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Dynamika údolní nivy na p íkladu Cikánského potoka 
(povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy) 

VÁCLAV TREML, ZBYN K ENGEL, PETR ERMÁK, MAREK K ÍŽEK 

P ísp vek je zam en na posouzení recentního vývoje údolní nivy v modelových územích Cikánského 
potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy). Cílem studie je porovnat na vybraných 
p ítocích Blanice a Opavy dynamiku reliéfu údolních niv a koryt vodních tok  ve vztahu k povod ovým 
událostem a dalším ovliv ujícím faktor m. Práce navazuje na p edchozí analýzy, zam ené na povodí 
Blanice, jmenovit  na nivy Cikánského a K emenného potoka. V t chto územích byl vznik i
p emodelování nejv tšího množství fluviálních tvar  p isouzen povod ové události v roce 2002. Ve v tší 
mí e byly dále detekovány tvary pocházející z povodní v r. 1995 a z jarní povodn  2006. Ze starších 
povodní byly zaznamenány erozní tvary pouze sporadicky. Toto zjišt ní je s velkou pravd podobností 
dané tím, že posuzované v tší tvary (zejména velké b ehové nátrže) nevznikaly najednou, ale procházely 
fázemi rychlého vývoje a následné stabilizace mezi povod ovými událostmi. Hodnoty lokální bo ní eroze 
na b ehových nátržích, zjišt né dle exhumovaných ko en  se zpravidla nacházely uvnit  intervalu 0,5 – 1 
m pro jednu povod ovou událost. Celková bo ní eroze u nejv tších tvar  dosahovala hodnot až 10 m. 

Obrázek 1 Vymezení studovaného území 

V roce 2007 byl výzkum zam en na nivy Cikánského potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka 
(povodí Opavy) (Obr. 1). Díl ím cílem bylo zejména odhadnout dlouhodob jší míru a charakter agradace 
sediment  v niv  a dále provést zmapování povod ových tvar  v niv  Jeleního potoka. Dalším cílem bylo 
ov it možnosti georadarové metody (GPR) p i detekci hranic fluviálních akumulací. 
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1 Materiál a metody 

1.1 Geomorfologické mapování 
V niv  bylo provedeno geomorfologické mapování fluviálních tvar . Mapovány byly následující jevy: 

rozsah údolní nivy, výplavové (dejek ní) kužely, agrada ní valy, koryto vodního toku, povod ová koryta, 
opušt ná koryta, bezodtoké deprese, píse né a št rkové lavice v niv , píse né a št rkové akumulace 
v koryt , b ehové nátrže (blíže viz K ížek 2007). U akumula ních tvar  byly zaznamenávány další 
dopl ující informace (plošný pokryv, zrnitost, gradace, mocnost), u tvar  erozních pak jejich rozm ry. 
Poloha tvar  byla zaznamenávána GPS. 

1.2 Datování povod ových tvar  dendrochronologickou metodou 
Na základ  geomorfologického pr zkumu byly identifikovány ásti toku, na kterých došlo vlivem 

povodní k výrazným morfologickým zm nám koryta, nivy, pop . navazujících svah .
V takovýchto lokalitách byly analyzovány stromy (zpravidla olše lepkavá /Alnus glutinosa/), které byly 
erozní událostí zasaženy obnažením, pop . masivním narušením ko enového systému. Taková událost je 
totiž zaznamenatelná v letokruhové ad  ko en /kmene bu  náhlým zúžením letokruh , tvorbou 
reak ního d eva nebo zm nou rozlišení jarního a letního d eva (blíže viz Treml 2007). Ze zasažených 
strom  byly odebírány z vybraných ko en  bu  ko enové výse e, nebo kmenové vývrty (viz Treml 
2007). Vzorky byly dále zpracovány standardními dendrochronologickými metodami (Stokes, Smiley 
1968). Kv li odstran ní možných klimatických vliv  na letokruhovou adu kmenových letokruh  byla z 
olší rostoucích v niv , ale ne p ímo ovliv ovaných procesy v koryt  vodního toku, sestavena standardní 
chronologie, se kterou byla porovnávána získaná data ze strom  zasažených povod ovými událostmi 
(Fritts 1971). M ení a sestavování letokruhových ad bylo provád no pomocí programu Past 4 (SCIEM 
2004). Standardizace letokruhových ad pak pomocí software ArsStan (Cook, Krusic 2006). 

Stá í erozní (akumula ní) události byl ur eno dle po tu letokruh  mezi borkou a prvním letokruhem, 
který vykazoval výraznou zm nu v ší ce (byl výrazn  užší), pop . vykazoval jiné znaky (tvorbu reak ního
d eva, odlišení letního a  jarního d eva). V n kterých p ípadech bylo minimální stá í tvaru ztotožn no se 
stá ím strom  na n m uchycených. 

1.3 Profily nivními sedimenty 
Aby mohla být popsána dynamika nivy v minulosti, bylo t eba zjistit, jakým zp sobem docházelo 

v niv  k sedimentaci, zda to byl postupný proces, i sled náhlých extrémních povod ových událostí. Pro 
tento ú el byly popsány profily nivními sedimenty. 

V místech p irozených odkryv  (zpravidla ve st nách b ehových nátrží) byly tyto odkryvy o išt ny a 
prohloubeny. Poté byl zapsán sled a charakter jednotlivých vrstev z hlediska jejich barvy, zrnitosti, 
vyt íd ní, zaoblení a gradace (sensu Kukal 1964). Z homogenních vrstev byl odebrán materiál na 
laboratorní stanovení zrnitosti a datování bu  radiokarbonovou metodou, nebo pomocí stanovení izotop
137Cs, resp. 210Pb.

1.4 Georadarový pr zkum
Metoda GPR používá principu vyslání, odrazu a následného p íjmu vysokofrekven ní

elektromagnetické vlny. Odrazným rozhraním pro elektromagnetickou vlnu je fyzikální diskontinuita v 
elektrických vlastnostech. Intenzita odrazu je úm rná velikosti diskontinuity. 

M ení bylo provád no na p í ném a podélném profilu v oblasti náplavového kužele Jeleního potoka a 
na dvou p í ných profilech v údolí Jeleního potoka (Obr. 2). Celkem bylo georadarovou metodou 
zm eno p ibližn  410 m profil .
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Obrázek 2 Lokalizace profil  GPR m ení p i vyúst ní Jeleního potoka 

M ení bylo provedeno georadarovou aparaturou RAMAC/GPR CUII se stín nou anténou o frekvenci 
500 MHz. V daných odporových podmínkách bylo dosaženo hloubek 1 až 2 m. Nam ená data byla 
zpracována pomocí programu RAMAC GroundVision firmy Malå. Program umož uje p izp sobit 
zpracování radarového obrazu podmínkám prost edí a parametr m m ení. P i vyhodnocení byly použity 
zpracovatelské procedury DC-Filter, Time-Gain Filter, Subtract mean trace a Band pass filter. Po 
zpracování nam ených dat výše uvedeným postupem byly do profil  vyzna eny oblasti rozdílných 
odrazových vlastností, které souvisejí s reliéfem podloží nebo vrstevním rozhraním v pokryvném útvaru. 

2 Výsledky

2.1 Cikánský potok – profily nivními sedimenty 
V niv  Cikánského potoka p evládají z mapovaných povod ových tvar  b ehové nátrže (Obr. 3). 

Profily nivními sedimenty byly odkryty ve t ech ástech nivy s odlišnou dynamikou. Profil CP1 (Tab. 1) 
se týká akumula ní ásti nivy s etnými recentn  zaznamenanými pís itými lavicemi na jejím povrchu. 
Svrchní ást profilu (0-33 cm) je tvo ena st edním pískem se z etelnou subhorizontální laminací. To 
napovídá, že tato ást profilu byla ukládána postupn  a v podmínkách relativn  vyšších rychlostí proud ní 
(sedimentoval st ední písek, laminy jsou subhorizontální). Pod výrazn  vyvinutou poslední horizontální 
laminou se pak nachází asi 7 cm mocná vrstva písku, která byla z ejm  uložená b hem jedné události a 
pak již následují hrubé št rky s více než 70% zastoupením hrubých valoun . Ty odpovídají 
pravd podobn  korytové facii. 

Další z profil  (CP2) byl odkryt v místech se zna nou erozní dynamikou toku, kde se vyskytují etné
b ehové nátrže a povod ová koryta (Tab. 2). Pod humusovým horizontem sahajícím do hloubka 8cm se 
nachází dob e vyt íd ná vrstva hrubého písku až št rku, vyzna ující se nižším stupn m opracování. 
Vzhledem k horšímu opracování se lze domnívat, že materiál m že z ásti pocházet ze splach  a v koryt
byl transportován jen na krátkou vzdálenost. Tato vrstva nasedá na tenkou desku st edního písku 
s velkým podílem uhlík . Pod ní se vyskytují již korytové sedimenty s velkým podílem opracovaných 
hrubých valoun  (47-110 cm). 
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Obrázek 3 Fluviální tvary v niv  Cikánského potoka 

Profil CP3 (Tab. 3) se nachází na okraji nivy v místech, kde se zvyšuje sklon údolního dna. Zhruba až 
do hloubky 48 cm jde o nivní sedimenty ukládané mimo koryto toku s místy patrnou laminací týkající se 
zejména prachových ástic. Pod tímto sledem vrstev se nachází velmi špatn  opracovaný materiál (48-70 
cm), což sv d í o jeho krátkém transportu. Vzhledem k blízkosti navazujícího svahu lze spekulovat o jeho 
p vodu odnosem práv  z p ilehlého svahu. Pod touto vrstvou se v hloubce 80-170 cm vyskytují 
sedimenty korytové facie (dob e opracované s velkým podílem horizontáln  uložených hrubých valoun ).

Tabulka 1: Charakteristika profilu CP1 
Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0-33 10Y 
R4/3 

St ední
písek

1  0 Subhorizo- 
ntální
laminy 

33-40 10Y 
R4/2 

St ední
písek

3 4 +  

40-85 10Y 
R4/4 

Št rk 4 4,4  Podíl klast
> 70%, 

Subhorizo-
ntální
uložení
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Tabulka 2: Charakteristika profilu CP2 
Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0-8 Humus. 
horizont

Prach,
st ední
písek

2 0 +  

8-28 10YR 7/8 Hrubý 
písek, št rk

2 3,8 0 Klasty 
10%

28-32 GLEY2 
2,5PB

St ední
písek

2  0 uhlíky 

32-47 10YR 4/3 Hrubý 
písek,
st ední
písek

1 4,8 0 Klasty 1% 

47-65 10YR 4/4 St ední
písek, št rk

4 4,9 0 Klasty 
>60%,
horizontáln
í uložení 

65-85 2,5Y 5/3 Hrubý 
písek, št rk

3 4,5 0 Klasty 
20%,
horizontáln
í uložení 

85-110 2,5Y 4/3 Št rk 4 4,2 0  

Tabulka 3: Charakteristika profilu CP3

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0-10 7,5YR 
2,5/2

Prach 2  0  

10-18 10YR 3/3 prach 2 4 0 Klasty 5%, 
subhorizontální
uložení

18-36 7,5YR 
3/4

Prach,
hrubý
písek

3 4 0 subhorizontální 
uložení, místy 
laminace 

36-48 7,5YR 
3/4

St ední
písek,
prach

2  0  

48-70 10YR 4/6 St ední
písek,
št rk

4 3 0 Klasty 70% d=5-
30 cm 

70-80 10YR 4/6 Hrubý 
písek

2  0  

80-120 10YR 4/6 Hrubý 
písek,
št rk

3 4,5 0 Klasty 40% 

horizontální
uložení d= 5-10cm 

120-170 2,5Y 4/2 Hrubý 
písek,
št rk

4 4,8 0 Klasty 70%  

horizontální
uložení d=10-
30cm
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2.2 Jelení potok – výskyt povod ových tvar  reliéfu 
V dolní ásti nivy Jeleního potoka výrazn  p evažovaly erozní tvary reprezentované p evážn

b ehovými nátržemi, v menší mí e pak povod ovými koryty (Obr. 4). Délka zmapovaných b ehových 
nátrží se pohybovala od 4 do 30 m (medián 7 m), ší ka pak od 0,5 do 5 m (medián 1,5 m). Velké 
zastoupení b ehových nátrží ukazuje na  vysokou dynamiku toku a na nerovnovážný stav koryta. U n j se 
dá vzhledem k jeho p ímému pr b hu odhadovat um lou úpravu jeho trasy v minulosti. 

Obrázek 4 Povod ové tvary v dolní ásti nivy Jeleního potoka 

Nejv tší z datovaných erozních tvar  vznikly z ejm  p i povodni v roce 1997 (Obr. 5). To se týká 
druhého stupn  koryta kolonizovaném porostem olší (J1 – délka 30m, ší ka stupn  4-6m) a podobn
kolonizovaného dna velkého bo ního výmolu (J5 – délka 17m, maximální ší ka 4m). Vznik b ehové 
nátrže J4 (délka 12m, max. ší ka 3m) byl p í inou masivního poškození ko enového systému, což se 
projevilo na razantním poklesu ší ky letokruhu v následujícím vegeta ním období ve srovnání se 
standardní chronologií. B ehové nátrže J2 (délka 30m, max. ší ka 3m) a J3 (délka 10m, maximální ší ka
2,5m) z ejm  za aly vznikat již p ed povodní 1997. Tenzní d evo indikující zm nu polohy kmene 
(naklon ní) se za alo tvo it v olších rostoucích na jejich okraji v období 1989-1992 (Obr. 5). 
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Obrázek 5 Letokruhové k ivky olší lepkavých (Alnus glutinosa) rostoucích na nebo v blízkosti povod ových tvar . Na ose 
X je vynesena absolutní tlouš ka v log škále, na ose Y kalendá ní roky. Mod e je ozna en standard vytvo ený z 20 olší v 
lokalit . Šrafování zna í období s tvorbou tenzního d eva.

J1 J5

J4 J2

J3
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2.3 Jelení potok – profily nivními sedimenty 
V niv  dolního toku Jeleního potoka  a v navazující ásti nivy Opavy bylo odkryto n kolik profil

nivními sedimenty. Profily JP1, JP2, JP3 a JP6 se nachází t sn  p ed vyúst ním nivy Jeleního potoka do 
údolí Opavy. Na profilu JP 1 je zaznamenané souvrství prachových nivních hlín (0-51cm) proložené 
z etelnou vrstvou na organickou hmotu bohatých jemnozrnných sediment  (Tab. 4). Tu interpretujeme 
jako výpl  m lké prohlubn  vypln né hnilokaly (nap . bezodtoká deprese), která byla posléze p ekryta 
sedimenty povod ových hlín. Spodní ást profilu (51-80 cm) p edstavuje korytovou facii vyzna ující se 
horizontáln  uloženými hrubými valouny a št rkovou matrix. 

Tabulka 4: Charakteristika profilu JP1 

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 17 2,5 Y 
3/2

prach
(+št rk)

2 4 0  

17 - 30 2,5 Y 
5/3

prach (+jíl) 2 3 0  

30 - 39 Gley2 
2,5/5PB

jíl. prach 3 3 0 Velké 
množství 
organické
hmoty 

39 - 51 2,5 Y 
5/3

prach+jíl 1  0 Fe 
konkrece

51 - 65 2,5 Y 
4/3

hr.
písek+št r
k

 5 0  

65 - 80 2,5 Y 
4/3

št rk(4-
10mm)+jíl 

 4 0  

Na profilu JP2 (Tab. 5) jsou zaznamenané hlinité nivní sedimenty, které postupn  p echázejí v písky 
až št rky na dn  profilu. Profil interpretujeme jako v niv  (mimo koryto) ukládané sedimenty na což 
ukazuje jejich zrnitostní charakteristika, které nasedají na korytovou facii na bázi profilu. 

Profil JP3 (Tab. 6) znovu odkrývá p evážn  sedimenty usazované mimo koryto, tj. p i povod ových 
událostech. V hloubce 71-81 cm byla zaznamenána výrazná pozitivní gradace sedimentu, což by 
ukazovalo na zanášení opoušt ného koryta, které je reprezentováno korytovou facií (81-90 cm). 
V p ípad  tohoto profilu lze rovn ž získat obraz o absolutní rychlosti agradace nivy díky datování uhlík
z hloubky 59 cm (820±30 BP, Poz-22186). Zhruba 60 cm sedimentu se tedy uložilo za cca 900 let, což by 
odpovídalo agradaci 0,5 mm ro n . Uhlíky leží na bázi povod ových hlín, které jsou v této ásti nivy 
z eteln  odd lené od pod nimi ležících št rk . I na ostatních profilech je toto rozhraní výrazné, 
p edpokládáme že reprezentuje zhruba stejné období. 
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Tabulka 5: Charakteristika profilu JP 2

Hloubka

(cm)

Barva nitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 15 2,5 Y 
3/2

ach 1  0 

15 - 45 10 Y R 
4/3

ach+ 2 3 0 št rk 5-20 
mm

45 - 85 2,5 Y 
4/3

mný

rk

4 3 0 

85 - 91 5Y 5/2 ach+ 

sek

3 3 0 20% št rk

91 - 96 10 Y R 
5/6

+

rk

3 2 0 

Profil JP 4 je umíst n výše po toku Jeleního potoka (Obr. 4, Tab. 7). Je v n m zachycena význa ná
poloha valoun  s doškovitým uložením mezi dv ma vrstvami prachových sediment . Tato poloha z ejm
reprezentuje sedimenty ukládané mimo koryto, avšak v jeho t sné blízkosti. Zjišt né struktury jsou 
typické nap . pro agrada ní valy. Prachové sedimenty zase napovídají na klidnou sedimentaci v niv  za 
nízkých rychlostí proud ní. Báze profilu (92-110cm) je tvo ena korytovými sedimenty. 

Tabulka 6: Charakteristika profilu JP 3 

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 11 5 Y 4/3 prach(+val
.>1cm) 

3 3  Postupný 
p echod

11 - 58 2,5 Y 4/3 prach(+jíl) 2 4  Postupný 
p echod, uhlíky 

58 - 71 2,5 Y 5/2 prach+jíl(5
0+50)

4 5 + Postupný 
p echod, uhlíky, 
59cm ~ 
820±30BP 

71 - 81 2,5 Y 5/2 prach+jíl 3 4  P ím s hrubý 
písek, št rk

81 - 90 2,5 Y 5/2 hrubý 
št rk(50%)

 4  P ím s jíl a 
prach
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Tabulka 7: Charakteristika profilu JP 4 

Hloubka

(cm)
Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 23 
2,5 Y 
3/3

prach 2 4 0  

23 - 36 10 YR 
3/4

valouny 4-15cm 
- 40% 

4 4 0 
Doškovité uspo ádání, 
ostrý p echod

36 - 44 
10 YR 
3/4

prach 3 4 0  

44 - 92 
2,5 Y 
5/3

prach+jíl 4 4 + P ím s št rku 5-10cm 

92 - 
110

5 Y 4/3 hrubý št rk 80% 3 3 0 Výpl  prach a jíl 

Profil JP 5 (Tab. 8) zachycuje fluviální sedimenty s dominující prachovou frakcí a velkou p ím sí 
valoun . Ve svrchní ásti profilu (0-70 cm) prakticky absentuje pís itá frakce. Vzhledem k velikosti 
valoun  musely být sedimenty ukládány bu  v bezprost ední blízkosti koryta nebo v periodicky 
protékaném koryt .

Tabulka 8: Charakteristika profilu JP5 

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd
ní

Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 28 10 YR 
4/4

prach+
valouny 

4 5 0 náhlý p echod,valouny 2-
10cm, horizontální uložení 

28 - 70 2,5 Y 
4/3

prach+
valouny 

3 5 0 postupný p echod,valouny 
5-20cm,

horizontální uložení 

70 - 100 10 YR 
4/6

hrubý
št rk+
valouny 

3 4 0 valouny do 20cm 
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Tabulka 9: Charakteristika profilu JP 6 

Hloubka

(cm)
Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 11 
10 YR 
3/2

jíl+ prach 1 4 0  

11 - 33 
10 YR 
5/8 (5/1) 

jíl+ prach   0 
glej, železité 
konkrece

33 - 85 
2,5 Y 
4/2

jíl+ št rk 2 4 0 
hor.(90%) a 
doškovité (10%) 
uspo .

Profil JP 6 je op t situován v blízkosti vyúst ní nivy Jeleního potoka do nivy Opavy (Tab. 9). Oproti 
ostatním profil m byl vykopán ve v tší vzdálenosti od sou asného koryta Jeleního potoka (cca 40 m). 
Zachycuje hlinité až jílovité sedimenty (0-33 cm), které se ukládaly v podmínkách pomalého proud ní za 
povodní v niv . Tyto usazeniny nasedají na št rky korytové facie (33-85 cm). 

Tabulka 10: Charakteristika profilu OP1 

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 90 Glej 1 
6/10Y 

10 YR 
4/6

prach+ písek 4  0 žel.konkrece (62-80cm), 
náhlý p .

90 - 134 Glej 2 
4/10 B 

2,5 YR ¾ 

5 YR 6/8 

prach+ pís.+ 
valouny 

1 4,1 0 horiz.uložení, postupný 
p .

valouny (pr m. delší 
osa 53 mm) 

134 - 
170

Glej 2 
4/10 B 

10 YR 
5/6

hrubý št rk 2 4,7 0 hor. uložení, bez žel. 
konkrecí

valouny (pr m. delší 
osa 76 mm) 

Pro porovnání charakteru sedimentace byly odkryty také dva profily v p ilehlé ásti nivy Opavy (Obr. 
4). Na profilu OP1 (Tab. 10) je zachycena 90 cm mocná vrstva hlinito-jílovitých povod ových hlín, která 
p echází do jemného až hrubého št rku. Profil interpretujeme jako zpo átku (na bázi profilu) korytové 
sedimenty, které p echází do sediment  ukládaných v niv  mimo koryto vodního toku. Tyto sedimenty 
musely být ukládány vzhledem k zrnitostní ve v tší vzdálenosti od koryta v prost edí snížených rychlostí 
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proud ní. Profil je situován na okraji plošn  rozsáhlého výmolu/povod ového koryta vzniklého p i
povodni v r. 1997. 

Profil OP 2 je situován ve st n  výmolu vzniklého za povodn  1997 (Tab. 11). Nachází se ve 
vzdálenosti 20 m od b ehové hrany sou asného koryta Opavy. Profil reprezentuje jednak sedimenty 
ukládané v t sné blízkosti koryta, za zvýšených rychlostí proud ní (10-57 cm), a jednak korytové 
sedimenty (57-160 cm). St edn  pís ité sedimenty ve svrchní ásti profilu se vyzna ují e inovým 
zvrstvením s polohami jemn jších písk , což indikuje ukládání za vyšších rychlostí proud ní, tj. bu
v koryt , nebo v jeho t sné blízkosti p i povodních. Vzhledem k poloze profilu (na „výsepní“ stran
povod ového výmolu) jde spíše o sedimenty ukládané v t sné blízkosti koryta ve form  morfologicky 
nevýrazného agrada ního valu. 

Tabulka 11: Charakteristika profilu OP2 

Hloubka

(cm)

Barva Zrnitost Vyt íd ní Zaoblení Gradace Poznámka 

0 - 10     0  

10 - 57 2,5 Y 
4/3

písek
(jemný)

4  0 žel. konkrece (do 20 cm) 

st . zrnitý písek - vrstva 32-
35 cm, e inové zvrstvení 

57 - 
160

2,5 Y 
3/3

hrubý
písek+ št rk

1 4,6 0 valouny (pr m. delší osa 104 
mm)

podíl val>10cm 20-25% 

horizontální usp. 

2.4 Jelení potok – georadarová m ení
V daných podmínkách prost edí bylo nejlepších výsledk  dosaženo p i ov ování pr b hu í ní nivy 

na p í ných profilech údolím. Okraj nivy se v radarovém obrazu projevuje výraznou zm nou pr b hu 
odražené elektromagnetické vlny, podmín ným p echodem z prost edí úpatních svahových sutí do oblasti 
siltových a jemn  pís itých sediment  ukládaných za povodní. V porovnání  
s rozkolísaným záznamem údolního svahu má radarový obraz v oblasti nivy celkov  vyrovnan jší pr b h
(Obr. 6). Z hlediska vymezení údolní nivy se georadarová metoda ukázala jako ú inná i  
v oblasti akumula ního reliéfu. Morfologicky nevýrazný výplavový (dejek ní) kužel Jeleního potoka, 
který lze od okolní nivy Opavy v terénu jen t žko rozlišit, je v radarovém obrazu dob e patrný. Rozhraní 
nivy lze v tomto p ípad  vymezit na základ  nár stu hloubkového dosahu elektromagnetické vlny v 
oblasti dejek ního kuželu, který se v záznamu projevuje rovn ž v tší rozkolísaností odražených 
elektromagnetických vln (Obr. 7). Georadarové m ení odhalilo rovn ž existenci fosilních í ních koryt 
Jeleního potoka (jižní ást profilu P1), která vznikla p ekládáním toku a pat í k charakteristickým 
projev m povod ové aktivity (Obr. 8). 
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Obrázek 6 Radarový obraz okrajové ásti údolního svahu a nivy (vý ez z profilu 3) 

Obrázek 7 Radarový obraz p echodné oblasti údolní nivy Opavy a dejek ního kuželu jeleního potoka (vý ez z profilu 1) 

Obrázek 8 Oblast fosilních í ních koryt v jižní ásti profilu 1

3 Diskuse
Nej etn jším tvarem reliéfu zaznamenaným v obou modelových územích byly b ehové nátrže. 

Zejména koryto Jeleního potoka jimi bylo zna n  postiženo, a to i ve svých p ímých úsecích, což 
dokladuje nerovnovážný stav tohoto koryta. Ten je mj. zp soben jeho um lou úpravou v minulosti, o níž 
vypovídá nep irozen  narovnaný pr b h koryta. Pokud by tyto zm ny pokra ovaly stejnou intenzitou bez 
sana ních zásah , tak lze ve st edn dobém horizontu o ekávat postupnou zm nu trasy koryta. Ta je již 
dnes patrná, když se v n kterých místech vyskytují opušt ná koryta, p ípadn  povod ová koryta Jeleního 
potoka. Zjišt ná p evaha erozních tvar  nad akumula ními je zp sobena zejména tím, že akumulace jsou 
velmi rychle inkorporovány do nivy a p estávají být v krátkém ase z etelné (K ížek, Engel 2007). Stá í
t ch nejv tších erozních tvar  bylo stanoveno s nejv tší pravd podobností na rok 1997, n které z nich 
však již vznikaly d íve (p elom osmdesátých a devadesátých let - nátrže J2 a J3). Ve vytvo eném 
dendrochronologickém standardu pro olši lepkavou rostoucí v niv  Jeleního potoka (Obr. 5) jsou 
nejv tšími r stovými výkyvy v nedávném období suché léto v roce 2001 a povod ová událost v r. 1997. 
To ukazuje významný a relativn  dlouhodobý efekt této povodn  na prost edí celé údolní nivy, protože 
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pro zpracování standardní chronologie byly zvoleny stromy povodní p ímo nezasažené. Ovlivn né však 
z ejm  byly dlouhodobou zátopou, pop . extrémn  vysokou hladinou podzemní vody. 

Na profilech výplní nivy bylo zaznamenáno n kolik základních typ  sediment . Jednalo se o korytové 
sedimenty, které byly zjišt ny v tšinou na bázi profil , povod ové hlíny a sedimenty ukládané v t sné 
blízkosti koryta p i vyšších rychlostech proud ní. U obou podhorských tok  (Jelení potok, Cikánský 
potok) dosahovaly mocnosti v niv  ukládaných jemnozrnných sediment  od 30 do 60 cm. Poslední 
významná fáze agradace niv v eském masivu je dávána do souvislosti se st edov kým osidlování 
podhorských a horských oblastí (Ložek 2003, Klimek 2002). Práv  do tohoto období z ejm  lze za adit
po átek zvýšené intenzity ukládání nivních sediment  ve studovaných oblastech, což dokládá i zatím 
jediné radiokarbonové datum z báze povod ových hlín v niv  Jeleního potoka. Výrazn  v tší mocnost 
povod ových hlín byla zjišt na v niv  Opavy (až 1 m), což odpovídá velikosti daného toku. Korytové 
akumulace detekované i v relativn  velké vzdálenosti od sou asného koryta jsou dokladem migrace 
koryta v minulosti. Poslední etapa zvýšené bo ní eroze meandrujících tok  je kladena Starkelem (2002) 
do asového úseku 2000-500BP. 

Posledním typem sediment  byly akumulace ukládané v t sné blízkosti koryta. Nejv tší mocnosti 
dosahovaly op t v blízkosti sou asného koryta Opavy (0,6 m). P es tuto mocnost se neprojevovaly na 
morfologii povrchu nivy ve form  agrada ních val .

Georadarová m ení v oblasti vyúst ní údolí Jeleního potoka do nivy Opavy prokázala použitelnost 
této geofyzikální metody p i vymezování nebo ov ování pr b hu údolní nivy a p i vyhledávání fosilních 
í ních koryt. Odhalená fosilní koryta jen potvrzují složitou stavbu nivy dokladovanou na odkrytých 

profilech.

4 Záv r
Ve sledovaných ástech údolních niv vodních tok  p evažovaly erozní povod ové tvary reliéfu nad 

akumula ními. Nejv tší ze zaznamenaných erozních tvar  (b ehové nátrže, druhý stupe  koryta) vznikaly 
b hem povodn  v r. 1997, pop . na p elomu osmdesátých a devadesátých let. Profily nivními sedimenty 
ukazují na vyšší dynamiku posun í ního koryta v minulosti, která byla postupn  vyst ídána etapou 
akumulace jemnozrnných povod ových hlín. 
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