta UKě, a dále s dalšími univerzitami ĚOstravská Univerzita v Ostrav ; Univerzita 

Komenského v Bratislav ě a spolupráce se zahraničními institucemi v rámci World Centre of 

Excellence on Landslide Disaster Reduction Ěevidováno pod ICL - International Consortium 

on Landslides).  

Dílčí výsledky disertační práce byly rovn ž za azeny do výuky geografie na P F UK, 

nap . do cvičení v rámci p edm t  P írodní ohrožení a rizika a Cvičení z geomorfologie.  

Disertační práce rovn ž navazuje a rozvíjí dílčí témata projekt :  

1ě GůČR P20ř/12/J06Ř „Mass wasting and erosion as indicators of morphotectonic activity 

in the Ethiopian Highland based on remote sensing approaches” pod vedením doc. RNDr. 

Víta Vilímka, CSc. Ěškolitelě;  

2ě „Integrated assessment of geomorphological process dynamics on different spatio-temporal 

scales in the Ethiopian Highlands using remote sensing and advanced modelling approaches“ 

pod vedením prof. Dr. Wolkera Hochschilda. 

A v poslední ad  disertační práce dále navazuje na projekty a výzkumné práce 

organizací:  

3) Institut National desSciences de l’Univers ĚINSU-CNRS) (Pik et al., 2003); 

4) Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) (Ayalew & Yamagishi, 2004); 

5ě programy „IDYL“, „Corne de l’ůfrique“ a „Interieur de la Terre“ pod záštitou French 

CNRS (Kieffer, 2004); 

6) vývoj družicových a leteckých snímk  Ě„RůDůRSůT data“ě částečn  financovaných z 

projekt  Národního ú adu pro letectví a kosmonautiku ĚNůSůě a University of Texas, Dallas 

(Beyene & Abdelsalam, 2005); 

7ě projekt „INT-0323737“ z grantu National Science Foundation (Gani & Abdelsalam, 2006; 

Gani et al., 2007, 2009); 

8ě Ministry of Mines and Energy ĚEthiopieě a the School of Geosciences Ěthe Queen’s 

University of Belfast, UK) (Wolela, 2010); aj.. 
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