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EXOGENNÍ DYNAMIKA 
6 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V horninovém (silikátovém) cyklu vyčleňujeme zpravidla tři podcykly, které 
vedou k diferenciaci hornin zemské kůry. Magmatický a metamorfní podcyklus je 
vázán na působení procesů, které mají původ v nitru Země (endogenní procesy – 
endogenic processes). V rámci exogenního podcyklu se výrazně uplatňují procesy, 
které působí na zemskou kůru prostřednictvím vnějších fluidních obalů Země 
– atmosféry (atmosphere), hydrosféry (hydrosphere) a biosféry (biosphere). 
Nazývají se exogenní procesy (exogenic processes). 

 

 
Obr. 36: Schéma horninového cyklu  
Přerušovanou čarou jsou znázorněny procesy, které probíhají činností 
exogenních činitelů. Upraveno podle SMYTHE AJ. (1978) 
 
Georeliéf je svrchní plocha zemské kůry, na které dochází k vzájemnému 

působení endogenních a exogenních pochodů. Jeho tvar úzce souvisí s charakterem 
hornin, jejich uložením a vlastnostmi. Základní charakteristikou georeliéfu je jeho 
křivost (horizontální i vertikální). Nerovnosti, které se na něm nachází, vznikají 
vzájemným působením endogenních sil Země, jako jsou například tektonické 
zdvihy a poklesy a exogenních sil – například tepla slunečního záření, tekoucí a 
mrznoucí vody atd. 

Působení endogenních a exogenních pochodů na georeliéfu je antagonistické. 
Endogenní procesy prostřednictvím zdvihů a poklesů reliéf zpravidla rozčleňují a 
exogenní naopak převážně zarovnávají. Uvolňují materiál, transportují ho a 
ukládají v sedimentačních pánvích. Sedimenty jsou zpevňovány (diageneze) a 
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následně vahou výše ležících vrstev zatlačovány do nižších částí litosféry, kde se 
opět zapojují do vnitřních cyklů výměny hmoty – tzv. horninový cyklus (obr. 36).  

Pro úplnost je třeba uvést výjimky, kdy činností exogenních procesů dochází 
k rozčleňování georeliéfu (například vznik až 500 m vysokých hvězdicovitých 
dun) a naopak v případě rozsáhlých trapových čedičových výlevů můžeme mluvit 
o značném zarovnávacím účinku endogenních procesů. 

 

 
Obr. 37: Geomorfodynamický systém v globálním měřítku  

Vyjadřuje vztahy mezi některými endogenními a exogenními procesy, georeliéfem 
a jednotlivými zdroji energie podle AHNERTA (1996)  
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U exogenních procesů můžeme vymezit tři hlavní zdroje energie: 
o gravitační působení Měsíce a Slunce: přílivo-odlivové dmutí mořské 

hladiny 
o sluneční záření; rozlišujeme: přímé záření [S / W.m2] a difúzní záření [D / 

W.m2], což je záření, která dopadá na Zemi všesměrově po rozptylu na 
částicích obsažených v atmosféře; Celkovou formou energie slunečního 
záření je globální záření [Q / W.m2], které můžeme vyjádřit jako: 

 Q = S + D (1) 

o gravitaci Země, podmiňující působení exogenních pochodů všude, kde jsou 
na Zemi výškové rozdíly. Ty určují především potenciální energii hornin; 
potenciální energii má každé těleso, které je v klidu v určité výšce nad 
geopotenciální hladinou (na kontinentech plocha geoidu). Potenciální energie 
[Ep

 / J] je přímo úměrná výšce [h / m], hmotnosti tělesa [m / g] a tíhovému 
zrychlení [g / m.s-2] tedy:  
 Ep = mgh (2) 

Uvedenými zdroji energie působí zejména tzv. hlavní vnější (exogenní) činitelé, 
kteří bezprostředně působí na zemský povrch. Jsou to především:  
o voda – působí v různých skupenstvích i prostřednictvím své kinetické 

energie; kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu. Kinetická 
energie [Ek / J] je přímo úměrná jeho hmotnosti [m / g] a čtverci okamžité 
rychlosti [v / m.s-1] tedy: 
 Ek = 2

2
1 mv  (3) 

o vítr – proud vzduchu v atmosféře pohybující se vůči zemskému povrchu 
o gravitace – podmiňuje kinetickou energii těles na Zemi (nejvýraznější je její 

projev prostřednictvím svahových pochodů – viz kap. 9) 
o organismy (včetně člověka) 

Působení těchto činitelů probíhá na základě podobných principů a lze u nich 
rozlišit tři hlavní typy činností:  
o destrukci (zvětrávání hornin) 
o erozi resp. denudaci  
o transport  
o akumulaci 

Destrukce – zvětrávání hornin (weathering). Na zemském povrchu se jen 
velmi zřídka setkáváme s horninami v jejich původním chemickém a fyzikálním 
stavu. Ihned po jejich obnažení (např. odnos výše uložených méně odolných 
vrstev) na ně začínají působit exogenní činitelé zvětrávacími pochody a na jejich 
povrchu vytváří zvětralinovou kůru (whethered zone). Z hornin, případně 
minerálů, působením fyzikálního i chemického zvětrávání vznikají zvětraliny 
(waste), které jsou ve větší chemické a fyzikální rovnováze s okolním prostředím 
na zemském povrchu než obnažené horniny vzniklé v zemském nitru.  

Zvětraliny vytváří zvětralinové pláště (rock mantle) různé mocnosti. 
Rozlišujeme různé typy zvětralin, především v souvislosti s jejich genezí: eluvia – 
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(autochtonní zvětraliny), které nebyly přemístěny a nachází se na místě svého 
vzniku – například kamenná moře a alochtonní zvětraliny – po vzniku 
transportované. Příkladem mohou být suťové proudy. Termín aluviální (alluvial) 
se používá spíše pro sedimenty fluviálního původu – říční sedimenty. Hojně 
rozšířené jsou sedimenty, které vznikají v souvislosti s ukládáním materiálu na 
svazích nazývané deluvium. 

Představu o rychlosti fyzikálního zvětrávání a tvorbě zvětralin si můžeme 
vytvořit podle údajů získaných na základě pozorování Velké pyramidy v Gize 
u Káhiry. KUKAL (1983) uvádí, že kolem pyramidy je vytvořen osyp o objemu 
50 000 m3. Podle stáří pyramidy se tedy osyp tvoří rychlostí 50 m3 za rok, což se 
rovná 0,2 mm mocné vrstvičce z povrchu pyramidy. 

Odnos materiálu ze zemského povrchu označujeme jako erozi (erosion) nebo 
denudaci (denudation). Termín eroze se používá spíše pro působení tekoucí vody 
v korytech, erozních rýhách nebo výmolech a termín denudace (z latinského nudus 
= nahý) pro celkové snižování povrchu či obnažování horninového podkladu. Jak 
rychlost eroze, tak rychlost denudace však znamenají snižování georeliéfu. 

 

 
Obr. 38: Hjulströmův diagram 
Vztah mezi rychlostí proudění vody v říčním korytě a velikostí částic určuje 
erozi, transport a sedimentaci 
Upraveno podle MAYHEW (1997) a TARBUCK & LUTGENS (1987) 
 
Transport (transportation) – přenos zvětralin. Dochází k němu působením 

energie zemské gravitace (která u skalních útvarů způsobuje například skalní 
řícení). U nesoudržných hornin (například vlhkých půd) dochází k plížení půd, 
půdotoku neboli soliflukci nebo různým druhům sesuvů (viz kap. Vliv gravitace 
na exogenní činitele).  

Velmi výrazným transportním činitelem je voda (viz kap. Hydrosféra) resp. 
vodní toky, které v podobě splavenin přenášejí značné množství materiálu.  
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V horských nebo subpolárních resp. polárních oblastech transportní funkci 
materiálu zastávají ledovce.  

Velké objemy hmot jsou přenášeny mořským vlněním a mořskými proudy. 
Tento pohyb je zvláště výrazný v břežním pásmu (viz kapitola Hydrosféra). 

Akumulace (accumulation) – ukládání sedimentů. Podle geneze označujeme 
sedimenty jako fluviální (říční – vzniklé činností tekoucí vody; můžeme použít 
také termín aluviální = naplavené), eolické – vzniklé činností větru a limnické 
(jezerní) nebo lakustrinní (bažinné). Značný význam mají také sedimenty 
glaciální (vzniklé působením ledovců).  

Rychlost sedimentace je velice proměnlivá a to jak v různých prostředích, tak 
i v prostředích identických, pokud dochází k působení odlišných podmínek. 
Podrobněji se jí budeme zabývat u konkrétních typů sedimentace (viz kap. 
Charakteristika některých fluviálních systémů). 

Celkově můžeme říci, že u kontinentálních a mořských mělkovodních sedimentů 
jsou nejtypičtější rychlosti ukládání sedimentů v rozmezí mezi 100–1 000 cm za 
1 000 let. Velice pomalá je naopak sedimentace oceánských pelagických 
sedimentů, které se hromadí rychlostí asi 1 cm za 1 000 let (KUKAL 1983). 

Poznámka: termín pelagický (pelagiál) se používá pro označení oblastí volné 
vody moří, oceánů nebo jezer. 

Rychlost eroze bývá vyjadřována buď v jednotkách hmotnosti na plochu za 
jednotku času (t/km2/rok) nebo v délkových (hloubkových) mírách za jednotku 
času (např. mm/rok). V těchto skriptech je jako příklad uváděn druhý typ a to pro 
získání představy, jakou rychlostí geologické pochody působí na georeliéf. 

V literatuře jsou udávány odhady rychlosti eroze (resp. denudace) jak globální 
asi 10 cm za 1 000 let, tak kontinentální, například u Asie 16,58 cm za 1 000 let 
nebo Austrálie 3,28 cm za 1 000 let (KUKAL 1983).  

Denudací se na povrch dostávají např. žulové plutony, které utuhly ve velkých 
hloubkách nebo rozsáhlá tělesa metamorfovaných hornin. Výrazně se uplatňují 
odolnější horniny, které se pak v georeliéfu projevují v podobě suků (neck, 
monadnock) – například buližníkové suky (Radyně) v okolí Plzně. 

7 ATMOSFÉRA 
Atmosféra je plynný obal Země. Podobně jako vnitřní sféry Země má 

slupkovitou strukturu.  
Asi nejpoužívanější členění atmosféry využívá k vymezení jednotlivých obalů 

změnu teploty s výškou. Podle této charakteristiky rozlišujeme: 
o troposféru (do 9–18 km) 
o stratosféru (do 50–55 km) 
o mezosféru (do 80–85 km) 
o termosféru (nad 85 až do 500 km) 
o exosféru (ve 20–40 tisících km přechází volně do meziplanetárního prostoru) 

Většina hmotnosti plynů (80–90 %) je koncentrováno asi v 9–18 km mocné 
vrstvě, která je označována jako troposféra. Je zde soustředěna téměř všechna 
vodní pára, obsažená v atmosféře. Teplota v troposféře prudce klesá se stoupající 
výškou (přibližně o 0,65 °C na 150 m). V horních vrstvách troposféry se teploty 
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pohybují mezi -50– -80 °C. 
Na troposféru v 9–18 km navazuje stratosféra, v níž dochází ke zvyšování 

teplot. Teplota v horních vrstvách dosahuje až 0 °C. Tento vzestup teplot je 
způsoben absorpcí ultrafialového záření. Ve stratosféře ve výškách kolem 20–30 
km dochází ke koncentraci O3 (ozónu). Vzniká disociací molekul O2 za 
spolupůsobení slunečního záření.  

Největší koncentrace ozónu je z důvodu zvýšeného slunečního svitu nad 
rovníkem. Odtud jsou konvekcí ozónem obohacovány i polární oblasti. Ozónu je 
zde však podstatně méně (proto je v polárních krajích pravděpodobnější vznik tzv. 
„ozónové díry“).  

Následující vrstva, která je označovaná jako mezosféra, začíná asi v 50–55 km. 
Tato vrstva je charakterizovaná celkovým poklesem teploty až na -100 °C. 

Na mezosféru navazuje termosféra začínající ve výšce asi 80–85 km. Zasahuje 
až do výšek 500 km. V termosféře dochází k ionizaci atomů kyslíku a dusíku 
v elektricky nabité ionty, které způsobují, spolu s vlivem magnetosféry 
a korpuskulárního (částicového) záření polární záři (Aurora borealis a australis).  

V exosféře dochází k úniku částic do volného prostoru. V magnetosféře je 
pohyb částic ovlivněn magnetickým polem Země. 

Poznámka: jako magnetosféra je označován prostor v blízkosti Země, v němž 
jsou podstatné jevy určovány magnetickým polem Země. Jeho nejsilnější vnitřní 
složka je generována v zemském jádře.  

 
Tab. 5: Složení atmosféry převzato z (KACHLÍK 1999) 

Plyn Zastoupení (objemová %, ppm 
milióntina procenta) 

Dusík 78,8 % 
Kyslík 20,94 % 
Argon 0,93 % 

Oxid uhličitý 0,03 % 
Neon 18,18 ppm 

Helium 5,24 ppm 
Krypton 1,14 ppm 
Xenon 0,087 ppm 
Vodík 0,5 ppm 
Metan 2,0 ppm 
Propan 2,0 ppm 

Oxid dusný 0,5 ppm 
Ozón 0,04 ppm 

Voda (množství proměnlivé, 
ovlivňuje celkové složení) 

0–4 % 
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7.1 Proudění v atmosféře 
Hlavní hybnou silou pohybu vzdušných hmot Země je sluneční záření. Z oblastí 

rovníku, kde je nejintenzivnější, je teplo předáváno konvekcí (výstupné a 
kompenzující sestupné proudy v atmosféře) nebo advekcí (horizontálním 
prouděním) vzdušných hmot do oblastí tlakově deficitních. 

Proudění vzduchu (tedy jeho směr a rychlost) ovlivňuje mnoho faktorů. Největší 
význam má barický gradient (vektor, který má vždy směr normály k izobaře a je 
orientován k nižšímu tlaku), dále Coriolisova síla a odstředivá síla. Zpomalení je 
způsobováno třecí silou o zemský povrch (např. horské bariéry) atd. 

 

 
Obr. 39: Model globální cirkulace atmosféry  
Upraveno podle WALKER IN SHORT AND BLAIR (1986) 

7.1.2 Geologická činnost větru 
Jako vítr označujeme pohyb vzduchu v atmosféře, který je jako vektor určen 

směrem a rychlostí (m.s-1 nebo km.h-1). Je vázán na turbulentně se pohybující 
vrstvy troposféry.  

Činnost větru označujeme jako eolickou činnost (podle Eola řeckého boha 
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větrů). Útvary, které touto činností vznikají nazýváme eolické (eolian). 
Vítr se projevuje jako významný exogenní činitel několika způsoby: 

o přenáší vodu v atmosféře, čímž výrazně ovlivňuje její rozložení na 
pevninách. Tak do jisté míry určuje působení vody jako exogenního činitele. 

o přenáší klastické částice (prach, písek), kterými působí na georeliéf 
o vyvolává vlnění vodních ploch a proudění vody; vlnění a proudění se 

projevuje jako významný transportér klastického materiálu a jako erozní 
činitel 

o působí na organismy – např. ovlivňuje intenzitu transpirace rostlin atd. 
o klimatický činitel – v některých částech Země se projevuje jako rozhodující 

klimatický činitel (monzunové oblasti) 
Účinnost působení větru je závislá zejména na těchto faktorech:  

o unášecí síla větru 
o hmotnost, velikost, tvrdost a tvar transportovaných klastických částic 
o rostlinný pokryv 

Síla větru – lze říci, že čím má vítr větší rychlost, tím je silnější. Pro vyjádření 
síly větru se užívá řada stupnic. Nejznámější je asi stupnice Beaufortova, která má 
12 stupňů.  

 

 
Obr. 40:Typy transportu horninových částic větrem 

 
Hmotnost, velikost, a tvar horninových částic – při běžných rychlostech větru 

jsou transportovány pouze jílovito-prachové částice do velikosti asi 0,063 mm. 
Tyto částice je vítr schopen zvedat i do velkých výšek, zatímco větší písčité částice 
nejsou obvykle zvedány do výšek větších než 2 m. Částice jsou větrem 
transportovány buď válením, dále pak saltací (unášené částice dopadají v určitých 
intervalech na povrch) nebo vzduchem ve formě různých suspenzí (viz obr. 40). 

Rostlinný pokryv – výrazně eliminuje či úplně znemožňuje destrukční činnost 
větru. Mezi jednotlivými rostlinami se síla větru zmenšuje a půda se udržuje dosti 
dlouho vlhká což také výrazně omezuje účinky větru. 

Vítr působí na georeliéf především prostřednictvím materiálu, který unáší. To 
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mohou být horninové úlomky, ale v polárních a subpolárních oblastech i ledové 
nebo sněhové krystalky. Tyto částečky narážejí např. na skalní útvary a působí 
jejich rozrušování. 

Rušivá činnost větru se uplatňuje především dvěma způsoby:  
o abrazí (aeolian abrasion) 
o deflací (deflation) 

Abraze, koraze (aeolian abrasion) je obrušování skalního podkladu časticemi, 
které vítr unáší. Abrazí vznikají hrance a tzv. skalní hřiby (není však možné je 
zaměňovat s většinou skalních hřibů našich skalních měst, které jsou 
pravděpodobně produkty selektivního zvětrávání (např. solného). Abraze dotváří 
i pouštní laky v aridních a semiaridních oblastech (viz dále). 

Jako hranec (faceted boulder, eologlyptolit) označujeme drobný (ale zpravidla 
větší než 1 cm3) úlomek horniny s výrazně vyhlazenými plochami, které jsou 
odděleny ostrou hranou. K ohlazu dochází vlivem větrné abraze. V našich 
podmínkách tyto útvary vznikaly zejména v kryomérech (chladných obdobích) 
pleistocénu, kdy rozložení pevninských ledovců vyvolávalo výrazné jednosměrné 
vzdušné proudění. Nepřítomnost vegetace, velké oblasti písčitých sedimentů (např. 
na říčních terasách, sandrech atd.) umožňovaly intenzivní abrazi skalních úlomků. 
Hrance je tak možné nalézt i ve fluviálních sedimentech říčních teras například na 
Plzeňsku. Některé práce (VACHEK, ŠVEHLÍK 2002) uvádějí možnost vzniku hranců 
i recentními eolickými pochody, a to například na vápnitých pískovcích na jižní 
Moravě. Rozhodující podíl na vznik hranců zde mají větry proudící od východu 
zejména na sklonku zimy a začátku jara.  

Na genezi hranců je možné doložit poměrně značnou rychlost působení 
eolických pochodů. Podle KUKALA (1983) je na jejich vznik při středních 
rychlostech větrů třeba pouze desítky let. Dobře vyvinutý hranec může vzniknout 
již za 100 let.  

Hrance nacházíme ve všech kamenitých pouštích, polopouštích a stepních 
oblastech světa.  

Pouštní lak (desert varnish) představuje matně lesklé, hladké povlaky na 
povrchu skal v aridních a semiaridních oblastech. Je produktem střídající se noční 
kondensace vodních par na rychle ochlazeném povrchu, následném výluhu Fe a 
Mn oxidů a ranního odparu takto vzniklých roztoků. Ten vede k vysrážení laku 
v tenké povlakové vrstvičce. Klasty, která jsou přenášena větrem, vrstvičku pak 
leští do matného lesku. 

Deflace, odvívání (deflation) – pokud vítr odnáší drobnější zrna hornin vytváří 
mělké deprese (deflační pánve). 

Dlouhotrvajícím působením deflace vznikají v aridních a semiaridních oblastech 
tzv. pouštní dlažby (desert pavement), kdy je jemná frakce vyváta a zůstává pouze 
skeletovitá zvětralina (hojné zejména v Lybijské poušti nebo v Australských 
pouštích). Deflací vznikají i protáhlé hřbítky oddělené asi 1 m hlubokými brázdami 
(tzv. jardangy) známé z hlinitých rovin střední Asie (DEMEK 1987). 

Pokud vítr ztrácí rychlost, nemůže již transportovat unášené částice. Ty se pak 
ukládají na zemském povrchu jako eolické sedimenty. Rozlišujeme zpravidla dva 
základní typy eolických sedimentů: 
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o spraše (loess) 
o váté písky (sands drifts) 

Spraše (více i v kapitole 2.2.7.1) jsou sedimenty tvořené především prachem 
(velikost částic mezi 0,01–0,05 mm). Vznikaly v oblastech středních rychlostí 
větru (menších než 2,5 m s-1). Proto jsou prakticky bez hrubších částic (výrazné 
vytřídění činností větru). 

U nás spraše vznikaly v periglaciální zóně v pleistocénu, zejména na závětrných 
stranách elevací. Sprašový materiál pocházel především z glaciálních 
a fluvioglaciálních uloženin akumulovaných v předpolí kontinentálního ledovce. 
Odtud byl materiál odnášen deflací.  

Spraše se vyznačují vysokým obsahem karbonátu, který často vytváří 
diagenetické konkrece – cicváry. Z hlediska plošného výskytu patří spraše mezi 
nejrozšířenější horniny na zemském povrchu. Mají velký význam pro vznik 
dobrých zemědělských půd a jako cihlářská surovina. Ohromné vrstvy spraší 
vznikly v severní Číně deflací prachovo-písčitých sedimentů pouště Gobi. 

Poznámka: jako periglaciální zónu označujeme oblast v předpolí 
kontinentálního ledovce. U nás byla rozšířena zejména v chladných obdobích 
pleistocénu. Je typická existencí dlouhodobě zmrzlé půdy (permafrostu) a dalšími 
klimatickými charakteristikami.  

Váté písky (sands drifts) jsou eolické sedimenty, které vznikají větrným 
vytříděním z původních klastických zvětralin. Povrch křemenných zrn vátých 
písků je oblý, matný a dolíčkovaný. To je způsobeno vzájemným narážením zrn 
o jiná zrna a skalní útvary při eolickém transportu. 

U vátých písků rozlišujeme dva druhy pokryvů.  
1. souvislý písečný povrch s typickým mikroreliéfem (čeřiny, drobné 

stružky a pod.)  
2. pískové přesypy (písečné duny). Jsou to tvarem i vnitřním 

uspořádáním charakteristická tělesa (viz obr. 41 a 42).  
Nejvíce se činnost větru projevuje v aridních a semiaridních krajinách bez 

vegetačního pokryvu. Taková území označujeme jako pouště. Jako mezní hodnota 
pro vznik pouští je uváděn roční úhrn srážek menší než 300 mm a vysoký 
potenciální výpar. Recentní pouště se nacházejí zejména v těchto oblastech: 
o oblasti srážkového stínu vysokých hor (například poušť Gobi) 
o oblasti kolem obratníků – jejich existence je spjata se sestupem vzdušných 

mas v územích stacionárních tlakových výší  
o pobřeží, v oblastech chladných oceánských proudů (zde zároveň působí 

předchozí faktor) 
o oblasti s výrazným kontinentálním klimatem  

Pouště dělíme podle druhu obnaženého povrchu a převažujících typů 
sedimentace. Jedná se o označení určitých krajinných typů, která jsou užívána 
v konkrétních částech světa. Tato označení v některých případech přešla do 
odborné terminologie a jsou dnes používána pro jejich obecné pojmenování. 

Kamenité pouště (rocky deserts) hamady (jedná se o název používaný 
v severní Africe). Vyskytují se hojně na Sahaře například v Lybijské poušti nebo 
v Australském vnitrozemí. Pouště kaménkové se označují jako serir (název 
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pocházející ze severní Afriky). 

 
Obr. 41: Schéma vývoje barchanu (srpkovité duny) 
U dun má velký význam poloha a charakter násypné strany (slip face). 
U barchanu na obrázku je znázorněna čárkovaně. Upraveno podle DEMKA 
(1987) 

Písčité pouště – ergy (sand deserts) jsou oblasti souvislého písčitého pokryvu. 
Povrch je tvořen různými typy dun. Převažují dlouhé duny podélné. Ergy se 
nachází v některých částech Sahary (např. Nubijská poušť).  

Hlinito-jílovité pouště (solné pouště) – tento typ pouští je vázán na bezodtoké 
extrémně aridní pánve (bolsony), kam vodní toky za vysokých vodních stavů 
přináší jílovité usazeniny. Tyto oblasti jsou velmi často zasolené. Zasolení vzniká 
rozpouštěním a následním vzlínáním solí ve spodní vodě. Soli se pak hromadí na 
povrchu jako solné výkvěty. Takovéto typy pouští jsou hojné v Chile (Salar de 
Atacama) nebo ve střední Asii, na Sahaře (v Tunisu nazývané šoty) a jinde. 

Místa s nedostatkem srážek a více méně výraznými eolickými tvary se mohou 
nacházet i v periglaciální zóně.  

V současné době dochází k poměrně značnému rozšiřování pouštních oblastí 
(desertifikaci). Příkladem území, které je postiženo tímto procesem je africký 
Sahel. Jedná se o pásmo na rozhraní Sahary a semiaridních krajin na jih od této 
pouště. Sahel zaujímá plochu asi 3,1 milionu km2 – tedy přibližně 10 % celé 
Afriky. Příčinou desertifikace je zde nedostatek vody (v několikaletých intervalech 
přicházejí poměrně dlouhá období sucha), destrukce vegetačního krytu (způsobená 
především nadměrnou pastvou) a následná deflace půdy spolu s erozí způsobenou 
dešťovou vodou. Desertifikace je řazena ke globálním problémům. 
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Obr. 42: Různé typy dun  
Upraveno podle WALKER IN SHORT AND BLAIR (1986) 

8 HYDROSFÉRA 
Hydrosféra (hydrosphere) čili vodní obal Země je tvořena vodou, převážně 
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v kapalném skupenství. Její největší podíl (asi 97,7 %) je vázán v oceánech. 
V ledovcích (zejména kontinentálních) je vázáno asi 1,7 % vody. Třetí největší 
podíl v hydrosféře má voda podzemní, která vytváří asi 1,2 % vody na Zemi. 
Povrchová voda představuje pouze asi 0,18 % pozemské vody. 

8.1 Význam vody jako činitele zvětrávání 
Pro zvětrávání hornin je velice významná vlhkost prostředí. Vlhká místa 

zvětrávají rychleji než suchá. U skalních útvarů je důležitým zdrojem vlhkosti 
podzemní voda, která se dostává kapilárním vzlínáním do značných výšek. 
Například v prostředí pískovcových skalních měst lze předpokládat vzlínání do 4–
6 m, což odpovídá výšce většiny pískovcových převisů.  

Závislost destrukce skalních tvarů na kapilárním vzlínání vody lze doložit 
například větší koncentrací skalních převisů nebo výklenků v jejich spodních 
partiích. Intenzita kapilárního vzlínání ve skalních masívech má různou rychlost. 
Je závislá na pórovitosti horniny, typu tmele, rozpukání, případně typu foliace atd.  

Je tedy zřejmé, že kapilární vzlínání a následné zvětrávání působí litologicky 
selektivně, stejně jako jiné typy zvětrávání. 

Přítomnost vody je důležitá pro většinu forem zvětrávání. Koncentrace vody ve 
skalních útvarech je největší v povrchové vrstvě (1–5 cm). Voda se zde většinou 
pohybuje ve formě kapilárních roztoků, které nevnikají do dutin užších než 0,03 
mm a větších než 0,5 mm.  

Význam kapilární vody je zvlášť výrazný u porézních hornin (například 
pískovců, arkóz atd.) a pravděpodobně se podílí na vzniku jak mezoforem (skalní 
města resp. skalní věže) tak mikroforem (skalní mísy, voštiny atd.) georeliéfu. 

U neporézních hornin (např. u granitoidů) je povrch narušen intergranulárním 
načechráním – zvětšením porozity následkem rozvolnění intergranulárních 
prostorů. To vzniká především v důsledku heterogenního složení hornin. 
Jednotlivé krystaly různého složení odlišně reagují na vnější podmínky (například 
na změny teplot), kdy se rozdílně rozpínají nebo naopak smršťují. Tím vznikají 
drobné pukliny přibližující pevné horniny porézním. Ve vrchní vrstvě neporézních 
hornin tak dochází ke stejnému chování kapilárních roztoků jako u hornin 
porézních. 

V povrchových partiích skalních masívů se voda vyskytuje ve třech 
nejdůležitějších formách:  
o gravitační voda  
o neuspořádaná kapilární voda 
o voda kapilární uspořádaná 
 

Gravitační voda volně proudí většími póry a při teplotách nad 0 °C jsou její 
objemové změny kompenzovány vyplňováním volných kapilárních prostor. Pokud 
nedochází k mrznutí a tlaku ledu, nepůsobí tato voda výrazně destrukčně na okolní 
horninu. 

Neuspořádaná kapilární voda tvoří vodní kapky a povlaky v pórech 
o průměrech menších než 0,03 mm. Její objemové změny jsou kompenzovány 
vtlačováním do pórů horniny. Vzniklé síly pravděpodobně nepostačují k destrukci 
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okolního kamene. 
Voda kapilární uspořádaná je polárně orientovaná a vázaná ke skalnímu 

povrchu elektrostatistickými silami. Je extrémně nepohyblivá – spíše připomíná 
pevné těleso. Při denním kolísání tlaku a teplot vznikají síly, které se rovnají (nebo 
převyšují) tlaky, působící při mrznutí vody. 

 

Obr. 43: Vnější a vnitřní výkvěty solí  
Převzato z CÍLEK (1998) 

 
Velký význam má voda i jako přenašeč solných roztoků k povrchu skalních 

útvarů. Destrukční účinky na horniny se celkově označují jako solné zvětrávání 
(fretting). Soli jsou v přírodním prostředí v určité koncentraci původní. Dostávají 
se sem i antropogením působením (například hnojením nebo imisemi). 
V pískovcových skalních útvarech se soli vyskytují v největší koncentraci ve 
vrstvě do 5 cm od povrchu a to ve formě podpovrchových výkvětů, nebo na 
povrchu jako povrchové výkvěty (obr. 43). Soli při krystalizaci vyvíjejí na okolní 
prostředí značné tlaky. Například NaCl v přírodě při běžném nasycení vyprodukuje 
v průběhu krystalizace tlak 60 kPa = 600 atmosfér. Hojnější sádrovec produkuje 
při krystalizaci tlaky menší, asi 30 kPa. Tyto tlaky jsou schopné poškodit některé 
druhy hornin (pískovce, vápence). Mají pravděpodobně velký význam při vzniku 
voštin a jiných drobných forem reliéfu. 

K velkým tlakům dochází i při hydrataci solí. Například při hydrataci sádrovce:  
CaSO4 . H2O → CaSO4 . 2H2O (při teplotě 0 °C a 90% relativní vzdušné 

vlhkosti) je na okolní prostředí vyvíjen tlak až 200 kPa. Hydratace a dehydratace 
mohou probíhat v mnohonásobných cyklech a to i při malých změnách vlhkosti –
 pak je i vyvíjený tlak úměrně menší.  
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Vlhký povrch je základní komponentou prostředí pro život organismů, které 
mají vliv na biogenní destrukci skalních útvarů. Umožňuje život četným sinicím, 
baktériím a řasám. Na karbonátech například žije Arthobacter, který dokáže 
rozkládat kalcit. Nižší houba Asperigilum niger dokáže z biotitu uvolňovat SiO2. 

Z biogenních faktorů není možné nejmenovat vliv kořenů vyšších rostlin, které 
jsou na přítomnosti vody přímo závislé. Například kořeny fazole vyvíjí axiální 
tlaky 1,9 kPa a radiální tlaky 0,6 kPa. 

 

 
Obr. 44: Mrazové rozeklání na hřbetu Lukšinec (899 m n. m.) Moravsko-
slezské Beskydy.  
Převzato z (NOVOSAD 1966 IN CZUDEK 1997) 
 

Střídavým zamrzáním a táním vody obsažené v hornině, nastává působením 
tlaku ledu (který má asi o 9 % větší objem než voda), narušení původní struktury 
hornin, které označujeme jako kryogenní zvětrávání (freeze-throuw, 
congelifraction). Jeho efekt je závislý na mnoha faktorech. V pevných horninách je 
iniciátorem kryogenního zvětrávání mrazové trhání (tříštění) – frost wedging. To 
probíhá zejména podél puklin, vrstevních ploch, exfoliačních ploch a ploch 
břidličnatosti (viz obr. 44). Z klimatických podmínek je pro intenzitu kryogenního 
zvětrávání rozhodující rychlost a velikost poklesu teploty pod bod mrazu a 
intenzita regelačních cyklů  

Poznámka: regelace je střídavé zmrzání a rozmrzání hornin nebo půdy. 
Při kryogenním zvětrávání vznikají jednak ostrohranné úlomky (hranáče), které 

mohou dosahovat až několika metrů v delší ose. Při mrazovém pukání (frost 
splitting) se úlomky (až bloky) rozpadají na stále menší částice. Vznikají až zrna 
velikosti pelitů. Pro takové zvětraliny se používá název kryopelit. Kryopelity 
u nás tvoří důležitou složku spraší i deluviálních hlín. 

Faktorem, který omezuje mrazové zvětrávání je poréznost hornin. Při větší 
porozitě může mrznoucí voda ustoupit do dalších pórů a působení tlaků se 
zmenšuje. 

Naopak celá řada faktorů mrazové zvětrávání urychluje. Je to například obsah 
jílovitých minerálů v hornině. Tyto minerály váží vodu a zvětšují tak mrazové 
zvětrávání. Mrazové zvětrávání zvyšuje i obsah solí. Asi 10% roztok NaCl zvyšuje 
intenzitu mrazového zvětrávání 10x. 
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Tabulka 6: Změny tlaku ledu, při změnách teplot na okolní prostředí  
podle CÍLKA (1998). 

Teplota Tlak vyvíjený na okolní prostředí 
-5 °C 60 kPa 

-10 °C 110 kPa 
-22 °C 220 kPa 
 
Při analýze georeliéfu a určování geneze konkrétních útvarů ve vztahu 

k zvětrávání hornin je třeba věnovat pozornost geomorfologické poloze útvaru a 
jejímu vztahu k vodě resp. k vlhkosti. Velký význam má například poloha vůči 
podzemní vodě (je často ovlivněna zejména strukturními poměry nebo 
tektonickými poměry), orientace tvaru vůči světovým stranám (rychlejší vysychání 
osluněných stěn či vystavení větrům, které prostředí obvykle vysušují). 

Orientace geomorfologické formy je důležitá i pro průběh a intenzitu 
kryogenních procesů. Zvýšené působení kryogenních pochodů nastává při 
opakovaném zamrzání a rozmrzání vody ve skalním masívu. Proto se tyto pochody 
výrazně destrukčně uplatňují zejména na svazích s teplou orientací (tedy J–Z) – 
obr. 45. Je to způsobeno častými změnami teplot na svazích s teplou orientací 
(oslunění přes den a ochlazení vyzařováním tepla v noci), oproti poměrně stálým 
(i když celkově nižším teplotním poměrům) na svazích s orientací chladnou (S–
SV). 

Obr. 45: Profil vrcholovými partiemi Rozvodí na Šumavě 
Na obou svazích (s J i SV expozicí) jsou vyvinuté tvary vzniklé zarovnáváním 
reliéfu činností mrazu a sněhu (nivace). Geomorfologické tvary, které vznikají 
těmito procesy, označujeme jako kryogenní. Z obrázku je patrná rozdílná 
morfologie tvarů na svazích s jižní expozicí (výrazný mrazový sráz a plošina 
s poměrně malým sklonem) a na svahu se „studenou“ – SV expozicí (nevýrazný 
mrazový sráz a nepříliš výrazná plošina). Upraveno podle MENTLÍKA (2001). 

8.2 Mořské prostředí 
Mořská voda se od vod sladkých odlišuje vysokým obsahem rozpuštěných solí. 

Jejich průměrný obsah dosahuje 35 g/l mořské vody (průměrná salinita oceánů je 
3,5 %).  
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Tabulka 7: Porovnání solí (%) v mořské a říční vodě podle (CHÁBERA & KÖSSL 
1999) 

 uhličitany sírany chloridy 
Říční voda 80,8 13,0 7,0 

Mořská voda 0,2 10,0 89,0 
Poznámka: u mořské vody zbytek připadá na ostatní soli 

 
Přítomnost solí v mořské vodě je buď vykládána jako původní (juvenilní soli 

jsou magmatického původu), nebo sekundární – soli byly přineseny do oceánů 
řekami z pevnin. Je pravděpodobné, že i původní oceán byl slaný, ale zřejmě méně 
než dnes. Můžeme tedy říci, že sůl v oceánech je pravděpodobně juvenilního 
i sekundárního původu. 

V oceánech a mořích je salinita geograficky výrazně diferencována. Je závislá 
především na srážkách, výparu, tání ledovců, mořských proudech a přítocích 
velkých řek atd. 

V oceánech je největší slanost v oblasti obratníků, kde je velký výpar. Na 
rovníku, kde jsou celkově hojnější srážky je slanost menší. Nejslanější jsou moře 
v oblastech vysokého výparu a malé výměny s okolním oceánem (Rudé moře 
4,2 %). Je to z důvodu malého přítoku a odtoku spolu s velkým výparem. Při ústí 
velkých řek se setkáváme s vodou brakickou (obsah solí jen 0,3–24,7 ‰), která 
vzniká promícháním slané a sladké vody. Vliv sladké vody velkých říčních toků je 
možné sledovat i dosti daleko od pobřeží (např. u Konga až 200 km). 

V dnešních oceánech jsou nejvíce zastoupeny anionty a kationty Cl-, K+, HCO3
-, 

Br-, BO3
2-, Sr2+, Na+, SO3

2-, Mg2+ a Ca2+. Stopové prvky jsou pak ve vodě 
rozpuštěny ve formě různých komplexů.  

Mořská voda obsahuje i určitý objem plynů, které se do ní dostávají buď 
z atmosféry, nebo chemickými procesy pod hladinou, případně z podmořské 
sopečné činnosti. V povrchových vrstvách je nejhojněji zastoupen kyslík. Voda 
pohlcuje více kyslík než dusík. Proto je na kyslík bohatší než vzduch, což má velký 
význam pro život mořských organismů. CO2 je pak obsažen zejména v hlubších 
vrstvách mořské vody a je důležitý pro život rostlinstva. 

Složení mořské vody není závislé pouze na vnějších vlivech (výparu, přísunu 
sladké vody atd.). Výkyvy obsahu jednotlivých prvků jsou ovlivněny jejich genezí.  

U některých prvků (například Cl) zůstává jejich zastoupení v mořské vodě po 
dlouhou dobu poměrně stálé. Jedná se o prvky, které jsou rezistentní vůči recyklaci 
a jejich množství je zachováno i při nerovnováze mezi přínosem a jejich úbytkem. 
Jejich obsah v mořské vodě je dán především degazací Země.  

Další skupinu vytváří prvky (Mg, K), jejichž obsah v mořské vodě je podmíněn 
rozsahem hydrotermálních procesů, které jsou spjaty s rozpínáním mořského dna a 
vulkanickou submarinní aktivitou. Tyto prvky se váží do nově vznikajících 
minerálů, které vznikají rozkladem primárních hornin. Zvětšení jejich obsahu může 
být dáno nárůstem přínosu materiálu, při rychlejší erozi pevnin. 
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U vápníku a sodíku je obsah v mořské vodě kontrolován zejména procesy 
iontové výměny v sedimentech, které přináší do oceánů řeky (velký význam mají 
zejména estuária a delty viz dále). Rozpouštění nebo srážení karbonátů je závislé 
na kolísání hladiny CO2 v mořích (jedná se o cyklus výměny Ca2+ a HCO3

- v rámci 
cyklu CO2). 

 

 
Obr. 46: Změna tvaru vln a jejich pohyb  
Charakter vln na hluboké vodě je dán oscilačním pohybem vodních částic po 
kruhových orbitách – horní obrázek. Když se hloubka vody (D) zmenší pod 
velikost, poloviny délky vlny (L), začíná se spodní část vlny zpožďovat. Kruhový 
tvar se mění v eliptický. V místě, kde je hloubka vody přibližně stejná jako 1,3 
výšky vlny, se vlna láme. Vzniká zpěněný pás a částice se propadají dopředu 
dolů. Takové místo se nazývá breaker (vlnolam). Upraveno podle: DEMKA 
(1987), KUKALA (1990) a SMYTHE aj. (1978)  

8.2.1 Geologická činnost mořské vody 
Mořská voda je v důsledku působení větru a gravitačních sil Měsíce a Slunce 

v neustálém pohybu. Pohyb mořské vody je možné rozdělit podle charakteru a 
rychlosti jejího přemísťování do tří základních kategorií:  
o vlnění (waves) 
o dmutí (ocean tides) – výčasy 
o mořské proudy (sea currents) 

Vlnění – je způsobováno především větrem, jehož energie uvádí do pohybu 
nejsvrchnější partie vodního sloupce. Běžné vlnění je tvořeno krouživým pohybem 
vodních částic (obr. 46). Vlny mohou být vyvolány i seismickými otřesy mořského 
dna, podmořskými sopečnými výbuchy, sesuvy atd. Pak mohou vznikat velké vlny, 
často s ničivými účinky, nazývané tsunami (viz kap. 4.3.3).  
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Pokud vlny hnané proti pobřeží dosáhnou dna v hloubce, která se rovná asi 
polovině délky vlny, dochází k jejich lámání. Energie povrchového vlnění, 
postupujícího z moře na pevninu, která je náhle uvolněná jeho nárazem na břeh, se 
i se všemi doprovodnými destrukčními účinky nazývá příboj (surf). 

Vlny často nepřichází k pobřeží v kolmém směru, ale šikmo. Zpomalením 
pohybu části vlny, která je bližší břehu účinky tření dochází k refrakci (ohýbání) 
vln (obr. 47). Refrakce vzniká tak, že se vlny v mělčích místech třením o dno 
zpožďují (oproti vlnám hlubšího moře). Tak se rychleji pohybující část vlny ohýbá 
do směru, který je shodný s průběhem pobřeží.  

Znalosti principu refrakce vln mají stěžejní význam pro veškeré stavby 
v břežním pásmu (přístavní mola, vlnolamy atd.). 

 

 
Obr. 47: Diagram vlnové refrakce 
Energie vlnění je soustředěna na malý úsek souše (A´). Stejné množství energie 
(B) je rozptýleno po celém zálivu (B´). Upraveno podle KUKALA AJ. (1990) 

8.2.2 Hlavní typy mořského pobřeží 

8.2.2.1 Pobřežní klif (srub) – marine cliff 
U takzvaných příkrých pobřeží nacházíme často vysoký břeh, který je tvořen 

pobřežním klifem (cliff) – skalní stěnou spadající do moře. Taková pobřeží mohou 
být tektonicky podmíněná nebo například glaciálně přemodelovaná (fjordy). 
Pobřeží s klifem se nachází zpravidla v oblastech intenzivního příboje. Vlny naráží 
na skalní stěnu bez předchozího zpomalení jako u pláží. 

Skalní stěna je neustále destruována intenzivním příbojem, který navíc přenáší 
úlomky nejrůznějších velikostí (od zrn písku po malé až středně velké kameny). Ty 
výrazně umocňují sílu narážejících vln a tak je pobřežní útes u svého úpatí 
podemílán. Na klifu tak vzniká podél pobřežní linie protáhlý skalní převis (wave-
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cut notch), představující linii nejintenzivnější mořské abraze.  
V místech, kde se nachází méně odolné horniny, jsou projevy mořské abraze 

výraznější než tam, kde vystupují horniny odolnější. Převisy jsou zde výraznější, 
místy přecházejí ve skalní výklenky nebo pobřežní jeskyně (sea caves).  

Naopak v místech kde je skalní podklad odolnější vznikají skalní výběžky, na 
kterých se mohou vytvářet různé bizardní útvary jako skalní brány či mosty (sea 
arch). Po jejich destrukci zůstávají v moři skalní věže či jehly.  

 

 
Obr. 48: Abrazní srub (klif) s abrazní plošinou na úpatí (mořská abraze 
„řeže“ různě odolné horniny) 
Převzato z (KUENENA IN BOUČEK, KODYM 1954 IN KACHLÍK, CHLUPÁČ 2001) 

 
Stálým podemíláním spodních částí pobřežního klifu, dochází po určité době ke 

zřícení výše položených partií a skalní stěna tak pomalu postupuje směrem do 
pevniny. Tímto postupem se na úpatí klifu vytváří abrazní plošina (abrasion 
platform). Jejím rozšiřováním se může vytvořit rozsáhlejší plošina s kamenitou 
nebo valounovitou pláží malé mocnosti. Pláže, které vznikají při úpatí srázů nebo 
srubů označujeme jako úpatní pláže. 

Rychlost destrukce klifů a tedy jejich postup do pevniny má značný praktický 
význam a je velice intenzivně sledován. Největší vliv má v tomto případě složení 
hornin, které klif vytváří. Například pobřeží tvořená metamorfity postupují 
rychlostí několik milimetrů za rok. Naopak klify z pleistocénních štěrků postupují 
rychlostí až několik metrů za rok.  

Rekord byl zřejmě naměřen v Severním ledovém oceánu, kde pobřežní útesy 
z nezpevněných sedimentů na ostrovech Semenovskij a Vasilevskij postupovaly 
rychlostí 50–100 m za rok (ZENKOVIČ 1962 IN KUKAL AJ. 1990).  

8.2.2.2 Pláže  
Na pobřežích, kde dochází k nanášení a ukládání písku (či jiných klastik) 
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příbojem, se vytváří různě mocné akumulace písečného, štěrkového nebo 
kamenitého materiálu. Na příčném profilu mají obvykle klínovitý tvar. Nazývají se 
pláže (beaches).  

 

 
Obr. 49: Morfologie a základní členění břežního pásma 
Upraveno podle různých autorů 

 
Pláže, směrem do pevniny, sousedí s oblastí, kterou nazýváme přímoří. To je 

oblast, která se nachází nad přímořskou čárou (linií maximálního zásahu 
mořských vln při přílivu). Oblast pod přímořskou čárou nazýváme břežní pásmo 
(littoral zone). To sahá až po místo, kde šelf přechází v pevninský svah. Celkově 
se jedná o hraniční území mezi marinním a pevninským prostředím, které je 
jedním z nejdynamičtějších systémů georeliéfu. Pláže se zdvihají z moře pozvolna 
a tak absorbují energii mořského vlnění, oproti abrazním srubům, u kterých příboj 
naráží na klif přímo (viz výše). 

Pláže mají charakteristickou morfologii (obr. 49). Pokud postupujeme břežním 
pásmem směrem od moře je prvním výrazným tvarem pláže vnější (tzv. 
bouřkový) val. Nachází se v místě, kde vlny, které nabíhají na břeh mají přibližně 
stejnou výšku jako je hloubka vody. Vlny se zde lámou, zvedají písek od dna a 
hromadí jej do valu. Na některých plážích však mohou být 2–3 valy, jinde naopak 
mohou zcela chybět.  

Blíže ke břehu (zpravidla několik desítek centimetrů pod hladinou) se nachází 
další menší val, který je tvořen hrubším pískem nebo štěrkem. Najdeme ho v místě, 
kde se setkávají vody odtékající z pláže a vlny na ni narážející. 

Tam, kde je na pláži činnost příboje nejintenzivnější se nachází strmější stupeň, 
na kterém je písek činností splachu a příboje značně udusaný. Toto místo se 
nazývá líc pláže (beach face). Výše položená je linie dosahu největšího příboje, 
obvykle vymezená menším valem s řasami, chaluhami a kusy dřev. Ještě výše 
může být pláž členěna v několik teras (berms), až zpravidla končí abrazním 
srubem.  

Výše uvedené tvary vedou k vyčlenění několika základních pásem pláže (obr. ). 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Exogenní dynamika 

 96

Místo, kde vlny začínají působit na dno je skutečnou hranicí pobřežní zóny 
(protože se tato linie obtížně vymezuje, posouvá se zpravidla až na okraj šelfu). 
Zde začíná takzvané vnější předbřeží. Toto pásmo je ukončeno vnějším 
předbřežním valem při odlivu.  

Zde navazuje vnitřní předbřeží, sahající až k břežní čáře při odlivu (jako 
břežní čára se označuje čára vymezující dosah mořské hladiny při odlivu). Vnitřní 
a vnější předbřeží společně vytváří předbřeží. 

Výše následuje oproti ostatním pásmům relativně úzké příbřeží, určované 
rozdílem břežní čáry při přílivu a odlivu. 

Nejvýše položenou částí je zábřeží, vymezované břežní čárou při přílivu a 
přímořskou čárou. Příbřeží a zábřeží společně vytvářejí pobřeží (viz obr. 49).  

Pláže jsou nejčastěji tvořeny pískem (převládají křemenná zrna o velikosti 0,1–
0,5 mm). Mohou se však vyskytnout i pláže tvořené sopečným materiálem 
(Liparské, Havajské a Kanárské ostrovy – typické černě zbarvené pláže), oblázky 
či valouny nebo drobnými úlomky skořápek mlžů nebo korálů (Florida). 

Jak ukázal výzkum podkavkazkých pláží Černého moře, asi jenom 5 % 
plážového materiálu pochází z mořské abraze. Zbylých 95 % bylo přineseno 
řekami a následně naneseno zpět na pláže vlněním a příbřežními proudy 
(ZENKOVIČ 1962 IN KUKAL AJ. 1990).  

Za krátkých období mořských bouří, kdy je příboj zvláště silný, je písek 
intenzivním vlněním z pláží odnášen a pláž se tak zmenšuje. V některých 
případech může tropická cyklóna nebo jiná katastrofická událost pláž zcela zničit – 
písek je odnesen až na skalní podklad. Nicméně, v dlouhých obdobích normálního 
vlnění, je odnesený materiál ukládán zase nazpět. Pláže tak vytváří relativně 
(z dlouhodobého hlediska) stabilní útvary.  

Periodicky se však profil resp. sklon pláží mění a to i v průběhu jednoho roku – 
zimní profil bývá strmější a letní mírnější. Tato skutečnost je závislá zejména na 
zvýšené intenzitě vlnění v zimních obdobích roku. 

Profil pláže je také závislý na materiálu, který ji tvoří. Štěrkové pláže mají sklon 
několik stupňů, u písčitých je sklon téměř neznatelný. Tento fakt je způsobený 
porézností materiálu. Čím je sediment hrubší, tím více vody, která se na pláž 
dostává se do něj vsákne a následně méně vody odtéká po pláži zpět do moře (pláž 
je méně erodována a zarovnávána). 

Současný vývoj pobřežní oblasti ukazuje celkový úbytek pláží. V letech 1970–
1990 se zmenšila plocha všech světových pláží asi o 5 %. Příčin je několik (KUKAL 
AJ. 1990). 
o pomalé, ale stálé zvyšování hladiny světového oceánu 
o stavba přístavů, hrází a vlnolamů 
o těžba písku v místech odkud je pobřežními proudy na pláže nanášen 
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Obr. 50: Schematické znázornění pohybu sedimentů na pláži (beach drift) 
Upraveno podle (STRAHLER, STRAHLER 2003) 
 
Sedimenty na pláži bývají transportovány podél pobřeží. Celkově je tento pohyb 

nazýván jako pobřežní proud (littoral drift). Tento pohyb se skládá z pohybu 
sedimentů po pláži (beach drift) a příbřežního proudu (longshore current). 

 

 
Obr. 51: Schematické znázornění vzniku zpětných proudů 
Převzato z (KUKAL 1990) 

Pohyb sedimentů po pláži je způsoben vlnami, které nabíhají na pláž v šikmém 
směru. Po zlomení vlny postupuje vzhůru poměrně tenká vrstva vody s výrazným 
turbulentním prouděním (swash). Sedimenty jsou touto vrstvou transportovány 
v původním směru vlny – tedy pod určitým šikmým úhlem.  

Když voda pohybující se vzhůru po pláži ztratí sílu, unášené částice jsou 
splachovány zpět do moře, ale již přímo – ve směru sklonu pláže. Dochází tak ke 
splachu (backwash). Tento proces se mnohokrát opakuje a sedimenty se tak po 
pláži pohybují podél pobřeží (beach drift) (obr. 50). 
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V břežním pásmu dále dochází ke vzniku příbřežního proudu (longshore 
current). I pro tento proces má velký význam šikmý úhel, pod kterým vlny 
přicházejí k pláži. Po dosažení břehu se příbřežní vody pohybují dále podél 
pobřeží, u kterého jsou udržovány nárazy nových nabíhajících vln a vytváří 
výrazný proud vody pohybující se podél pobřeží. Proud stále mohutní, protože 
starší vody jsou doplňovány masou nových vln narážejících na břeh. To se děje až 
do okamžiku, kdy proud protrhne vlnovou frontu a odtéká zpět do moře v podobě 
zpětného proudu (rip current). Tyto proudy bývají poměrně silné (s rychlostí až 
několik m/s) a unášejí obvykle velké množství materiálu (obr. 52).  

Pokud je navíc směr postupujících vln shodný se směrem větru, vytváří se 
skutečně silný příbřežní proud, který je schopen transportovat poměrně značné 
množství sedimentů.  

 

 
Obr. 52: Schematické znázornění činnosti pobřežních proudů (odnos 
materiálu na výběžcích pevniny a naopak jeho usazování v zálivech) 
Upraveno podle (STRAHLER, STRAHLER 2003) 

 
Jak již bylo uvedeno výše, oba popsané jevy způsobují pohyb sedimentů podél 

pláže. Celkově tento pohyb označujeme jako pobřežní proudy (litoral drifts). Ty 
ukládají na výběžcích pevniny písečné kosy (sandspits) (obr. 53) nebo způsobují 
nárůst pláží v chráněných zálivech (obr. 52).  

Pohyb vody v břežním pásmu má velký význam při přenosu a opracovávání 
klastik. U sedimentů zde nacházíme specifické uspořádání písčitých těles (např. 
protisměrná křížová zvrstvení atd.). Podle nich je možné tato prostředí 
identifikovat i ve fosilních vrstevních sledech.  

Pohyb písku a štěrku v břežním pásmu je velice rychlý (až 1 500–3 000 m za 
den, pokud počítáme celkovou dráhu unášených částic).  

V plážové zóně se působením příboje a pobřežních proudů vytvářejí akumulace 
klastických sedimentů, které obsahují určitou užitkovou složku. Tyto akumulace se 
nazývají mořská rýžoviště. Minerály tvořící rýžoviště jsou jednak těžší než 
minerály, které je doprovází a dále jsou mechanicky a chemicky stabilní. Jedná se 
především o kasiterit, ilmenit, rutil, zirkon a mosazit, diamanty a magnetit. 
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Obr. 53: Schéma vzniku písečné kosy činností pobřežního proudu 
V místě kde pobřežní proud pohybující se podél pobřeží ztrácí rychlost, začíná 
ukládat materiál, který přenáší. Vznikají tak podél pobřeží protažené akumulace 
písečného materiálu, nazývané písečné kosy. Upraveno podle (STRAHLER, 
STRAHLER 2003) 

 
Dmutí (slapové pohyby) – je vyvolávané gravitací Měsíce a Slunce, způsobuje 

příliv – projevuje se posunem pobřežní linie 2x za den (24 h 50 min) směrem do 
pevniny a odliv – posunutí pobřežní linie 2x za den (24 h 50 min) do oceánu. 
Výška přílivu není všude na Zemi stejná.  

Vertikální pohyby mořské hladiny při dmutí jsou spojené s horizontálními 
pohyby vody. Jedná se o proudy přílivové a odlivové (celkově nazývané proudy 
výčasové). 

Nejvyšší příliv (asi 19,6 m) je v zálivu Fundy (Buy of Fundy). Záliv je hluboko 
vklíněný mezi pevninou a poloostrovem Nové Skotsko na východním pobřeží 
Kanady.  

Mořské proudy – jsou nejmohutnějšími pohyby mořské vody (obr. 54). 
Vznikají společným působením větru, zemské rotace, rozdílné salinity a teploty 
vody. Jedná se o velké pohyby vodních mas, které si přibližně zachovávají svůj 
směr a rychlost. Při povrchu vznikají působením stálých větrů proudy nucené 
(driftové) (drift currents) – například na sever a na jih od rovníku se pod vlivem 
pasátů vytváří severní a jižní Rovníkový proud. Setrvačností proudění vody i mimo 
oblast působení větrů pokračují proudy volné.  

Úbytek vody způsobený driftovými proudy je následně vyrovnáván tzv. 
kompenzačními proudy. Příkladem kompenzačního proudu je tzv. Rovníkový 
protiproud, který se pohybuje v pásmu rovníkových tišin.  
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Obr. 54: Teoretické rozložení oceánských proudů mezi dvěma pevninami  
Upraveno podle SMYTHE aj. (1978) 
 

Vlivem proudění vzduchových mas se vytváří na severní i jižní polokouli 
cyklonální koloběhy (v mírných a vysokých šířkách) a v tropických resp. 
subtropických šířkách anticyklonální koloběhy mořské vody. Jejich pravidelný 
průběh je narušován polohou kontinentů.  

Mořské proudy jsou vlivem Coriolisovy síly odkláněny od převládajících směrů 
asi o 45° na severní polokouli napravo a na jižní nalevo. S narůstající hloubkou se 
vlivem tření vody odklon zvětšuje a klesá rychlost proudu (Eckmanova spirála 
obr. 55). 
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Obr. 55: Eckmanova spirála  
Do hloubky se zpomalující proudění způsobuje ohyb vektorů proudění a voda 
proudí ve větší hloubce kolmo ke směru větru, který vyvolává proudění. Převzato 
z (KACHLÍK 1999).  

 
V případě povrchových mořských proudů používáme základní dělení na proudy 

teplé a studené. Při tomto dělení se nevychází z jejich skutečné teploty, ale 
z rozdílu teploty vody v proudech a v oblastech do kterých přitékají. V hlubinách 
má zpravidla každý povrchový proud svůj protiproud. 

Mořské proudy celkově vytváří složitý uzavřený koloběh, který má zásadní vliv 
na globální klima a život v oceánech i na souši (obr. 56). 

 

8.3 Geologická činnost tekoucí vody 
Voda vázaná v řekách činí jen nepatrné procento celkového objemu vody na 

Zemi (0,18 % viz úvod kapitoly Hydrosféra). Přesto má tekoucí voda značný 
význam pro utváření georeliéfu pevnin a to ve většině klimatických oblastí na 
Zemi.  

Pohyb vody ve vodních tocích je způsoben gravitací. Její geologické aktivity 
tedy zda eroduje, transportuje materiál nebo sedimentuje (obr. 38), jsou závislé na 
několika faktorech, které lze vyjádřit Reynoldsovým číslem [R]. 

R = 
Vi
hv ρ..  (4) 

Rychlost [v / m.s-1]; hloubka [h / m]; hustota – [ ρ  / kg.m-3] a viskozita – [Vi / 
10-3 Pa.s] 

Pokud R > 1 jedná se o nadkritický režim proudění, při kterém vzniká 
turbulentní proudění. Pro tento typ proudění je typický vznik tzv. antidun. U 
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těchto těles materiál, který je přirozeně transportovaný ve směru vodního proudu, 
akumuluje v důsledku vyvolané turbulence na protiproudové straně antiduny a 
způsobuje tak její materiálovou akreci (přirůstání) proti směru proudu. Těleso 
(forma) antiduny se tak „protiproudově“ pohybuje (nikoli však její stavební 
klastický materiál).  

 

 
Obr. 56: Globální systém termohalinní cirkulace 
Globální systém termohalinní cirkulace má dominantní vliv na klima na Zemi. 
Proudění mořských proudů je úzce spjato s prouděním v atmosféře. Jádro 
celého systému spočívá v systému cirkumantarktických proudů, které obepínají 
Antarktidu. Z tohoto systému vybíhají dvě mohutné cely. Ta, která směřuje do 
Atlantického oceánu směřuje podélně severním směrem. U Islandu se ochlazuje 
a při mořském dně proudí nazpátek. U mysu Dobré naděje se spojuje 
s chladnými, sladkými vodami, které sestupují z Antarktického šelfu a přechází 
do Tichého oceánu, kde vytváří opačně orientovanou celu. Upraveno podle 
CÍLKA (1998). 
 
Při R < 1 mluvíme o takzvaném podkritickém režimu proudění, při kterém 

převažuje proudění laminární. Transportován je obvykle písčitý materiál, 
vytvářející specifické formy (duny, čeřiny) pohybující se ve směru toku. 

Uspořádání říční sítě (obr. 57) v krajině je závislé zejména na klimatických 
poměrech a na geologické stavbě daného území. Z geologické stavby se 
nejmarkantněji uplatňují zejména tektonické predispozice (výrazné zlomy), ale 
významnou roli hraje i odolnost hornin – tedy podmínky litologické či strukturní 
(např. krasová krajina s hůře vyvinutou říční sítí). 
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Obr. 57: Různé druhy říčních sítí 
Některé příklady převzaty z (BRIGGS, SMITHSON & BALL 1989). 
 

V tektonizovaných oblastech se může na výrazných zlomech vytvořit 
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pravoúhlá říční síť (rectangular drainage pattern). V závislosti na 
morfostrukturních podmínkách vzniká i radiální říční síť (annular drainage 
pattern) a to v klenbových, případně brachyantiklinálních nebo vulkanických 
oblastech. Rozeznáváme radiální říční síť odstředivou a dostředivou. 

Radiální říční síť odstředivá je typická pro pravidelné oválné konvexní formy 
georeliéfu například rozvětrané stratovulkány nebo klenby (u nás například 
v Doupovských horách).  

Radiální dostředivou říční síť najdeme v pánvích – typicky vyvinutá v Plzeňské 
pánvi.  

Na geologické stavbě je přímo závislá i mřížkovitá říční síť, vznikající na 
zvrásněném reliéfu. 

 

Obr. 58: Schéma vzniku antecedentního údolí 
Antecedentní údolí vznikají v místech, kde vodní tok prořezává současně se 
sekulárně (dlouhodobě) zdvihající partie zemského povrchu; převzato z Kettnera 
(1954) 

 
V územích dlouhodobého, pomalého zdvihu často nacházíme antecendentní 

údolí (atecedent valley) (obr. 58). Tato údolí vznikají, pokud má řeka dostatek síly, 
aby prorazila tvrdé horniny pomalu se zvedajícího podkladu. U nás je příkladem 
antecedentního údolí oblast střední Vltavy nad Kamýkem. Vodní toky v důsledku 
antecedence mohou vytvořit i velice hluboké kaňony, jako například Colorado 
v Arizoně.  

Poměrně často říční tok tekoucí v méně odolných horninách protíná i polohy 
tvrdých hornin, ale nepřizpůsobuje jim svůj směr. Tento jev zpravidla nastává 
v případě, když se vodní tok zprvu zařezává do měkčího materiálu, který tyto 
tvrdší polohy překrývá. Po jeho denudaci vodní tok zachovává původní směr. 
Taková údolí se nazývají epigenetická (epigenetic valley) (obr. 59). Typický 
příklad epigeneze je údolí Motolského potoka mezi Vidoulí a Bílou Horou. 
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Obr. 59: Vznik epigenetického údolí  
Při vzniku epigenetických údolí vodní toky zprvu vytváří říční síť v nezpevněných 
sedimentech. Původní vzor pak zachovávají i pokud se proříznou do níže 
položených odolnějších hornin; převzato z (KETTNER 1954) 

 
Na horních tocích působí vodní tok zejména zpětnou (lineární) erozí (vertical 

erosion), kdy se koryto řeky posunuje směrem k rozvodí. Při různé odolnosti 
hornin, případně při různé výšce erozní báze a tím odlišné reliéfotvorné energii 
může dojít k protnutí rozvodnice a načepování povodí jiným vodním tokem. Vodní 
tok s větší reliéfotvornou energií tak zvětšuje svoje povodí na úkor jiného toku. 
Tento jev se nazývá říční pirátství (stream rabbing), ke kterému však může 
docházet i působením boční eroze. 

Poznámka: Rozlišujeme tři hlavní typy eroze – eroze hloubková nastává, když 
tok má značný spád a voda obrušuje unášenými klasty dno koryta. Řeky tak 
prohlubují svá údolí. Eroze zpětná souvisí s předchozí – prohlubující se údolí se 
i prodlužuje a pramenná oblast tak postupuje zpět. Eroze působící do šířky je 
označována jako eroze boční (ve starší literatuře označovaná jako bočná). 

V rychlosti zahlubování řek jsou značné rozdíly. Velké rozdíly jsou zejména 
v rychlosti zahlubování nížinných a horských řek. KUKAL (1983) uvádí, že 
například u Volhy (na dolním toku) je rychlost prohlubování koryta odhadována na 
1 mm za 1 000 let. U horských řek Pamíru je tato rychlost mnohonásobně větší a to 
150–200 mm za 1 000 let. 

Charakter geologické činnosti řek se od jejich horní erozní báze (pramen) až 
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po spodní erozní bázi (tedy nejnižší místo, kde řeka ztrácí schopnost erodovat své 
dno obvykle se jedná o ústí řeky do jezera nebo moře) výrazně mění.  

Intenzita a rozsah geologické aktivity vodního toku (eroze nebo sedimentace) 
závisí na jeho spádové křivce (river curve). Ta spojuje oba výše uvedené body. 
Velký vliv mají i další faktory – klimatické podmínky, vegetace, antropogenní 
faktory (přehrady, rybníky), erozní podmínky v povodí atd. 

Podle charakteru spádové křivky a převládajících procesů je možné podélný 
profil vodního toku rozdělit do tří základních úseků:  
o horní tok (mountain course) 
o střední tok (middle course) 
o spodní tok (plain course) 

 

 
Obr. 60: Typy říčního pirátství  
Upraveno podle (LACIKA 2002) 
 
Horní tok se vyznačuje vysokým sklonem a tedy vysokou rychlostí proudící 

vody. Řeky v této části mají velkou erozní schopnost a mohou (zejména za 
povodní) transportovat i poměrně velké balvany. Hloubkovou erozí 
(prohlubováním koryta) se zařezávají do svého podloží a mohou vytvářet soutěsky 
(pokud převládá hloubková eroze nad svahovými pochody) nebo erozní údolí 
tvaru V (pokud je hloubková eroze a svahové pochody v rovnováze). V místech 
výskytu odolnějších hornin se vytváří stupně, na kterých mohou vznikat peřeje či 
vodopády.  

Ve střední části toků dochází ke snížení spádu a zvětšení průtoku. To vyvolává 
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rozsáhlejší boční (laterální) erozi. Říční údolí se začínají rozšiřovat a získávají 
neckovitý tvar. Jejich dna jsou v místech nejmenšího spádu vyplněna sedimenty 
(agradační nivy). 

Ve spodních částech toku jsou obvykle vytvořeny rozsáhlé aluviální nivy až 
aluviální plošiny, které bývají za povodní často zaplavovány. Tato území mají 
poměrně malý sklon, toky zde výrazně ztrácí rychlost a tím i unášecí schopnost, 
což vyvolává intenzivní sedimentaci splavenin.  

Například u Chuang-Che v Číně je udávána rychlost sedimentace 100 cm za 
1 000 let. Mocnost sedimentů v oblastech dolních toků bývá značná. Například až 
8 000 m sedimentů (ne starších než neogenních) u africké řeky Nil (KUKAL 1983). 

Materiál přenášený vodou v korytě řeky je transportován saltací (turbulentní 
proudění občas nadzvedává částice, které se pohybují v těsné blízkosti dna a 
nazývají se dnové splaveniny). Jemné částice (jíly, prach) jsou proudem trvale 
drženy ve vznosu a nazývají se plaveniny. Mohou být transportovány i ve formě 
různých suspenzí. Všechen nerozpuštěný materiál, který je transportován vodním 
tokem označujeme jako splaveniny. 

Rychlost proudění v říčním korytu není rovnoměrná. V příčném profilu toku se 
poměrně výrazně mění (obr. 61). Při dně a po stranách koryta se v důsledku tření 
proud zpomaluje a nárazy vody na překážky způsobují turbulentní proudění. 
V některých místech dochází k erozi dna nebo břehů a naopak někde řeka 
sedimentuje. Při vyšších rychlostech toku se vytváří evorzní tvary. K jejich 
vzniku je nutné turbulentní proudění, vznikající zejména za překážkami (například 
napadané skalní bloky) a splaveniny unášené vodním tokem. Nejznámějším 
příkladem evorzních tvarů jsou obří hrnce (potholes) (například na řece Křemelné 
a Vydře na Šumavě). 

Důsledkem zpomalování toku v různých částech koryta (obr. 61) a následného 
vzniku turbulentního proudění vznikají zejména na dolních tocích zákruty nebo 
říční meandry (obr. 61).  

Meandry jsou zákruty koryta toku větší délky, než je polovina obvodu kružnice 
nad jeho tětivou. 

Rychlost transportu klastik v řekách je u jemných součástí (jílu, prachu) téměř 
stejně velká jako rychlost říčního proudu. Určení celkové rychlosti transportu 
písku a štěrku je dosti problematické. Odborný odhad je asi 100 km za 1 000 let. 
U štěrku který obsahuje valouny, které mají střední průměr asi 10 cm, je tato 
hodnota podobná.  

Zde je třeba si uvědomit, že k transportu větších částic dochází zejména za 
povodní, kdy mohou být přemisťovány velké objemy sedimentů za velmi krátkou 
dobu na poměrně velké vzdálenosti. Veškerý transport je však provázen 
akumulací, takže zjištění přesnějších hodnot je problematické. 
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Obr. 61: Průběh proudnice v říčním korytě a určení míst se zvýšenou 
sedimentací a erozí  
Upraveno podle TARBUCK & LUTGENS (1987) 

8.3.1 Charakteristika některých fluviálních systémů 
S fluviálními sedimenty se v krajině setkáváme velice často. Osvětlení jejich 

geneze je nezbytné pro pochopení recentních i fosilních geomorfologických 
pochodů u většiny krajinných typů na Zemi. 

 

 
Obr. 62: Vývoj meandru a formování slepého ramene  
Upraveno podle SMYTHE (1978) 
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Pokud se sedimenty ukládají v určitém sedimentačním prostředí, vykazují 
sedimentární tělesa podobné znaky, které jsou způsobené například cyklickým 
střídáním sedimentárních facií, jejich vzájemnou polohou či poměrem organických 
sloučenin. Na základě této podobnosti je možné vymezit následující základní 
fluviální prostředí:  

aluviální vějíře (výplavové kužele – alluvial cones) 
divočící toky (braided streams) 
anastomózní toky (anastomosing streams) 
meandrující řeky (sinuous rivers) 
delty (deltas) 
estuárie (estuarys) 
V případě, že u vodního toku dochází k prudké změně v jeho podélném profilu 

(například horský tok ústící do submontánní – podhorské pánve) nastává intenzivní 
sedimentace. Vznikají aluviální vějíře, výplavové kužele (obr. 63). Sedimenty 
aluviálních vějířů jsou většinou hrubě klastické. Jedná se o sedimenty murových 
proudů, které se střídají s fluviálními sedimenty uloženými po prudkých deštích. 
Dlouhodobější sedimentace tohoto typu vyžaduje výrazné výškové rozdíly ve 
výškovém gradientu reliéfu. Proto jsou aluviální vějíře indikátorem zdvihu 
horských hřbetů, nebo rychlého poklesávání vnitrohorských depresí.  

Aluviální kužele z Nevady, Kalifornie a Himálaje mají mocnost až 8 000 m. 
U některých mladotřetihorních kuželů, byla zjištěna mocnost až 4 km. Střední 
rychlost jejich sedimentace tedy vychází na několik metrů za 1 000 let (KUKAL 
1983). Tato rychlost není příliš výrazná, ale je třeba si uvědomit, že aluviální kužel 
může narůst velice výrazně během jedné katastrofické události, po které pak 
nastává různě dlouhé období klidu.  

U úpatí vysokých pohoří nebo v předpolí ledovců se velice často setkáváme 
s tzv. divočícími řekami – (obr. 63). Jsou typické větším množstvím koryt, jejichž 
průběh se neustále mění (překládá). K tomu dochází v nezpevněných sedimentech 
(většinou hrubé štěrky a písky). Pro vznik divočících toků je nutný velký sklon 
údolí, dostatek nezpevněného materiálu a minimální vegetační kryt. Divočící řeky 
mají nízkou sinusoitu (poměr délky toku a délky údolí jímž řeka protéká).  

Anastomózní říční vzor se stejně jako předchozí vyznačuje intenzivním 
větvením říčního toku. Nacházíme ho v nivách, stejně jako meandrující vodní toky. 
Zatímco pro divočící řeky jsou charakteristické štěrkové a písčité sedimenty 
v nestálých, rychle bočně se přemisťujících korytech, u anastomózy se koryta 
vyvíjejí v hlinito-písčitých sedimentech a toky se vyznačují velkou stabilitou (obr. 
63). Příčinou anastomózy jsou pravděpodobně některé hydraulické výhody, které 
mají tyto řeky oproti tokům s jednotným korytem. Mohou tak efektivněji 
transportovat vodu a splaveniny.  

Pokud se zmírní celkový sklon koryta a řeka se dostává do otevřené krajiny 
začíná vytvářet zákruty až meandry. Meandrující vodní toky (obr. 62 a 63) mají 
vyvinutou širokou údolní nivu, která bývá zaplavována během povodní. 
Sedimenty, které se zde usazují jsou většinou písčito–jílovité. Pokud je vodní tok 
dostatečně nasycen splaveninami (obvykle unášené ve formě suspenze), může 
docházet i k vertikální akreci (zvedání koryta nad úroveň nivy). Meandrující řeky 
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mají obvykle jedno hlavní koryto. Častá jsou slepá ramena, která vznikají 
protnutím šíje meandru a oddělením části toku od hlavního řečiště (obr. 62). 
U meandru rozlišujeme podle míry sedimentace a eroze břehy výsepní a jesepní. 
U nárazového břehu (výsepu) řeka podemílá břeh. U opačného břehu (jesepu) 
naopak dochází ke zpomalení proudu a ukládání sedimentů (laterální akrece 
jesepových valů). Oba procesy vyvolávají překládání koryta – do stran i po směru 
toku. Meandrující řeky mají velkou sinuositu (označujeme také jako koeficient 
meandrovitosti). 

 
Při ústí řek do moří nebo jezer vznikají za určitých podmínek delty (obr 63). 

Jsou to specifické akumulace písčito-jílovitých sedimentů, mající většinou 
vějířovitý resp. trojúhelníkovitý tvar. Charakter deltových sedimentů je ovlivněn 
mnoha faktory, mezi kterými hrají největší roli:  
o množství přinášeného fluviálního materiálu 
o poměr hustot mořské vody a přitékané sladké vody 
o intenzita vlnění, orientace mořských proudů a přílivo-odlivového dmutí 
 
Na základě kombinace výše popsaných faktorů rozlišujeme: 

Delty s dominancí říční sedimentace vznikají, pokud řeky přinášejí velké 
množství materiálu a účinky mořských proudů a vlnění jsou minimalizovány (např. 
zátoky). V takových případech dochází k rozšiřování (progradaci) delt směrem do 
moře. Příkladem je delta řeky Mississippi.  

Delty s dominancí vlnění – v tomto případě má delta malý rozsah nadvodní 
části. Větší část přinášeného materiálu je rozptýlena do stran a směrem do pánve 
a to účinky mořských proudů. Při vhodné orientaci pobřežních proudů se mohou 
vytvářet rozsáhlé písečné bariéry (písečné ostrovy). 

Delty s dominancí přílivo–odlivového proudění – materiál přinášený řekami 
je redeponován přílivo–odlivovým prouděním. Vznikají tak rozsáhlé prodeltové 
plošiny se soustavou tidálních (přílivových) kanálů, oddělených písečnými valy, 
které jsou kolmé ke směru pobřeží. 

U delt je vertikální i laterální sedimentace nejrychlejší ze všech sedimentačních 
prostředí. Jejich laterální sedimentace je mnohem rychlejší než vertikální, ale 
i hodnoty vertikální sedimentace dosahují hodnot 1 000 cm za 1 000 let (KUKAL 
1983). 

Pokud řeka ústí do moře nebo oceánu dlouhým nálevkovitým ústím, mluvíme 
o estuáriovém ústí. Jedná se o zvláštní útvar s uzavřeným systémem cirkulace 
vod. Dochází zde k rozsáhlému mísení sladkých a oceánských vod, které se liší 
svoji hustotou. Estuáriová ústí vznikají na pobřežích s dlouhodobě poklesávající 
tendencí. Mořská voda se dostává do pevniny a zaplavuje říční údolí. 

8.3.2 Říční terasy 
Po stranách říčních údolí se místy vyskytují plochá tělesa říčních sedimentů, 

která vytvářejí morfologické stupně, ležící nad současnou nivou řeky. Jsou 
pozůstatkem starších nivních sedimentů (akumulační terasy) (obr. 64). 
V některých případech nacházíme pouze stupně, které vznikají boční erozí řeky 
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(erozní terasy). 
 

 
Obr. 63: Schematické znázornění základních fluviálních systémů a jejich 
charakteristik  
Upraveno podle KACHLÍKA (1999) 
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Obr. 64: Schéma výškové pozice říčních teras v plzeňské kotlině vztažené 
k úrovni hladiny řek v centru města 
Plzeňské městské části Bory a Slovany stojí na terase přiřazované glaciálu danub. 
Například Masarykovo náměstí na terase stáří pravděpodobně mindelského a celý 
střed města (výstaviště, náměstí až k zimnímu stadionu) na terase risské; Upraveno 
podle (MERGL & VOHRADSKÝ 2000) 

 
Ke vzniku říčních teras dochází při výkyvech klimatu a tedy i změnách erozně–

akumulačních schopností řek. U nás k jejich vývoji docházelo zejména 
v pleistocénu. Kryoméry (chladná období) pleistocénu byla poměrně aridní období, 
kdy fluviální činnost nedokázala vyklízet četné zvětraliny vzniklé intenzivní 
kryogenní činností. Říční údolí tak byla zanášena především štěrkovým 
materiálem. Naopak v termomérách (teplých obdobích) byla údolí erozí řek 
prohlubována a rozšiřována. Zvýšená říční eroze se však nejvíce uplatňovala 
v přechodných obdobích mezi kryoméry a termoméry. 

Obecně platí, že nejvýše položené terasy jsou nejstarší (u nás až 100 m nad 
současnou úrovní hladiny řek).  

Může však nastat případ, kdy území rychle poklesá a terasové štěrky se ukládají 
nad sebou (obr. 65). 

Stratigrafie říčních teras je předmětem intenzivního výzkumu. Dlouhou dobu byl 
v Evropě hluboce zakořeněn čtyřstupňový systém členění kvartéru (později 
rozšířený nejméně o další dva stupně), který byl založen na výzkumu říčních teras 
alpských řek, podle kterých byly jednotlivé doby ledové pojmenovány (Biber, 
Donau, Günz, Mindel, Riss a Würm).  

Poznámka: aridita chladných období v pleistocénu byla způsobena tím, že voda 
byla ve zvětšené míře vázána v rozsáhlých kontinentálních ledovcích. Docházelo 
tak k regresím (ústup moře) a celkové ariditě jinak chladného klimatu. 

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Exogenní dynamika 

 113

 
Obr. 65: Schéma různého vývoje říčních teras 
A – normální vývoj teras, B – vývoj fluviálních uloženin poklesávající oblasti, C – 
vývoj fluviálních sedimentů v údolí zasaženém kontinentálním zaledněním. 1 – 
povodňové hlíny, 2 – nejmladší štěrková akumulace, 3 – písky mladšího zalednění, 
4 – lakustrinní jíly, 5 – střední štěrková akumulace, 6 – starší štěrková akumulace, 
7 – nejstarší štěrková akumulace, 8 – písky staršího zalednění, 9 – relikty štěrku 
před zaledněním území, 10 – předkvartérní podloží, 11 – zlomová linie. Převzato 
z (ŠIBRAVA & ELIÁŠ IN KACHLÍK 1999) 

8.4 Jezera  
Jezera (lakes) jsou přirozené nádrže stojaté vody na pevnině. Z hlediska 

geologického času jsou jezera většinou poměrně krátkodobými jevy, a to zejména 
ve srovnání s mořskými pánvemi. Přesto však historie některých jezer sahá až do 
třetihor (Bajkal je starý asi 20 miliónů let, Titicaca asi 2 milióny let a 
východoafrická jezera asi 3–5 miliónů let). V Mrtvém moři sedimentace probíhá 
již od oligocénu. V tomto případě se jedná o tektonický prolom se stálým 
poklesem dna a velkou mocností sedimentů (asi 4 000 m). Z okrajů do pánve 
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zasahují aluviální kužely, které směrem do centra pánve přechází do jílovců 
s evapority.  

Podle teoretického modelu jezerní sedimentace (PICARD A HIGH 1972 IN KUKAL 
1986) je každé jezero dříve nebo později zaplněno sedimenty a nezabrání tomu ani 
ten nejrychlejší tektonický pokles. Všechna jezera jsou postupně zanášena, a to 
značnou rychlostí (tzv. regresní vývoj). KUKAL 1986 uvádí rychlost jezerní 
sedimentace 50–100 cm za 1 000 let.  

Teoretický jezerní sedimentární cyklus začíná laminovanými hlubokovodnějšími 
jíly vznikajícími převládající sedimentací ze suspenze a končí deltovými a říčními 
písky, které směrem od okrajů zanikající jezero zaplňují.  

Pokud není dostatek klastického materiálu, zarůstá jezero vegetací a proměňuje 
se v rašeliniště nebo slatiniště. V aridních podmínkách se jezero zaplňuje převážně 
evapority. Tento cyklus v takto popsané podobě však velmi zřídka probíhá celý. 
Jezera pro svou malou rozlohu reagují citlivě na veškeré změny klimatu i okolního 
georeliéfu. 

Většina jezer je sladkovodních, některé mají vodu slanou a u některých 
bezodtokých depresích v aridních nacházíme hypersalinní prostředí. Za hranici pro 
rozlišení „slaného“ a „sladkého“ jezera, považujeme obsah solí ve vodě 0,05 %. Je 
to hranice tolerance pro většinu sladkovodních organismů.  

Největší slaná jezera jsou pozůstatky epikontinentálních mořských pánví 
(Kaspické moře a Aralské jezero). Tyto mořské pánve zanikly v důsledku globální 
mořské regrese (světovému ústupu moří a oceánů) nebo v souvislosti 
s tektonickými procesy. 

Původ jezer je poměrně pestrý. Základní rozdělení jezer můžeme provést na: 
o jezera endogenního původu 
o jezera exogenního původu 

Jezera endogenního původu často vyplňují tektonické deprese, nacházející se 
v oblastech riftů (například africká jezera: Tanganika nebo Malawi). Jezera také 
vznikají v souvislosti s vulkanickou činností a to zaplavením kráterů vyhaslých 
sopek, kalder nebo marů. V Evropě jsou to například jezera v Itálii v okolí Říma. 

Jezera mohou vznikat i dalšími procesy spojenými s vulkanickou činností 
(například jezera vznikající po zahrazení lávovým proudem). 

V souvislosti s exogenní činností jsou hojně rozšířena jezera, která jsou spojena 
s glaciální činností.  

U ledovcových jezer rozlišujeme dva základní typy: 
Jezera hrazená – vznikající v zahrazením morénou (například Ženevské jezero) 

a jezera vznikající po roztátí ker mrtvého ledu. 
Jezera hloubená – vznikají činností horských karových ledovců (například na 

Šumavě Černé, Čertovo jezero a dalších 6 šumavských jezer). 
Jezera vznikající v souvislosti se svahovými pohyby jsou dalším typem 

podmíněným exogenními činiteli. Jedná se o zejména o jezera hrazená sesuvem. 
Jediným současným jezerem hrazeným sesuvem v České republice je Mladotické 
(Odlezelské) jezero, nacházející se na sever od Plzně na Mladotickém potoce (levý 
přítok Střely).  

Právě na příkladu tohoto jezera je možné demonstrovat výše zmíněnou rychlost 
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zanášení jezerní pánve. Toto jezero bylo zahrazeno sesuvem v roce 1872. JANSKÝ 
(2003) uvádí, že za 100 let (1872–1972) se v jezeře nahromadila vrstva sedimentů 
mocná asi 11 metrů. Za zjištěného ročního ukládání sedimentů 1 357 m3 je 
zaplnění jezerní pánve pravděpodobné přibližně v roce 2080. Jezero, při svém 
vzniku hluboké asi 20 m, by tak zaniklo za 208 let.  

U jezer převažují jevy podobné jako v mořích – pobřežní abraze, vlnění atd., ale 
v podstatně menším měřítku. 

I když jezerní sedimenty oproti mořským sedimentům představují pouze 
nepatrnou část sedimentárního sledu, jejich hospodářský význam je značný. 

Oblast západních Čech je spojena s dvěma fosilními jezerními oblastmi – 
permokarbonskými limnickými pánvemi západních a středních Čech (těžba 
černého uhlí) a podkrušnohorskými terciérními pánvemi vyplněnými jezerními 
sedimenty (těžba hnědého uhlí).  

 

Obr. 66: Paleogeografická mapa spodního miocénu mostecké pánve. Na 
obrázku je patrné rozšíření jednotlivých sedimentačních prostředí v jezerní pánvi 
(Podle A. ELZNICE AT. AL. 1998 IN CLUPÁČ, I. A KOL. 2002). 

1. jezerní pelity svrchní části sledu; 2. bažinné prostředí a uhlotvorné močály; 3. 
říční a jezerní prostředí; 4. náplavové kužely a delty; 5. hlavní směry přínosu; 6. 
dílčí směry přínosu; 7. izolinie mocnosti v žateckém přínosovém kuželu (deltě) 
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8.5 Podzemní voda 
Voda, která pochází ze srážek, se vsakuje (infiltruje) póry hornin nebo 

puklinami do podzemí. Takovou vodu, která pochází ze zemského povrchu 
označujeme jako vadózní (meteoric water). Voda, která kondenzuje z par, při 
tuhnutí magmatu se nazývá juvenilní (juvenil water). Juvenilní voda je vynikající 
rozpouštědlo a má velký význam při vzniku mnoha minerálů. 

Podzemní vodu (ground water) můžeme dále dělit z hlediska propustnosti 
horninového prostředí na:  
o průlinovou (pore water) 
o puklinovou (fissure water) 
o krasovou (karst water) 

 

 
Obr. 66: Proudění podzemní vody v homogenním propustném materiálu 
Upraveno podle KACHLÍKA (1999) 

 
O průlinové vodě mluvíme, pokud vyplňuje prostory v nezpevněných 

horninách jako jsou štěrky, písky, sopečné tufy atd. Nachází se i ve zpevněných 
sedimentech např. obrovské zásoby podzemní vody v pískovcových komplexech. 
Kvalita této vody je poměrně vysoká, protože proudí vzhledem k malé velikosti 
pórů relativně pomalu a dobře se filtruje a mineralizuje. 

Puklinová voda se nachází v puklinách zpevněných hornin. Tato voda proudí 
obvykle rychleji (v závislosti na prostupnosti puklin). K filtraci a mineralizaci 
dochází pouze v částech, kde jsou pukliny vyplněny porézním materiálem.  

Krasovou vodu nacházíme v oblastech rozšíření hornin s tzv. krasovou 
rozpustností. Jedná se především o vápence a dolomity. Tato voda proudí sítí 
puklin, které rozpouštěním postupně zvětšuje až na různě velké dutiny či jeskyní 
systémy. 

Část podzemní vody se působením kapilárních a molekulárních sil hromadí 
spolu se vzduchem v pórech hornin. Pokud nevytváří souvislou hladinu, nedochází 
zde k proudění. Tuto zónu označujeme jako zónu aerace (provzdušnění) (obr. 
67). 

Pod tímto pásmem voda vyplňuje všechny póry v propustné hornině a zpravidla 
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vytváří souvislé pásmo – takzvanou zvodeň – zónu saturace. Ve zvodni dochází 
k proudění vody, které se stejně jako u povrchové vody řídí zákony gravitace 
(obr. 66). 

 

Obr. 67: Pásma podzemní vody podle výskytu vody a provzdušnění půdy  
 
Mezi výše popsanými pásmy nacházíme zónu kapilární třásně (též hovoříme 

o vodě kapilárně podepřené) (obr. 67). Voda zde z trvalé zvodně kapilárními 
silami vzlíná a zasahuje do zóny aerace. 

Pohyb podzemní vody je výrazně pomalejší než pohyb povrchových vod 
(cm/den až m/rok). Rychlost proudění závisí zejména na tom, jak jsou horniny 
porézní, na jejich propustnosti a rozdílu výšek hladin podzemní vody děleným 
jejich vzdáleností – hydraulickém gradientu. Rychlost proudění podzemní vody 
popisuje Darcyho zákon: 

 v = 
l

hhk )( 12 −  (5) 

rychlost proudění [v / m.s-1]; koeficient hydraulické konduktivity [k / –];  

l
hh )( 12 −  = hydraulický gradient [m]; 

 
Vysoce propustné horniny se označují jako kolektory, málo propustné jako 

izolátory. 
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Obr. 68: Schematické znázornění vzniku artézské vody a vody s volnou 
hladinou v pánvi 
Upraveno podle TABRUCK & LUTGENS (1987) 

 
V případě, že úroveň hladiny podzemní vody je určena pouze gravitací, 

propustností hornin a atmosférickým tlakem, mluvíme o volné hladině podzemní 
vody (free surface water table). 

V přírodě v mnoha případech prosakuje podzemní voda mezi dvě nepropustné 
vrstvy. Horní izolátor zabraňuje vystoupit vodě k zemskému povrchu. Vzniká tak 
napjatá (artézská) hladina podzemní vody (obr. 68) (artesian water). Taková 
voda je pod určitým hydrostatickým tlakem, který je větší než tlak atmosférický. 
Při proražení (navrtání) izolátoru voda vystupuje do vyšší úrovně, která se nazývá 
piezometrická úroveň (niveau). Pokud je tato výška vyšší než úroveň okolního 
terénu, voda vytéká na povrch.  

Vhodné struktury pro vznik artézských vod jsou např. sledy synklinálně nebo 
monoklinálně uložených hornin, v nichž jsou zvodně obklopeny nepropustnými 
horninami. V přírodě nacházíme rozsáhlé oblasti s takovým typem podzemní vody, 
které se nazývají artézské pánve. Velice významný je výskyt artézských vod 
ve Velké artézské pánvi (Great Artesian Basin) ve státě Queesland v Austrálii. 
Navrtání mnoha artézských studní v této oblasti umožnilo hospodářsky využívat 
velké části poměrně aridních území. 

Někdy se nad hladinou podzemní vody nachází vrstva nepropustných hornin. 
Nad ní se pak může vytvářet akumulace podzemní vody. Mluvíme pak o tzv. 
visuté hladině (perched water table). 
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Výšku hladiny podzemní vody určujeme ve studnách a vrtech. Linie, které pak 
spojují místa se stejnou výškou podzemní vody označujeme jako hydroizohypsy. 

8.5.1 Prameny (springs) 
Po infiltraci vody pod povrch Země voda sestupuje do podzemí tak dlouho, 

dokud nenarazí na nepropustnou vrstvu hornin, nebo na zvodnělou část. Pak se její 
vertikální pohyb mění na horizontální – voda začíná proudit laterálně. Pokud 
následně hladina podzemní vody protne zemský povrch vzniká pramen. Prameny 
můžeme rozdělit podle spojení s hladinou podzemní vody na: 
o sestupující (descending sprigs) 
o vystupující (ascending springs) 

Sestupující prameny (obr. 70) vznikají, pokud voda vytéká volně pod vlivem 
gravitace. Jedním z příkladů sestupných pramenů jsou prameny vrstevní (stratal 
springs). Vznikají, když je izolátor ukloněn ve směru proudění vody a voda 
v kolektoru (v nadloží) se dostává samospádem na povrch. Mezi sestupující 
prameny dále patří: suťové, údolní, přetékající a přepadající prameny. 

U vystupujících pramenů (obr. 70) voda vyvěrá pod hydrostatickým tlakem 
artézských vod, nebo tlakem plynů. Patří sem například prameny zlomové. 

8.5.2 Krasové jevy 
Krasové jevy nejčastěji vznikají v karbonátem bohatých snadno rozpustných 

horninách, jako jsou vápence, slínovce nebo dolomity. Území s koncentrací 
krasových jevů se nazývá kras (karst). V silně rozpustných solích se krasové jevy 
nezachovávají. V oblastech, které jsou tvořeny krasovými horninami vznikají 
korozní činností (rozpouštěním) podzemní vody rozsáhlé podzemní systémy 
(endokras). Vznik krasových dutin je predisponován jejich tektonickými a 
úložními poměry a chemickou čistotou hornin. V některých místech, kde dochází 
ke vzniku podzemních toků, zvýrazňuje účinky chemického rozpouštění i jejich 
abrazní a evorzní činnost. Společným působením těchto pochodů pak vzniká celá 
řada geomorfologických tvarů, například krasové jeskyně (limestone caverns) 
resp. celé soustavy jeskyní. 

Jako krasové jeskyně označujeme podzemní dutiny, chodby a systémy, vzniklé 
korozí a erozí vody v krasových horninách. Z morfogenetického hlediska jsou 
krasové jeskyně děleny na puklinové, tektonické, erozní, korozní atd. Z hlediska 
výzdoby pak rozlišujeme jeskyně krápníkové, aragonitové a ledové. Na území ČR 
je dnes registrováno asi 3 000 krasových jeskyní. Nejdelší je Amatérská jeskyně 
(asi 30 km chodeb) v Moravském krasu. 

V krasových jeskyních nacházíme bohatou výzdobu. Ta je většinou tvořena 
sintrovou hmotou (vzniká vysrážením uhličitanu vápenatého rozpuštěného ve 
vodě), která je uspořádána do zpravidla střechýlovitých útvarů zvaných krápníky 
(dripstones). Podle vzniku rozlišujeme tři základní skupiny: stalagmity 
(vyrůstající ze dna jeskyně), stalaktity (vyrůstající ze stropu jeskyně dolů) a 
propojené (krápníkové sloupky) – stalagnáty. Tvarů krápníků je mnoho druhů. 
Mají četná pojmenování jako například brčka (základní tvar), kulové sférolity, na 
puklinách vznikající draperie atd. 
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Obr. 69: Rozdíl mezi rozvodím orografickým (hydrografickým) 
a geologickým (hydrogeologickým) 
Hranici mezi povodími vymezuje pomyslná čára, která se nazývá rozvodnice. 
K jejímu určení bývají obvykle využívány vrstevnice. Strukturní a tektonické 
podmínky území však mohou skutečné rozložení jednotlivých povodí výrazně měnit.  

 
Pro krasové oblasti jsou typické četné i povrchové útvary (exokras), které 

vznikají působením povrchové vody. Je však třeba zdůraznit, že s podpovrchovými 
krasovými jevy jsou obvykle geneticky propojeny. Mezi nejznámější patří: 
škrapy, závrty, propadání, slepá údolí, polje, uvaly atd. 

Termín pseudokras (pseudokarst) se používá pro území, která jsou tvořena 
jinými, než krasovými horninami, ale vyznačují se souborem makro-, mezo- 
i mikroforem reliéfu, které jsou do jisté míry vzhledově podobné krasovým 
útvarům. Tyto útvary však vznikají jinými procesy než rozpouštěním. Významné 
pseudokrasové oblasti jsou například v pískovcových oblastech České křídové 
tabule nebo ve flyši západních Karpat. 

V současné době se od používání termínu pseudokras ustupuje. Všechny 
geomorfologické tvary označované souhrně jako pseudokrasové, lze většinou 
definovat přesněji, na základě jejich skutečné geneze. Používání společného 
zastřešujícího termínu pak může vést k nežádoucím zjednodušním. 
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Obr. 70: Různé typy pramenů  
Upraveno podle KETTNERA (1954) a KACHLÍKA (1999) 
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8.6 Geologická činnost ledovců 
Jako ledovec (glacier) označujeme nakupení ledu, které vzniká akumulací sněhu 

resp. jeho hrubší granulární formy firnu a jeho následnou přeměnou v led.  
Firn (firn) vzniká buď tlakovým nebo tepelným (případně kombinací obou) 

natavováním sněhu a jejich opětovným mrznutím. Tento proces se nazývá 
regelace. Neustálým zvyšováním sněhové pokrývky dochází i ke zvyšování 
geostatického tlaku. Jeho působení na spodní vrstvy způsobuje jejich plasticitu. 

 

Obr. 71: Změny rychlosti pohybu ledu v ledovci v jeho jednotlivých částech 
Upraveno podle (BRIGGS, D., SMITHSON, P. & BALL, T. 1989) 

 
Tato skutečnost je způsobena ojedinělými fyzikálními vlastnostmi vody. Na 

rozdíl od většiny ostatních látek, u kterých se jejich bod tání s rostoucím tlakem 
zvyšuje, u vody dochází k jejímu snižování. Znamená to, že v běžných poměrech 
atmosférického tlaku se mění led v kapalnou vodu při teplotě 0 °C. Při tlaku asi 
136 kg/cm2 k této přeměně dochází již při -1 °C. 

Po plastické vrstvě, která vzniká zvyšováním geostatického tlaku, dochází 
k pohybu ledovce. Ten je však výrazně urychlen, pokud horninový podklad má 
vyšší teplotu než 0 °C – mluvíme pak o ledovci s teplou bází. Takový ledovec 
výrazně modeluje georeliéf. Jeho pohyb je oproti tzv. ledovci s chladnou bází 
(podloží má teplotu nižší než 0 °C) poměrně rychlý. 

Ledovcový led vzniká v oblastech, kde převládají sněhové srážky a letní teploty 
nestačí k jejich roztavení (z hlediska vzniku ledovců mluvíme o akumulačních 
oblastech). Z nich obvykle do nižších poloh vybíhá jeden nebo několik 
ledovcových splazů. V nižších resp. teplejších partiích převládá tání (ablace) ledu. 
Hranice mezi oběma oblastmi odpovídá sněžné čáře (snow limit). To je linie, na 
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které roztaje takové množství sněhu, které napadlo. 
Výška sněžné čáry je určována především klimatem. Klimatická sněžná čára je 

závislá na výši teplot a srážek. Oceánské klima výšku sněžné čáry snižuje (hojný 
sníh a mírné léto), kontinentální klima naopak zvyšuje (méně srážek v zimě, vyšší 
teploty v létě). Sněžná čára je nejvýše v tropickém pásu (na obratnících) – 
například v Andách na obratníku Raka 6 700 m n. m. V ekvatoriální oblasti se 
nachází níže (více srážek) např. Kilimandžáro 5 500 m n. m. 

Ke stanovení sněžné čáry, se používá celá řada metod (u nás jsou užívány 
zejména k určení sněžné čáry v kryomérech pleistocénu): 
o Metoda H. B. Strausseho a F. Simoniho: sněžná čára se nachází mezi 

zaledněnými vrcholy a mezi vrcholy již nezaledněnými. 
o Metoda Höfrova: poloha sněžné čáry je kladena mezi výšku nejnižší morény a 

střední výšku okraje karů (tato metoda je pokládána za vhodnou pro hory 
s malými ledovci). 

o Metoda Kurovského: sněžná čára je představována vrstevnicí, která probíhá 
v místě střední výšky ledovců. 

o Metoda Penckova: sněžná čára je ve výšce nástupu bočních morén nebo dna 
nejnižšího karu. 

Stanovení sněžné čáry pomocí výše uvedených metod je však poměrně 
diskutabilní, protože rozšíření malých ledovců je závislé na reliéfových poměrech, 
které výrazně ovlivňují topoklimatické podmínky. Jedná se zejména o orientaci 
svahů, tvar horských údolí (zastínění vysokými svahy nebo skalními stěnami), 
polohu akumulačních oblastí vůči deflačním hřbetovým plošinám atd. Takovou 
sněžnou čáru, která je ovlivněna reliéfem označujeme jako orografickou sněžnou 
čáru. Lokálně bývá položena níže, než klimatická sněžná čára a to zejména 
v oblastech svahů s chladnou orientací a na jejich úpatích (více i kap. 8.1). 

Podle rozsahu, tvaru, pohybu ledu, umístění a dalších charakteristik můžeme 
vymezit tři základní kategorie ledovců:  
o souvislé masy ledu, které se pohybují ve všech směrech; náleží sem 

kontinentální ledovce (ice sheets) a ledovcové čapky (ice caps). 
o lineárně protáhlé masy ledu, jejichž pohyb je kontrolován topografií terénu; 

například se jedná o outlet glaciers – výběžky plošného ledovce procházející 
horským průsmykem nebo úzkým údolím, údolní ledovce (valley glaciers), 
karové ledovce (cirque glaciers) a ledovcové splazy (ice stream), které 
obvykle vybíhají z ledovcových čapek.  

o ledovcové masy, které bočně lemují podhorské oblasti nebo pobřežní regiony; 
například se jedná o piedmontní (úpatní) ledovce (piedmont glaciers) nebo 
rozsáhlejší ledovce malaspinského typu (ice apron), které vznikají pokud se 
ledovcové splazy dostávají do podhůří, kde vytváří ledovcový štít. 
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Obr. 72: Schematický vývoj karového a údolního ledovce ze sněžníku 
v nivační depresi Podle PRICE (1973) IN DEMEK, ZEMAN (1984) 

 
Obr. 73: Model vývoje ledovcového štítu Model znázorňuje vývoj pleistocénního 
ledovcového štítu ve Skandinávii, Skotsku a západní Kanadě; podle PRICE (1973) 
IN DEMEK, ZEMAN (1984) 

 
Obr. 74: Jednotlivé části horského (karového) ledovce a tvary vzniklé jeho 
činností Upraveno podle (BRIGGS, SMITHSON & BALL 1989). 
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Tabulka 8: Základní klasifikace ledovců a příbuzných tvarů 
Typ ledovce  Stručný popis 
Kontinentální 
ledovec 
(Continental ice 
sheet) 

Rozsáhlé zaledněné území (až celý kontinent – např. 
Antarktida). V dnešní době se nachází v Antarktidě nebo 
v Grónsku. Mocnost ledových štítů je až několik 
kilometrů. 

Ledovcové pole 
(Ice field) 

Rozsáhlé ledovcové masy, jejichž mocnost však není 
dostatečná k překrytí topografie reliéfu. 

Ledovcová čapka 
(Ice cap)  

Ledovcová masa kupolovitého tvaru s radiálně 
vybíhajícími údolními ledovci splazového typu. Existuje 
celá řada subtypů (špicberský, skandinávský, tibetský, 
islandský atd.). 

Údolní ledovec 
(Valley glacier) 

Ledovcový proud směřující dolů horským údolím. Sběrná 
oblast ledovce je dobře definovatelná. 

Horský ledovec 
(Mountain glacier) 

Karový, svahový nebo kráterový typ ledovce. Náleží sem 
i takzvaný malaspinský typ ledovce (ice apron).  

Visutý ledovec a 
firnová pole 
(glacierets), 
sněžníky 
(snowfields) 

Jedná se o malé akumulace ledu resp. firnu. Jejich přesné 
prostorové vymezení je zpravidla obtížné (výrazné změny 
během roku i několik let). Nachází se obvykle 
v zastíněných sníženinách nebo na říčních březích či 
svazích s chladnou orientací. Sněhový materiál je často 
akumulován sněhovými pohyby nebo lavinami. Pohyb 
ledu není příliš patrný. Musí existovat minimálně dvě po 
sobě následující letní období.  

Šelfový ledovec (Ice 
shelf) 

Plující ledový štít značné mocnosti, který je nejčastěji 
vázán na mořská pobřeží. Je vyživován ledovci nebo 
sněhem, který přímo padá na jeho povrch. 

Skalní ledovec 
(Rock glacier) 

Masa skalních úlomků s intersticiálním (mezerním) 
ledem, firnem nebo ledem. Někdy tvarem připomíná 
ledovec (údolní či karový). S ledovci má společný i 
pomalý pohyb. Existuje několik subtypů. 

Zpracováno podle: UNESCO (1970), MULLER ET AL. (1977) IN R. S. WILLIAMS, JR.  

8.6.1 Popis vybraných typů horských ledovců 
Svahové ledovce – rozprostírají se na svahu hory. 
Karové ledovce (cirque glaciers) – vznikají v závěrech horských údolí. Jako kar 

označujeme prostorný údolní závěr amfiteátrovitého tvaru se strmými často 
skalnatými svahy. Má rovné nebo konkávní dno. Na otevřené straně je obvykle 
hrazen stupněm, který bývá zvýrazněn morénou. U nás nacházíme relikty působení 
karových ledovců především na Šumavě, v Krkonoších a omezené míře v Hrubém 
Jeseníku. 
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Údolní ledovce – alpského typu (valley glaciers) – vybíhají ze sběrné oblasti 
jako protáhlá jazykovitá tělesa, která se pohybují horskými údolími. Jejich velikost 
je závislá na mohutnosti pohoří, výšce sněžné čáry a klimatických poměrech. 
V některých asijských pohořích, i když dosahují značných výšek, je zalednění 
omezeno kontinentálním klimatem.  

Nejdelší údolní ledovec na světě je Fedčenkův ledovec (stéká pod hřebenem 
Akademie na Pamíru) dosahuje délky asi 77 km (pouze přímá nerozvětvená délka). 
V Evropě je nejdelším údolním ledovcem Grosser Aletsch v Bernských Alpách 
(nachází se pod jižními svahy Jungfrau 4 161 m n. m, (délka asi 24 km).  

Údolí, která jsou přetvořena horskými ledovci mají většinou výrazný tvar U a 
nazývají se trogy (U-shaped valley). Pokud vytváří mořský záliv, mluvíme 
o fjordech. Fjordy mohou dosahovat značných rozměrů. Fjord Vestfjorden 
v Norsku má délku 255 km. Jako nejdelší na světě se uvádí Nordvestfjord ve 
východním Grónsku (délka asi 313 km). 

Lavinový ledovec také nazývaný turkestánský typ ledovce – nemá typické 
firnoviště. Vzniká pod příkrými svahy, kde dochází k ledovým a sněhovým 
lavinám, hromadícím u úpatí svahu sněho–ledový materiál, z kterého ledovce 
následně vznikají.  

Ledovce vulkánů – kryjí buď vrcholové partie sopek (mají pak čepicovitý tvar, 
který může být buď nečleněný nebo přecházet v ledovcové splazy) nebo vyplňují 
kráter popřípadě kalderu. 

 

 
Obr. 75: Klasická studie pohybu ledovce (Rhonský ledovec ve Švýcarsku). 
I když ledovec ustupoval, v jeho střední části se led pohyboval kupředu. 
Upraveno podle TARBRUCK & LUTGENS (1987) 

8.6.2 Erozní, transportní a akumulační činnost ledovců  
Tvrdost ledu (v běžných podmínkách tvrdost 1,5 Mohsovy stupnice) není tak 

velká (i když při -50 °C dosahuje až 6 stupně Mohsovy stupnice), aby samotná 
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pohybující se ledovcová hmota výrazně ovlivnila okolní většinou tvrdší materiál. 
Přesto ledovce vytvářejí svérázné a v krajině většinou poměrně výrazné tvary.  

Na okolní prostředí působí ledovec exarací, detrakcí a deterzí. 
o Exarace (brázdnění) – tento jev vzniká působením horninového materiálu, 

který ledovce tlačí před sebou (čelní moréna). Částečně se jedná o fluviální 
nebo svahové sedimenty, které údolí zaplňovaly před činností ledovce.  

o Detrakce (odlamování) – ledovec odlamuje při svém pohybu různě velké 
kameny až bloky z horninového podloží. Dále se jedná o působení 
kryogenních pochodů, které probíhají zejména v bergschrundech (okrajová 
trhlina různé šířky a hloubky mezi ledovcem a skalními stěnami, které ho 
obklopují). Detrakcí vznikají především úlomky, které se stávají částí bočních 
a spodních morén. 

o Deterze – glacier detersion (stírání nebo obrušování) – vzniká pohybem 
horninových úlomků na bázi ledovce. Tyto úlomky na okolní hornině a na 
jednotlivých balvanech vytvářejí rýhy – striace (glacial striae). Deterzí 
bývají tvrdší polohy hornin nápadně zaoblené a vystupují nad okolní krajinu 
v podobě oblých pahorků. Jedná se tzv. oblíky (u nás například v Žulovské 
pahorkatině). 

Ledovec má také značné transportní schopnosti – unáší velké množství 
materiálu, například materiál, který se na něj dostane svahovými pohyby nebo 
úlomky vzniklé kryogenními pochody.  

Vedle erozní a transportní činnosti mají ledovce i výraznou akumulační 
schopnost. Transportovaný a následně akumulovaný materiál je nevytříděný a 
velké úlomky (které např. mohou na ledovec napadat z okolních svahů) jsou 
smíšeny s poměrně jemnozrnným materiálem, který vzniká za velkých tlaků 
působených ledovcovou hmotou. Tento různorodý materiál se nazývá till 
(zpevněný tillit). Klasty v tillech jsou v některých případech orientované vůči 
pohybu ledovce. Till je většinou akumulován v podobě různě utvářených valů, 
které se nazývají morény (morains) (více i v kapitole 2.2.7.1).  

Podle jejich polohy rozlišujeme čelní morény (terminal morains), spodní 
(bazální) morény (ground morains), boční morény (lateral morains)a střední 
morény (medial morains), které vznikají spojením bočních morén dvou 
ledovcových splazů nebo destrukcí skalnatého výběžku, obklopeného ledovcem a 
částečně vyčnívajícího nad jeho povrch (takzvaný nunatak). Svrchní morény 
vznikají pádem úlomků z okolních skalních stěn na ledovec. Kameny až skalní 
bloky mají nepravidelný tvar (hranáče) a jsou někdy označovány jako hranáčová 
moréna. 

Kameny transportované ledem, jejichž povrch bývá často poškrábaný nebo 
ohlazený o jiné horninové úlomky, mohou mít až zaoblený tvar potom se nazývají 
souvky. 

Pokud jsou v tillu přítomny horniny z blízkého okolí neznámé, nazývají se 
eratika. Bloky tvořené skandinávskými horninami, tak můžeme najít u nás 
například na Ostravsku nebo v Moravské bráně, kde se lidově nazývají bludné 
balvany (například žuly rapakivi). 
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8.6.3 Některé geomorfologické tvary vzniklé činností ledovců 
Doutníkovitý tvar mají pahorky, jejichž delší osa bývá několik stovek metrů 

dlouhá a odpovídá někdejšímu pohybu ledovce. Tyto pahorky jsou rovněž 
převážně tvořeny tillem, ale mohou mít i jádro z podložních hornin. Tyto tvary se 
nazývají drumliny (drumlins) jejich výskyt je nejčastější v blízkosti koncové – 
čelní morény. Jejich nárazová strana je strmější, mírnější strana je otočená k čelní 
moréně (naopak než u oblíků).  

Jako kamy označujeme izolované elevace tillového materiálu. Vznikají jako 
výplně ledovcových trhlin nebo depresí stagnujícího ledu. Po ablaci ledovce 
vytváří v terénu nepravidelnou síť malých návrší a protáhlých hřbetů.  

Po stranách v minulosti zaledněných údolí nacházíme často terasy, které 
připomínají terasy říční, ale nejsou tak pravidelně vyvinuté. Vznikly činností řek, 
které tekly mezi ledovcem a přilehlým svahem (ice-marginal valley). Tyto útvary 
jsou tvořeny fluvioglaciálními sedimenty. Jako terasy se projevují až po ablaci 
ledovce.  

S ledovci jsou spojeny i sedimenty podledovcových (subglaciálních), méně 
i supraglaciálních (toky, které tečou na ledovci) a englaciálních (toky tekoucí 
uvnitř ledovce) řek, které ukládají sedimenty s pravidelnějšími strukturami 
(částečně vytříděné tekoucí vodou). Po zániku ledovce vytvářejí protáhlé útvary 
podobné železničním náspům, které se nazývají eskery (eskers). 

V předpolí ledovce vyčleňujeme takzvanou proglaciální zónu (oblast přiléhající 
k ledovci). Netříděné sedimenty (tilly – diamiktity) zde přecházejí ve vytříděné, 
převážně štěrkové nánosy, usazované tavnými vodami vytékajícími z ledovce 
(protože vznikají vodami vytékajícími z ledovce, hovoříme o fluvioglaciálních 
sedimentech). Tyto štěrkové nánosy vytvářejí rozsáhlé výplavové plošiny, které se 
nazývají sandry. 

Jako významného statigrafického ukazatele, při výzkumu pleistocénu i holocénu 
je užíváno glacilimnických páskovaných jílů – varv. Jsou to tenké vrstvičky jílu 
střídajících se barev a zrnitostí ukládané v cyklu jednoho roku v předledovcových 
jezerech. U nás především v předledovcových jezerech kontinentálního ledovce na 
severní Moravě. 

9 VLIV GRAVITACE NA EXOGENNÍ ČINITELE 
Gravitace je iniciátorem mnoha exogenních pochodů. Její projevy jsou zvláště 

významné při dezintegraci, přemisťování a akumulaci zvětralin na svažitém terénu. 
Gravitační energie je hlavní příčinou často rozsáhlých pohybů (jak v subaerickém 
tak subakvatickém prostředí), při kterých jsou přemisťovány velké objemy hmot. 
Při těchto procesech dochází jednak k samotnému přemístění materiálu, dále ke 
vzniku nových geologických těles (osypů, suťových kuželů, „nepravých“ 
kamenných moří, soliflukčních proudů, sesuvů, kamenných lavin, vrstev 
uložených turbidutními proudy atd.) a často i k deformacím, erozi či modelování 
nezpevněného podloží. 

Gravitační síly způsobují na svazích namáhání smykem (smykové napětí), proti 
kterému působí soudržnost horniny. 

Ke svahovým pohybům dochází v případě snížení soudržnosti (vnitřního tření, 
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koheze) geologického materiálu. K tomu může vést celá řada faktorů. Mezi 
nejčastější patří změna provlhčení horniny, porušení stability svahu (například 
zvětšení sklonu nebo zatížení), seismické otřesy, odlesnění svahu nebo činnost 
organismů. 

Svahové pohyby můžeme dělit podle různých hledisek. Pokud použijeme dělení 
podle rychlosti pohybu hmoty, dělíme je na:  
o pomalé (plíživé) svahové pohyby 
o středně rychlé svahové pohyby (sesuvy cm/den až cm/s) 
o rychlé například skalní řícení, laviny, bahnotoky (m/s) 

 
Pokud se velikost smykového napětí neblíží hodnotě soudržnosti horniny 

nedochází ve svahu ke vzniku smykových ploch, ale k pomalé deformaci, která se 
projevuje pomalým tečením – ploužením hmoty (creep). Pomalé pohyby hornin 
mohou způsobit změnu sklonu svahu a vyvlečení vrstev (tzv. hákování vrstev – je 
možné pouze u vrstev, které zapadají proti sklonu svahu). Ploužení hmoty může 
být patrné i na vegetaci, kdy se stromy snaží vyrovnávat pohyb svahu a mají různě 
pokroucené kmeny tzv. „opilý les“. 

Pokud dojde k překročení hodnoty soudržnosti hornin je napětí vyrovnáno 
krátkodobým středně rychlým procesem, který označujeme jako sesuv. K sesuvům 
dochází podél jedné nebo několika smykových ploch. 

Podle charakteru smykové plochy rozlišujeme:  
o sesuvy rotační (rotational slides) 
o sesuvy proudové (flow-type slide) 
o sesuvy translační (translational slides) 
 

 
Obr. 76: Proudový sesuv 2,5 km jjv. od Zádveřic ve Vizovické vrchovině 
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1. hlinitá suť (svrchní pleistocén až holocén); 2. sesutá zemina (recent); 3. 
neporušené skalní podloží – vápnité jílovce a glaukinické pískovce (eocén až 
spodní oligocén); 4. zamokřená místa; 5. hrazené jezírko; 6. výchozy smykových 
ploch; 7. čelo sesuvu; 8. obvodové valy. Převzato z (BURKHARD & PLIČKA IN 
CZUDEK 1997) 
 

Sesuvy rotační vznikají pokud dochází k sesuvu podél rotační smykové plochy.  
Rychlejší jsou sesuvy proudové (obr. 76), při kterých také dochází k větším 

deformacím.  
V nezpevněných sedimentech nebo v jílových horninách dochází k translačním 

sesuvům, které jsou do pohybu často uváděny seismickým impulsem.  
Mezi rychlé gravitační pochody především patří: 

o skalní řícení (tumble of rocks) 
o mury (debris avalanche) 
o sněhové laviny (snow avalanche) (bývají dále vyčleňovány do podskupiny 

kryogenních pochodů) 
o turbiditní proudy (turbidity current) 

Při skalním řícení dochází k krátkodobému pohybu horninových hmot, při 
kterém padající hmoty krátkodobě ztrácí kontakt s podložím. Pod skalní stěnou pak 
vytváří suťové kužele (talus cone) nebo osypy (talus deposit). 
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Obr. 77: Mura v Labské soutěsce – Krkonoše 
A – geomorfologické poměry; B – rozmístění stromů stržených murou; 1. úpatí 
svahu (na opěrné zdi); 2. skály ve svahu; 3. opěrná zeď nad silnicí; 4. stromy. 
Převzato z (PILOUS 1977) 

 
Mury (obr. 77) jsou svahové deformace vzniklé stékáním hlinitých a 

úlomkovitých hmot na příkrých svazích (25–45°). Mury jsou děleny na spojité 
(strukturní) a nespojité (turbulentní). Z hlediska terminologie svahových procesů je 
třeba rozlišovat termín mura – který se využívá pouze k označení pohybující se 
hmoty a termín murová dráha, jehož užití by příslušelo útvaru, který vznikne po 
zastavení pohybu bahnotoku. Z praktických důvodů se však obou termínů využívá 
prakticky paralelně (PILOUS 1977). 

Za lavinu (obr. 78 a 79) se považuje rychlý pohyb sněhu po svahu, kdy délka 
dráhy pohybu sněhu měří alespoň 50 m. Na jejich vzniku se podílí mnoho faktorů: 
stav (vlhkost, stupeň rekrystalizace) a struktura (uložení a charakter jednotlivých 
vrstev) sněhové pokrývky, klimatické podmínky, sklon a modelace svahů 
(náchylné jsou zvláště sníženiny a žlaby).  

Velice významný je zvláště sklon svahů (častý výskyt odtrhu lavin se váže na 
svahy se sklonem 28–45° – na svazích se sklonem větším než 55° se zpravidla 
silnější sněhová pokrývka neudrží), drsnost svahu, délka svahu a zejména 
převládající větrné proudění, které působí zvýšené ukládání sněhových hmot. 
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Význam má i orientace svahu vůči světovým stranám resp. oslunění. Jako 
nejvíce náchylné byly zjištěny svahy S–SV. Jedná se o svahy velice chladné, 
zastíněné, kde nedochází k výrazným výkyvům teplot a tedy zpevňování sněhové 
pokrývky. Za velkých mrazů zde navíc dochází ke vzniku tzv. dutinové jinovatky, 
která zvyšuje riziko vzniku lavin.  

V jarních měsících jsou naopak pro vznik lavin náchylné svahy s J–Z orientací. 
Jarní slunce způsobuje intenzivní odtávání vrchních vrstev sněhu a podmáčení 
vrstev spodních. Tím dochází k výraznému snížení stability sněhové pokrývky a 
zvyšuje se pravděpodobnost odtrhu lavin. 

Přístupů k třídění lavin je velké množství. Celkově se používají dvě základní 
hlediska pro jejich posuzování: 
o genetické – hodnocení je zaměřeno na vznik lavin 
o morfologické – hodnotí stav laviny po jejím sesutí 

 
Uvádíme nejčastější mezinárodně používanou morfologickou klasifikaci lavin:  

1. Členění lavin podle tvaru místa odtrhu: laviny deskové (s čárovým 
odtrhem) a laviny ze sypkého sněhu (s bodovým odtrhem) 

2. Členění podle polohy skluzné plochy: laviny se skluznou plochou ve 
sněhové pokrývce a laviny se skluznou plochou na úrovni terénu. 

3. Členění podle formy pohybu lavin: laviny s převážně vířivým 
pohybem (laviny prachové) a laviny převážně tekoucí. 

4. Členění lavin podle vlhkosti sněhu: laviny ze suchého sněhu a laviny 
z mokrého sněhu 

5. Členění lavin podle tvaru jejich dráhy: plošné laviny a laviny 
žlabové. 
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Obr. 78: Situační náčrt laviny v Ďurkovej Nízké Tatry 14. 3. 1970. Převzato 
z (MILAN 1977) 

 
Velice nebezpečné jsou laviny prachové. Jedná se o směs sněhu se vzduchem, 

který se pohybuje značnou rychlostí (až 250 km/h). Za lavinou se vytváří podtlak, 
do kterého je z okolí nasáván vzduch a to spolu s dalšími předměty, které nestojí 
přímo v dráze laviny (stromy, domy).  

Laviny na svazích hor vytváří lavinové rýhy, u kterých se mohou nacházet 
biotopy se zvýšenou druhovou diverzitou. Laviny jsou důležitým modelačním 
činitelem v horských oblastech a jejich činnost má i výrazný hospodářský dopad. 
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Obr. 79: Podélný profil lavinou v Ďurkovej Nízké Tatry 14. 3. 1970. Převzato z 
(MILAN 1977) 

 
Turbiditní proudy jsou svahové pochody v subakvatickém, většinou marinním 

prostředí. Vznikají na pevninských svazích mořských pánví, kde se dávají do 
pohybu nezpevněné sedimenty přinesené sem především fluviální činností.  

Tělesa sedimentů, která jsou uložena turbiditními proudy se vyznačují ostrými 
přechody jednotlivých turbiditních rytmů. Typické jsou vzhůru se zjemňující 
sedimenty (uvnitř jedné turbiditní sekvence) s typickými texturami jednotlivých 
členů (více i kap. 2.2.2). 
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