
Na kolobûhu vody a jeho perfektním fungování závi-
sí udrÏení Ïivota na Zemi. Ze svûtového oceánu se
voda vypafiuje a jako vodní pára se dostává nad pevni-
nu, kde kondenzuje, vznikají mraky a voda z nich padá
jako sráÏky. Mezi povrchem pevnin a atmosférou
dochází ke sloÏité a mnohokrát se opakující v˘mûnû
vody, která se nakonec vrací fiíãními koryty nazpût do
svûtového oceánu.

KaÏd˘ vodní tok sráÏkovou vodu, která se nevsákne
do pÛdy ani se nevypafií, odvádí sv˘m korytem z plo-
chy povodí. Vodní toky se postupnû zvût‰ují smûrem
po toku. ¤íãní koryta se roz‰ifiují a prohlubují a pfii
tom se pfiesunují velká mnoÏství materiálu do niÏ‰ích
poloh, kde je fieky ukládají.

Pfiirozen˘ vodní tok není nikdy rovná pfiímka, ale kli-
katí se ve smyãkách a ohybech. Jsou-li zákruty kory-
ta dostateãnû dlouhé a sevfiené, oznaãují se jako
meandry, o fiece pak fiíkáme, Ïe meandruje. Zákruty
v prÛbûhu ãasu mûní svÛj tvar, protoÏe fieka vymílá
bfiehy a na protilehlé stranû vymlet˘ materiál ukládá.
Rozli‰ujeme vypukl˘ – konvexní bfieh (jesep) a vydu-
t˘ – konkávní bfieh (v˘sep). Obvykle u v˘sepu vznika-
jí v˘moly v korytû a dochází k boãní erozi bfiehu,
u jesepu potom vznikají náplavy. Jednotlivé zákruty
ãi meandry se v meandrovém pásu posouvají smûrem
po toku.Tím se postupnû posunuje cel˘ tok, vznikají
mrtvá a boãní ramena, odfiíznutá od hlavního toku.
¤eka a její tvar se neustále mûní. Meandry fieku zpo-
malují, a tak zásadním zpÛsobem posilují stabilitu
krajiny. Velká vût‰ina na‰ich tokÛ byla ov‰em v nedáv-
né minulosti narovnána a zahloubena, ãetné meand-
ry odfiíznuty, takÏe s v˘jimkou nûkolika málo úsekÛ
ztratila vût‰ina na‰ich fiek svÛj pfiirozen˘ charakter.
V napfiímen˘ch úsecích tokÛ voda rychle odtéká do
niÏ‰ích poloh, a tím snadnûji dochází ke ‰kodám zpÛ-
soben˘m velkou rychlostí i velk˘m objemem vody,
zejména v dobû povodnû. Tendence ke spoutání na‰ich
fiek do umûl˘ch koryt jsou nane‰tûstí stále Ïivé.

Úpravy vodních tokÛ se stále v zásadû provádûjí
následujícími zpÛsoby. Obvyklé b˘vá opevnûní celého
koryta dlaÏbou, betonem nebo i panely spojené s ales-
poÀ ãásteãnou likvidací bfiehov˘ch porostÛ. Nûkteré
men‰í toky byly dokonce zatrubnûny, a tak témûfi úpl-
nû zbaveny Ïivota. Jiné toky mohou b˘t upraveny jen
ãásteãnû – jsou na nich zachovány zákruty, v˘jimeã-
nû i meandry (tok se násilnû nenapfiimuje) i bfiehové
porosty, a napfi. kamenem se zpevÀují jen nejohroÏe-
nûj‰í ãásti bfiehÛ. Tato úprava se sice nejvíce blíÏí
pÛvodnímu pfiirozenému stavu fieky a relativnû
nejménû jej po‰kozuje, av‰ak i v tomto pfiípadû je
dÛsledkem úpravy zahloubené koryto a urychlení
odtoku vody, následkem ãehoÏ je trvale sníÏena hla-
dina podzemní vody v údolní nivû fieky. Je velmi dÛle-
Ïité si také uvûdomit skuteãnost, Ïe ãím je úprava
toku bliÏ‰í pfiírodû, tím vy‰‰í je schopnost fieky samot-
né odbourávat zneãi‰tûní (tzv. samoãistící schopnost).

Takováto fieka je tedy také ãist‰í a pro ãlovûka pfiitaÏ-
livûj‰í.

Na vodním toku rozeznáváme tfii hlavní úseky:
1. Horní tok fieky má nejvût‰í spád a je zde nejvût‰í

erozní ãinnost vody. Hloubkovou erozí, pfii níÏ ãás-
tice, které voda uná‰í, naráÏí do dna a bfiehÛ a uvol-
Àují dal‰í ãástice, vodní tok koryto prohlubuje.
Boãní erozí, pfii níÏ dochází k fiícení a strhávání
bfiehÛ, koryto roz‰ifiuje. Erozní schopnost vodního
toku závisí pfiedev‰ím na prÛtoku a rychlosti prou-
dící vody. Odolnost koryta závisí na vlastnostech
hornin, které tvofií okolí fieky.

2. Stfiední tok má spád men‰í, tok je zde ‰ir‰í, s niÏ-
‰ími bfiehy a ãast˘mi zákruty (meandry). Eroze
a akumulace jsou zhruba stejnû silné, podle veli-
kosti energie vody potom pfievaÏuje proces vymílá-
ní (eroze) koryta nebo usazování (sedimentace)
pfiená‰eného materiálu. Erozí uvolnûn˘ materiál
odná‰í vodní tok jako
• rozpu‰tûn˘ materiál
• splaveniny, tj. hrubozrnné ãástice posunované

a pfievalované vodním proudem po dnû koryta; pfii
tomto pohybu dochází k jejich obru‰ování (abra-
zi) – uná‰ené úlomky se tfií‰tí a obru‰ují, zaob-
lují a nakonec vznikají valouny

• plaveniny, tj. jemnozrnn˘ materiál pfieváÏnû
minerálního pÛvodu, pocházející z povodí nebo
vlastního fieãi‰tû, rozpt˘len˘ a vzná‰ející se ve
vodû.

V kaÏdém zákrutu fieky smûfiují uná‰ené ãástice
‰ikmo ke bfiehu tvofiícímu vnûj‰í oblouk zákruty.
Do bfiehu naráÏejí a naru‰ují jej. Od nárazového
bfiehu se proud odráÏí ke bfiehu nánosovému, zde
se strÏená hmota usazuje a ãasto vznikají ‰tûrkové
lavice. Typické pro níÏinné fieky se zákrutami je to,
Ïe se v nich stfiídají hlubiny a brody. Hlubiny se
nacházejí u nárazového bfiehu. Naopak mezi náno-
sov˘mi bfiehy se v místech pfiechodu jednoho
zákrutu ve druh˘ usazeniny spojují do souvislé
mûlãiny. 

3. Dolní tok je jiÏ znaãnû ‰irok˘, s mal˘m spádem. Zde
se naplaveniny postupnû ukládají, a to postupnû od
nejhrub‰ích aÏ po nejmen‰í pevné ãástice, které se
zde usazují a tvofií bahnité dno. Údolní niva pravi-
delnou sedimentací narÛstá.

Pod námi je úsek koryta Beãvy, na nûmÏ mÛÏeme
pozorovat nûkteré z pfiirozen˘ch procesÛ v˘voje fiíã-
ního koryta, pfiestoÏe se jedná o koryto v minulosti
silnû upravené a v˘raznû zahloubené. Vidíme zde vzni-
kající nátrÏe na protûj‰ím mírnû vydutém (v˘sepním)
bfiehu. ¤eka má v oblouku nesymetrick˘ tvar odpoví-
dající pfiirozenému v˘voji koryta s maximální hloub-
kou a strmûj‰ím svahem právû u vydutého bfiehu.
Naopak pfii vypuklém (jesepním) bfiehu dochází
k ukládání materiálu a ke vzniku ‰tûrkové lavice.
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Every river drains away the rainfall which does not
seep in the ground or evaporates. Rivers gradually
expand in the direction of the flow. Riverbeds widen
and deepen, and move a great amount of material
into lower areas, where it is stored. Rivers and their
shapes change all the time. They are slowed down by
meanders and therefore significantly reinforce the
stability of the landscape. A great majority of rivers
on the area of our country have been straightened

and deepened recently. Many meanders have been cut
off and so, with the exception of a few sections, many
rivers lost their original character. In the parts whe-
re the river was straightened, the water flows faster
into the lower positions, which causes damage due to
increased speed and greater amount of water, espe-
cially during floods. The tendency to build artificial
riverbeds is, unfortunately, still very strong.

GEOMORPHOLOGY OF THE RIVERBED
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