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The aim of the article is to bring concise information on geomorphic effects of 
flood in the north-eastern Czech Republic. The main working method used was 
interpretation of terrain forms, erosional and accumulated, observed after 
the flood, interpretation of aerial photographs and reports of other authors. The 
flood in mountain areas of the Eastern Sudeten and Western Carpathians at the 
beginning of July 1997 originated in response to long-lasting and intensive rain-
fall. Its totals along with extraordinary discharges exceeded centennial values in 
the CzR. Research revealed the development of river channels and valley flood-
plains in extreme flood events. The majority of channels was widened by side 
erosion. Severe erosion of floodplain sediments in the upper reaches caused that 
some rivers returned to the stage of gravel-bed channels and braiding, artificial 
barriers in the floodplains such as bridges and dikes and a great amount of bed-
load, as well as the log jams led, above all in the Sudeten to the origin of barriers 
and consequently wandering. Comparison of the flood effects showed higher rate 
of geodynamic processes, above all channel incision in the Western Carpathians. 
Flood effects were enhanced by anthropic interventions into the floodplain mor-
phology and channels. 
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ÚVOD 

Dlouhotrvající extrémní srážky na počátku července 1997 byly příčinou 
vzniku mimořádné povodně. Její velikost a frekvence jsou srovnatelné jen 
s největšími přírodními katastrofami 20. století v ČR, jak z hlediska hydromete-
orologického, tak geomorfologického. Velikost povodně ve dnech 5. – 9.7. vy-
jádřená naměřenými hodnotami průtoků a vodních stavů i nízká frekvence po-
vodní takové velikosti přesáhly historickou paměť obyvatelstva. To nalezlo od-
raz nejen v počtu obětí a škodách na majetku, ale i v geomorfologické účinnosti 
dosud nevídaného rozsahu. Rozvodněné řeky v Karpatech a Sudetech zanechaly 
ve svých korytech, na údolních nivách a dnech i přilehlých svazích údolí stopy 
po erozních událostech jaké v tomto století nebylo možno spatřit a přemístily a 
uložily i odpovídající množství plavenin a splavenin. Energie tekoucí vody se 
projevila v geomorfologických účincích jejichž vyhodnocení vydatně přispělo 
k poznání mechanizmu povodně a vývoje údolních niv. V této práci jsou shrnu-
ty poznatky o erozních a akumulačních jevech zdokumentovaných v nivách mo-
ravských a slezských řek a jejich, zejména kvalitativní, srovnávání mezi povo-
dím Moravy a Odry a oblastí Sudet a Karpat. 

Práce hodnotící geomorfologické účinky jednotlivých extrémních povodňo-
vých události jsou, zejména v poslední době, v odborné literatuře věnované pří-
rodním rizikům, zahraniční i domácí, poměrně časté. Vycházejí z terénních úda-
jů a jejich interpretace (Beven a Carling 1989, Coxon et al. 1989, Hrádek a On-
dráček 1995, Grant et al. 1997, Kotarba 1999 aj.). Interpretace vycházejí z klasi-
fikace povodňových fluviálních tvarů s ohledem na jejich pozici v údolní nivě 
či korytě, fázi povodně a druhu sedimentů. Přitom lze narazit na problémy ter-
minologické i interpretační. Zatímco fluviální geomorfologie byla a je v řadě 
zemí, např. ve Velké Británii, USA, ale i v Polsku aj. výzkumy soustavně rozví-
jena, jinde, mj. i v ČR, její vývoj, na rozdíl např. od geomorfologie periglaciál-
ní, ustrnul, což se odrazilo zejména v terminologii, která odpovídá stavu zhruba 
před 50 lety. Proto činí problém některé povodňové tvary pojmenovat, protože 
pro ně neexistují odpovídající termíny. Poměrně častým jevem povodně byl  
např. výskyt paralelních koryt, která buď rozšiřovala stávající koryto, nebo ho 
zcela opouštěla a opět se s ním spojovala, nebo napřimovala úseky s meandry. 
Pro tento typ koryt se užívá angl. termín chute, v češtině bylo použito povodňo-
vé koryto; jiným příkladem mohou být erozní rýhy – crevasse, vznikající za spe-
cifických hydraulických situací aj.  

 
METODY  VÝZKUMU 

Hlavní pracovní metodou výzkumu geomorfologické účinnosti povodně 
z července 1997 byla terénní dokumentace změn, které nastaly v korytech a ni-
vách řek, analýza fluviálních sedimentů, odezvy fluviální dynamiky na antropo-
genní zásahy do režimu řek a dokumentace všech zjištěných jevů. Dokumentace 
nebyla zaměřena na registraci a kvantifikaci škod, ale zejména na jevy dokláda-
jící přizpůsobování se vodních koryt a údolních den průtokům a množství uná-
šeného materiálu a jejich regionální srovnávání, zejména v řádu hlavních geo-
morfologických soustav – sudetské a karpatské. Velice cenným zdrojem infor-
mací o velikosti povodní byla analýza výškových hydrografických značek. Ved-
le terénní dokumentace byly, pokud to bylo možné, využity letecké snímky a 
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jiné archivní materiály. Cenné informace poskytly dosud vydané publikace o 
této povodni a zprávy ze správ povodí (Maníček 1998). 

 
ROZŠÍŘENÍ  POVODNĚ  A  PŘÍČINY  JEJÍHO  VZNIKU 

Červenec 1997 se vyznačoval mimořádnými srážkami, nejen co do velikosti, 
ale i dobou trvání. Povodně vznikly nejprve v horských oblastech severní Mora-
vy a Slezska, kde postihly řeky povodí Moravy a Odry. Kulminační průtoky, 
vyvolané dešťovými srážkami na řekách severní Moravy a ve Slezsku, byly nej- 
větší za dobu dosavadního pozorování. Sudetská i karpatská část obou postiže-
ných povodí se setkávají v meridionálně orientované karpatské předhlubni tvo-
řené Ostravskou pánví, Moravskou bránou a Hornomoravským úvalem. K vý-
znamnějším přítokům Odry na sudetské straně povodí náleží kromě Opavy, 
Opavice a Moravice také Bělá, ústící do Kladské Nisy. V karpatské části povodí 
stékají z flyšových pohoří Západních Karpat Olše s Ostravicí se svými přítoky. 
Do Moravy odtékají z postižené části východních Sudet její přítoky Branná, 
Krupá a Desná, z karpatské Bečva (obr.1). Velikost obou povodí na území ČR 
je srovnatelná, Odra na severní Moravě a ve Slezsku má plochu 6791 km2, po-
vodí Moravy v Kroměříži 7014 km2. Spád karpatských řek je strmější, místy až 
dvojnásobně, než u řek sudetských (Březina a kol. 1998). 

O synoptické situaci, která přivodila intenzívní dešťové srážky, o délce je-
jich trvání a úhrnech s jejich odezvami na hydrogramy řek bylo již uveřejněno 
mnoho poznatků (cf. Pavlík a Sandev 1997, Květoň et al. 1997, Soukalová et al. 
1997 aj.) a není třeba je opakovat (Hrádek 1999). Na geomorfologickou účin-
nost povodně mělo vliv, že: 

- první, málo vydatné srážky cca 20–50 mm, které spadly v postižených po-
vodích Odry a Moravy již na konci června a počátku července ovlivnily schop-
nost půd k infiltraci; 

- při přechodu studené fronty přes naše území k jihovýchodu a postupu tla-
kové níže ze Středomoří k severovýchodu 4.–6.7. došlo na frontálním rozhraní 
k extrémním srážkám; po návratu středu tlakové níže od Ukrajiny zpět nad Pol-
sko a za jejího setrvávání zde ve dnech 6.–9.7.1997 se doba trvání těchto srážek 
prodloužila; 

- přechod vlhkého vzduchu přes hory severního pohraničí podporoval kon-
denzaci; uplatnil se i návětrný efekt vzdušného proudění s orografickým zesíle-
ním srážek na jižních a později, po návratu tlakové níže, i na severovýchodních 
svazích sudetských pohoří a Západních Karpat (cf. Hrádek et al. 1997); nejvíce 
byly postiženy Moravsko-slezské Beskydy, Vsetínské a Hostýnské vrchy, Hru-
bý a Nízký Jeseník, Hanušovická a Zlatohorská vrchovina a Orlické hory. 

Rekordní úhrny srážek byly 4.–9.7.1997 zaznamenány v Moravsko-slez-
ských Beskydech (přehrada Šance na Ostravici 617 mm, Lysá hora 586 mm, 
Frenštát pod Radhoštěm 491 mm) a v Hrubém Jeseníku (Rejvíz 511 mm, Jese-
ník 512 mm, sedlo Vidly 501 mm, Praděd 455 mm). Nejvyšší jednodenní sráž-
ky, ve většině případů ze dne 6.7.1997, byly především v Moravsko-slezských 
Beskydech (Lysá hora 234 mm, přehrada Šance 230 mm na Ostravici, Frenštát 
pod Radhoštěm 206 mm) a v Hrubém Jeseníku (Zlaté Hory-Rejvíz 214 mm, 
sedlo Vidly 199 mm). Většina uvedených míst leží v povodí Odry, kde se nej-
častěji vyskytují extrémní úhrny srážek. Srážkový úhrn 617 mm, naměřený     
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Obr. 1. Situační mapa území ovlivněného povodní v červenci 1997 na severní Moravě 
a ve Slezsku.   

Vysvetlivky: 1 – Česká Ves, 2 – Písečná, 3 – Studený Zejf, 4 – Karlovice, 5 – Holčovice-
Spálené, 6 – Holčovice, 7 – Osek nad Bečvou, 8 – Lipník nad Bečvou, 9 – Familie-Hráz,       
10 – Rybáře, 11 – Uhřínovský potok 

Karpatská předhluben   
Dolnomoravský úval   
Horská území Východních Sudet 
a Západních Karpat 
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5.–9.7. na přehradě Šance, byl nejvyšší jaký byl na území ČR dosud zazname-
nán. Při přechodu dalších dvou frontálních systémů přes střední Evropu k vý-
chodu a k severovýchodu ve dnech 17.–21.7. sehrál významnou úlohu při vzni-
ku srážek opět návětrný efekt v Krkonoších a Orlických horách. 

 
VLIV  EXTRÉMNÍCH  PRŮTOKŮ  NA  GEOMORFOLOGICKOU 

ÚČINNOST  POVODNĚ 

Odezvou na extrémní srážky v horských oblastech moravských Sudet a Kar-
pat byl intenzivní povrchový odtok ze svahů a následně i prudký vzestup průto-
ků na tocích v povodí Odry i Moravy. Vzhledem k nasycení půd vodou ze srá-
žek na konci června byla možnost infiltrace dešťových srážek v období po 4.7. 
snížená a vedla ke zvýšenému odtoku. Také členitý horský terén poskytoval sní-
ženou možnost infiltrace. Vznikla horská povodeň, pro kterou byl typický rych-
lý a strmý nárůst kulminační křivky povodně. Nasycení půd srážkami vedlo 
k  hojným sesuvům půdy, půdotokům a erozi, intenzivnějším v Karpatech než 
v Sudetech. Odtok vyvolaný extrémními srážkami a síla vodního proudu měly 
dopad na průtoky řek, ale i na jejich erozní, unášecí a akumulační schopnosti. 
Erozní činnost nalezla drastickou odezvu na říčních dnech, v korytech, v po-
břežních zónách, na nivách i na svazích zúžených horských údolí v povodí Odry 
a Moravy. Na dna údolí bylo svahovými procesy přineseno velké množství ma-
teriálu, které bylo dále unášeno jak v suspenzi, tak jako splaveniny, saltací či 
vlečením, v korytech nebo v rozlivech. Ve většině případů překročila suma 
transportu plavenin v červenci 1997 průměrný roční odnos za období 1986-95. 
Spolu s minerální suspenzí bylo vodou neseno také obrovské množství dřeva 
(stromů a větví), které spolu s hrubým štěrkem ucpalo některá koryta, mosty a 
propusty, vytvořilo bariery a vedlo k překládání toků a vytváření nových koryt. 
Geomorfologickou práci řek za povodně bylo možno charakterizovat jako erozi 
v korytě a to zejména boční-břehovou, případně i hloubkovou-korytovou, jako 
destrukci údolních niv a interakci se svahy údolí. V jednotlivých povodích, 
s ohledem na jejich lokální zvláštnosti (geologické, antropogenní), došlo ke ko-
razi niv, vzniku povodňových koryt nebo divočení toků. Všeobecným rysem 
povodně bylo rozšiřování koryta. Nivy tak byly zčásti nebo v celé šíři erodová-
ny nebo snižovány v závislosti na zakřivení toků, profilu a spádu koryta nebo na 
fázi povodně. Proces začal nejčastěji podkopáváním a kolapsem břehů; na bře-
zích s břehovými porosty se na rozšiřování koryta vydatně podílelo i padání 
stromů.  

Mezi povodím Odry a Moravy, i mezi jejich sudetskou a karpatskou částí, se 
projevovaly lokální rozdíly v geomorfologické účinnosti povodně (Hrádek 
1999).  

Povodí Odry – Sudetská pohoří 

Řeky sudetské části povodí Odry pramení na svazích Českého masivu, od-
kud stékají buď přímo do Slezské nížiny jako Bělá nebo nejprve do Moravské 
brány a Ostravské pánve v karpatské předhlubni jako Opava a horní Odra. 
V povodí Odry, kde byly úhrny srážek nejvyšší, byly i geomorfologické účinky 
povodně výrazné a četné. Na Odře byly průtoky v pramenných úsecích řek 
v horských, bystřinných oblastech na úrovni Q5 – Q10. Na tyto průtoky byla ko-
ryta vcelku dobře dimenzována a odvedla je do hlavních údolí. Níže na tocích 



308 

docházelo vlivem trvání dešťů ke sčítání maximálních průtoků a na středních 
tocích již byly překročeny stoleté vody. To je např. případ povodí Moravice nad 
nádrží Slezská Harta, které bylo jako celek zasaženo méně, Q20 – Q50. Nádrž se 
projevila svým retenčním účinkem. Také na Odře v Nízkém Jeseníku (Odry) 
byly průtoky nižší (cca Q50). Průtoku Q100 dosáhla Odra až v Moravské bráně po 
přijetí Jičínky a dalších podbeskydských řek. Průtok Odry dosáhl 8.7.1997 při 
opouštění území ČR v Bohumíně 2160 m3.s-1 (Q100 = 1630 m3.s-1). 

V horské oblasti Hrubého Jeseníku bylo na většině řek brzy dosaženo Q100, 
např. na českém úseku Bělé (Jeseník Qmax = 216 m3.s-1, Q100 = 168 m3.s-1). Pra-
menná oblast Bělé v horském údolí pod Videlským sedlem v Hrubém Jeseníku 
byla postižena svahovými procesy, zejména sesuvy. Níže po toku již Bělá bočně 
erodovala své nárazové břehy a rozšiřovala koryto. Např. V Jeseníku podlehla 
boční erozi nivní terasa. Pod Jeseníkem, v Písečné, přeložila Bělá po ucpání ko-
ryta svůj tok. Kromě erozní činnosti docházelo při přelivech k akumulaci hrubo-
zrnných „overbank“ sedimentů, při opadávání povodně jemnozrnných. Výše 
nad Jeseníkem (Adolfovice) byla niva zanesena písčitou akumulací až 0,5 m 
mocnou. V České Vsi pod Jeseníkem byl zase povrch nivy pokryt cca 0,5 m 
mocnými jemnozrnnými uloženinami (Vít et al. 1998, Aichler a Pecina 1998). 

V zúženém úseku údolí Bělé v Písečné-Studeném Zejfu jsou na skále zacho-
vány hydrografické značky významných povodní za posledních 100 let (obr. 2). 
Jsou zde zaznamenány kulminace povodní z 29.7.1897, 9.7.1903 a nově je zde 
zaznamenána i značka povodně z 9.7.1997. Značka poslední leží výrazně nejvý-
še, což svědčí o její mimořádné velikosti, níže je značka povodně z roku 1903 
(tehdy během dne spadlo v nedaleké Staré Červené Vodě 240 mm a tento jedno-
denní srážkový úhrn nebyl v roce 1997 překonán, cf. Kakos 1997), nejníže je 
značka velké povodně z konce července 1897.  

Na řece Opavě a jejím přítoku Opavici překonával maximální průtok stole-
tou úroveň od horního toku (řeka Opava v Opavě Qmax = 647 m3.s-1, Q100 = 360) 
až po ústí do Odry. Dokumentace geomorfologických účinků byla provedena 
v údolí horního toku Opavy a Opavice. V pramenném úseku Bílé Opavy u Vi-
delského sedla byly zjištěny sesuvy (Aichler a Pecina 1998). Méně odolné 
spodnokarbonské břidlice se místy v údolí Opavice projevily vznikem 4-5 m 
hlubokých strží se širokými náplavovými kužely při úpatí svahů (Spálené). Od 
Vrbna pod Pradědem protéká řeka Opava lesnatým horským územím Hrubého 
Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny. I zde převládala boční eroze nárazových bře-
hů a na ni vázané svahové procesy (sesuvy vodou nasycených svahových sutí). 
Přítoky uložily v hlavním korytě rozsáhlé štěrkové a písčité akumulace (např. 
Černá Opava ve Vrbně). 

Specifickým jevem údolí Opavy bylo enormní množství kmenů a větví nese-
ných povodní, které na mnoha místech zcela ucpalo mostní profily a koryta. 
V Karlovicích se ucpal mostní profil a následně i koryto Opavy v délce 400 m, 
což způsobilo přeložení toku a vznik rozvětveného systému koryt v údolní nivě. 
V povodí horní Opavy se odnos a akumulace dřevní suti staly významným geo-
morfologickým činitelem, který ovlivnil dynamiku říčních koryt za povodně. 
Ukládání dřeva spolu se štěrkovými lavicemi vedlo k rozvětvení koryta na řadu 
ramen (obr. 3). Průlom dočasných hrází z kmenů a dřevní suti před umělými či 
přírodními překážkami zase vyvolal vznik přívalových vln s destrukčními účin-
ky jak na břehy koryt, tak na stavby. 
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Niva Opavice dosahuje na horním toku u Holčovic šířky 60 – 70 m. Původní 
koryto řeky zde bylo široké 3-6 m. Po povodni se koryto v některých úsecích 
rozšířilo až na 30 m. Jemnozrnné nivní sedimenty v mocnosti cca 1 m byly 
v tomto širokém pásu zcela odstraněny až na podložní hrubý štěrk, jehož povrch 
byl modifikován novými nánosy. Hrubé korytové splaveniny tok zatížily, řeka 
se v rozšířeném štěrkovém korytě počala větvit do několika ramen a vrátila se 
do stavu divočení, jaký zde patrně existoval do 14.-15. stol. (obr. 4). Do tohoto 
období se datuje konec rýžování zlata na Jesenicku a vznik rýžovnických pahor-
ků v údolích. Ty doprovázejí toky a dokládají existenci štěrkových řek bez moc-
nějších jemnozrnných nivních sedimentů. 

Několikaleté výzkumy splavenin v povodí Odry ukázaly, že např. na Bělé 
existovala dlouhodobě stabilní dnová dlažba (Kališ 1963 – 68). Až do povodně 
1997 ukazovalo jednostranné obroušení valounů dna na dlouhodobou stabilitu 
koryta bez výraznějšího vymílání a akumulace materiálu. K porušení této stabi-
lity došlo až při extrémních průtocích v červenci 1997, kdy byly splaveniny 
zdviženy ze dna, uvedeny do pohybu a využity k geomorfologické práci řeky 
(Březina et al. 1998, Maníček 1998). Celková délka erozí a akumulací poškoze-
ných úseků nivy převážně na horních tocích sudetských řek Opavice, Opavy a 
Bělé činila 70 km. Specifikem údolí Opavy bylo enormní množství plavené 
dřevní suti a překvapivě vysoký objem splavenin-štěrku, se kterým se v sudet-
ské oblasti nepočítalo (Maníček 1998). 

 
Obr. 2. Značky tří největších povodní za posledních 100 let na skalní stěně v údolí Bělé, 

v Písečné-Studeném Zejfu. 
Nejvýše značka povodně z 9.7.1997, níže značka povodně z 9.7.1903(!) a nejníže z 29.7.1897. Je 
zajímavé, že všechny povodně byly v červenci, povodeň z roku 1903 dokonce ve stejném datu. 
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Obr. 3. Velké množství dřeva neseného povodní přispělo k větvení koryta Opavy 

u Karlovic. Dřevní suť spolu s lavicemi štěrku zaplňuje dílčí koryta na zalesněném dně 
(v popředí i pozadí). Rýhování břehu v popředí ukazuje na jeho korazi.  

 
Obr. 4. Odnosem nivních sedimentů Opavice nad Holčovicemi byly v 40 m širokém 

pásu obnaženy níže ležící štěrky, ve kterých tok počal divočit. V tomto stavu se povrch 
údolního dna nacházel ve středověku.  
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Po soutoku Opavice s Opavou u Krnova vytváří Opava širokou nivu, která 
byla zaplavena. V některých úsecích došlo ke korazi nivy, jako např. V údolí 
Opavy u Malých Hoštic, v místě vybřežení řeky na širokou nivu. Povrch nivy 
byl rozčleněn soustavou až 1 m hlubokých paralelních rýh vyplněných hrub-
ším „overbank“ štěrkem. Opava stále ještě unášela v této podhorské nížinné ob-
lasti značné množství hrubého štěrku (Maníček 1998). 

Široká niva Odry byla v Ostravské pánvi zatopena od ústí Jičínky až po sou-
tokovou ostravskou oblast. Po opadnutí povodně se v nejdéle zaplavených čás-
tech usazovaly jemnozrnné usazeniny. K záplavám přispělo protržení ochran-
ných hrází, rybníků a železničních a silničních náspů. 

 
Povodí Odry – Západní Karpaty 

V karpatské části povodí Odry byla při povodni 1997 rozhodujícím tokem 
Ostravice, odvodňující velkou část Moravsko-slezských Beskyd. Povodeň kul-
minovala 9.7. s Q = 111 m3. s-1. Transformovala se v nádrži Šance. Vzhledem 
k riziku sesutí rozbředlých svahů podnože Lysé hory do nádrže byl její obsah 
snižován přelivy a vypouštěním s Q = 30 m3.s-1. Ačkoliv Ostravice odvodňuje 
srážkově nejbohatší část Moravsko-slezských Beskyd s Lysou horou byl odtok 
této řeky pozměněn retencí vodních nádrží Šance a Morávka. Níže na řece byly 
průtoky většinou na úrovni cca Q50 až Q100 (Ostrava Qmax = 978 m3.s-1, 
Q100 = 1167 m3.s-1). Také pohraniční Olše měla odtoky nižší na úrovni Q10-20. 

Významným jevem beskydské horské povodně bylo i množství plavenin, 
jejichž transport se v povodí Ostravice měří od roku 1976. V červenci 1997 by-
ly dosaženy nejvyšší hodnoty koncentrace a průtoku plavenin. 7.7.1997 byla 
naměřena na horním toku Ostravice koncentrace 36,02 g.l-1. Odtok plavenin do-
sáhl tento den 91 000 t, t.j. 39 % celkového červencového odnosu a 29 % za rok 
1997. Většina suspendovaných částic z horního toku Ostravice se ukládala 
v přehradní nádrži Šance. Vysoké koncentrace plavenin jsou dokladem značné 
eroze půdy, ke které došlo po extrémních srážkách (Buzek 1998). V podbeskyd-
ské části povodí Odry nedošlo k rozlití řek a destrukce niv byla za povodně niž-
ší. Řeky zůstaly v plných korytech a až na malé výjimky se nevylily z břehů. 
Většina škod se odehrála v korytech řek a jejich blízkosti. Nižší stupeň záplav 
na beskydských a podbeskydských řekách je přičítán zejména retenčnímu účin-
ku přehrad Šance a Morávka a provedeným vodohospodářským úpravám na to-
cích. Je však třeba vzít v úvahu i kapacitu samotných řečišť Ostravice a Moráv-
ky, které Stehlík (1960) označil za záplavová koryta a která je pro větší šířku a 
větvení koryt vyšší než v jiných oblastech. V zaštěrkovaných širokých řečištích 
docházelo, zejména na Ostravici a Morávce, k divočení řek. 

Retenční prostory poskytla i poddolovaná území a poklesové kotliny v důlní 
oblasti Ostravska, ležící v dosahu rozlitých řek, zejména v povodí Olše v okolí 
Darkova. Při vzestupné fázi povodně se naplnily vodou a zadržovaly část rozli-
vů, při sestupné fázi voda z pokleslých území naopak odtékala zpět do Olše. 

Vycházeje z odhadů (Březina et al. 1998) proteklo v červenci 1997 říčním 
profilem Odry pod ústím Olše cca 1,4 mld. m3  vody (= cca 3/4 celkového odte-
čeného množství za rok). Z toho připadá cca 54 % na vlastní Odru s Opavou a 
46 % (26 % Ostravice a 20 % Olše) na řeky karpatské. Tato kvantifikace plně 
nepostihuje rozdíly mezi karpatskou a sudetskou oblastí, protože povodí Odry 
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tvoří zčásti též karpatské řeky. Přesto je zřejmé, že objem odtečené vody z Kar-
pat byl větší než ze Sudet. Tomu ale neodpovídá velikost geomorfologické prá-
ce řek obou oblastí. Zdá se, že řeky sudetské oblasti jí vykonaly více než řeky 
karpatské. Příčiny jsou jistě i ve výstavbě vodních nádrží a ve větším rozsahu 
provedených úprav koryt karpatských toků. 

 
Povodí Moravy – Sudetská pohoří 

V Sudetech byly, při stejných nebo podobných litologických podmínkách, 
v povodí Moravy a Odry rozdíly v geomorfologické účinnosti povodně způso-
beny zejména velikostí průtoků a srážkových úhrnů. Průtoky v povodí horní 
Moravy se měnily v závislosti na intenzitě dešťových srážek. Prudký nárůst 
průtoků kulminoval ráno 7.7. (Raškov Qmax = 335 m3.s-1, Q100 = 146 m3.s-1), po-
družného nižšího vrcholu kulminační křivky bylo dosaženo večer 7.7. jako    
odezva na 6 hodin trvající srážky v oblasti Pradědu (úhrn 50 mm) a povodňovou 
vlnu na přítocích Moravy (Krupá, Desná). Na horní Moravě a jejích přítocích 
(zejména Desné a Krupé) docházelo při kulminaci povodně, s ohledem na tvar 
údolí, k erozi nárazových břehů, k vybřežení a zaplavení nivy, místy i k překlá-
dání koryt. V povodí Moravy byly boční erozí poškozeny břehy v délce 226 km 
a objem akumulací uložených v korytech byl odhadnut na 280 tisíc m3. Gába 
(1999) popisuje lokální rozšíření koryta až o 90 m a vznik až 2,5 m hlubokých 
erozních zářezů v nivě Krupé, vzniklých při překládání toku. Rychlost proudu 
při vrcholící povodni odhaduje na základě pohybu bloků v korytě na 6-7 m/s. 

V úzkých horských údolích, např. Moravy nebo Branné bylo údolní dno 
místy zcela destruované. Někde na ni byly naneseny hrubé štěrkové nánosy, jin-
de vznikla povodňová koryta. Ačkoliv sudetská oblast povodí Moravy nepatří 
mezi aktivní sesuvná území, došlo v interakci s povodní k několika rozsáhlejším 
sesuvům v Hanušovicích (Aichler a Pecina 1998). Silná infiltrace půd na sva-
zích vedla v místech podkopaných nárazových břehů ke vzniku sesuvů a suťo-
vých proudů, označovaných Gábou (1999) jako mury. V rozšířeném údolí Mo-
ravy u Hanušovic byl rozsah povodně ovlivněn uspořádáním těles silničních a 
železničních náspů. Konkrétně v úseku u Bohdíkova se horská povodeň při prů-
toku 335 m3.s-1 rozdělila po protržení náspu železniční trati za zúženým úsekem 
údolí na dvě ramena, která spolu komunikovala propustky v tělese železničního 
náspu jako spojité nádoby.Působením úžinového efektu došlo v okolí propustků 
k mimořádným erozním jevům, vznikly vějířovitě uspořádané cca 1,5 m hlubo-
ké erozní rýhy. Hlinité nivní sedimenty v pravé části nivy s redukovanou moc-
ností, cca 0,5 – 0,7 m nasedaly na hrubé říční štěrky údolního dna. Destrukčním 
působením povodňového ramene došlo k erozi povrchu nivy a vzniku až 30 m 
širokého povodňového koryta, v němž byly zcela odstraněny nivní sedimenty. 
Ke vzniku tohoto bočního koryta se spojily účinky proudu pravého ramene po-
vodně Moravy s účinky zpětného odtlačování proudnice přítoku, tzv. „back wa-
ter“ efektu. Obnažený povrch štěrků byl modifikován do zřetelně doškové 
struktury. Odstranění nivních sedimentů zde bylo způsobeno hlavně korazí, vle-
čením hrubých splavenin po povrchu nivy. Ukazuje to způsob obnažování nivy 
v blocích porušených hlubokými rýhami s výplní hrubého štěrku (obr. 5). K de-
strukci nivy přispělo nepochybně i tlakové rozpínání vody v dutinách nor hlo-
davců, v místech jejich větší hustoty. Po recesi povodně se vodní masa vrátila 
propustky v porušeném náspu do stáleho koryta Moravy. Toto koryto lemované 
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břehovým porostem zůstalo bez výraznějších stop poškození. Ve stojaté vodě 
nových sedimentačních prostorů bočního koryta se uložily čeřiny jemného pís-
ku. U Hanušovic se zase sedimenty stojatých vod ukládaly v prostorech mezi 
náspy a údolními svahy. Celkově intensita erozní účinnosti povodně rostla v 
údolích sudetských pohoří s magnitudem povodně, v závislosti na sklonu koryta 
(15 – 60 ‰), šířce údolí a stupni antropogenního přetvoření.  

 
Povodí Moravy – Západní Karpaty 

Hlavním karpatským tokem povodí Moravy a první řekou, kterou řeka Mo-
rava z Karpat přijímá je Bečva. Svojí geografickou pozicí se podobá Odře, od 
které ji dělí hlavní evropské rozvodí v Moravské bráně. Horní úsek Bečvy tvoří 
dvě zdrojnice, Rožnovská a Vsetínská Bečva. Obě větve i spojená Bečva stékají 
ze svahů Západních Karpat do Moravské brány. Rožnovská Bečva byla, vzhle-
dem k větší blízkosti k centru srážek v okolí Lysé hory, v jižní části Moravsko-
slezských Beskyd, zasažena povodní více. Povodeň zde dosáhla kulminace již 
7.7. S Qmax = 489 m3.s–1(Q100 = 405 m3.s-1). Obnovená srážková činnost 8.7. do-
saženou hodnotu Qmax již nepřekonala. Vsetínská Bečva dosáhla ve Vsetíně 302 
m3.s-1, což odpovídá cca Q20. Ve směru k soutoku obou ramen Bečvy se jejich 
průtoky vyrovnaly. Před vstupem Bečvy do Moravské brány dosáhl povodňový 
průtok v zúženém úseku údolí Bečvy u Teplic nad Bečvou 892 m3.s-1

(Q100 = 768 m3.s-1). 
Horní části povodí, zejména Vsetínské Bečvy byly vzhledem k značnému 

zastoupení jílovců v litologickém složení flyše a vlivem interakce vodních koryt 
se saturovanými údolními svahy nejvíce postiženy sesuvy půdy. Tím bylo do 
vodních koryt tohoto povodí přineseno velké množství hrubého i suspendované-
ho materiálu. 

Po soutoku obou zdrojnic protéká Bečva západním směrem generelně napříč 
k vrstevnatosti příkrovů podslezské jednotky paleogenního flyše, v němž se stří-
dají vrstvy pískovců s jílovci. Snížená odolnost jílovců umožnila vznik až 2 km 
široké údolní nivy. Pod Valašským Meziříčím došlo k jejímu zaplavení. V dneš-
ní době je na řadě míst koryto Bečvy napřímené a regulované, jinde se zachova-
ly meandry. Rozsah rozlivů byl ovlivněn náspy komunikací a vytěženými pro-
story štěrkoven, které vytvořily retenční prostory, místa jejich načepování byla 
postižena silnou erozí. 

Hlavním geomorfologickým účinkem povodně na spojené Bečvě bylo rozši-
řování koryta boční erozí, které mělo na horním a dolním toku své charakteris-
tické rysy. Na lokalitách Lhotka a Choryně u mostu pod Valašským Meziříčím 
byly v širokém pásu odstraněny jemnozrnné i hrubozrnné fluviální sedimenty a 
spolu s nimi obnažena a snesena svrchní část podloží flyšových pískovců a jí-
lovců. Koryto Bečvy leží cca 1 m pod úrovní bočního rozšíření. Vznikly tak dvě 
úrovně koryta – nižší, aktivní a vyšší, povodňové, rozšířené. Úroveň vrchního, 
rozšířeného povodňového koryta je v detailu nerovná, s výchozy flyšových pís-
kovců. U Lhotky Bečva seče napříč šikmo zapadající vrstvy frýdlantského sou-
vrství, z měkkých jílovců vystupují pískovce strážovského typu. Na rozhraní 
mezi aktivním spodním korytem a vrchním povodňovým korytem vystupují nad 
úroveň povrchu skalní valy. Flyšové podloží bylo nesouvisle překryto čerstvým 
nánosem hrubého štěrku. Zatímco břeh spodního koryta je nízký, do 1 m výšky, 



314 

je vrchní břeh vyšší, až 3 m. Šířka vrchního koryta dosáhla u Lhotky, na jesepní 
straně meandru, až 53 m, s lokálním rozšířením koryta až 40 m. U Choryně, 
v přímém úseku bylo rozšíření menší, do 10 m. Při povodni v září 1998 nebylo 
vrchní, povodňové koryto zaplaveno a zůstalo suché. Naopak v Choryni u mos-
tu bylo zaplaveno i vrchní koryto. 

K vzniku dvoustupňového tvaru došlo rozšířením aktivního koryta za povod-
ně a jeho následným prohloubením. Protože se nepodařilo zdokumentovat stav 
koryta před povodní, odhaduje se velikost prohloubení na cca 0,5 – 1,0 m. Pro 
prohloubení koryta na obou lokalitách, kde se vyskytují jílovce, existovaly 
vhodné podmínky. Důležitou úlohu sehrál i spád a zakřivení toku (sinuosita). 

Na dolní Bečvě, v Moravské bráně, se během povodně projevila geomorfo-
logická činnost vytvořením povodňových koryt a rozšířením stávajících. Došlo 
většinou k levostrannému rozšíření a k odstranění části povrchu nivy. Rozsah 
povodně byl ovlivněn náspy komunikací, náhony a hrázemi bývalých rybníků 
na tocích z Nízkého Jeseníku. Niva Bečvy je zde až 2 km široká se stopami me-
andrování v meandrovém pásu. Tok Bečvy byl v minulosti napřimován, mrtvá 
ramena byla oddělena od toku. 

Obr. 5. Koraze nivy Moravy u Komňátek vlečením štěrku pod soutokem 
s pravostranným přítokem.  

Povrch okraje nivy tvořený 0,5 m mocnými nivními hlínami je porušen hlubokými rýhami, které 
jej dělí na dílčí segmenty. Hlíny podléhají postupné destrukci a jsou odnášeny vodním proudem. 
Tímto způsobem byly nivní hlíny odstraněny v širokém pásu povodňového koryta. Rozrušování 
nivy napomohla i velká hustota nor hlodavců. 
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Při ústí Uhřínovského potoka pod Hranicemi na Moravě (lokalita Rybáře), 
zůstaly zachovány stopy procesů povodňového soutoku. Proudnice potoka byla 
proudem Bečvy odtlačována doprava a probíhala souběžně s proudnicí Bečvy. 
Vlivem tohoto „back water“ efektu a velkého množství splavenin vznikla v ni-
vě, pod normálním ústím přítoku, 3 m hluboká erozní rýha. Hrubě štěrkopísčité 
nánosy Uhřínovského potoka, pocházející z Nízkého Jeseníku, se uložily v ná-
plavovém kuželi před ústím do Bečvy, nejprve typicky šikmo, ke konci pak 
subhorizontálně. Pravostranně vybíhající povodňové koryto je dokladem čin-
nosti povodňové proudnice, oddělené od aktivního koryta hrubě kamenitým va-
lem ze zničených regulací. 

Postupným rozšiřováním koryta Bečvy se počal vyvíjet jeho dvoustupňový 
profil. Na lokalitě Familie-Hráz se od aktivního koryta levostranně oddělilo pa-
ralelní povodňové koryto, po povodni vyplněné stojatou vodou, které po proudu 
přešlo do koryta vyšší úrovně (nyní suchého). Pravý břeh byl za povodně poru-
šen vývraty stromů do koryta Bečvy. Levá část profilu byla výrazně rozšířena a 
omezena horním břehem. Šířka spodního, aktivního koryta byla po povodni 
38 m. Horní, rozšířené koryto tvořilo výraznou štěrkopískovou terasu o šířce 
43,5 m, štěrková lavice mezi oběma koryty dosáhla šířky 13,5 m. Horní, 2 m 
vysoký, břeh odkryl profil nivními povodňovými hlínami (0,8 m) a štěrkopísky 
(2 m). Na rozdíl od situace u Valašského Meziříčí nebylo v profilu obnaženo 
podloží fluviálních sedimentů. 

K ještě intenzivnější přeměně koryta Bečvy došlo níže po toku u Oseku nad 
Bečvou, kde se rozšířil levý břeh, a vytvořila břehová nátrž v délce 1,5 km. Šíř-
ka rozšířeného koryta je nyní až 150 m. Původní aktivní koryto bylo opuštěno a 
pokryto bahnitým siltem. Aktivní koryto se vytvořilo ve středu nynějšího rozší-
řeného koryta. Mezi původním aktivním korytem a nynějším aktivním korytem 
vystupují nízké štěrkové lavice, v jejichž podloží jsou nazelenalé jíly s hojným 
organickým detritem a pohřbenými kmeny stromů. Tento organický materiál 
vyplňoval někdejší mrtvá ramena Bečvy. U Oseku vzniklo složené, dvojstupňo-
vé koryto tvořené spodním-aktivním a horním-neaktivním korytem, omezené na 
levé straně horním břehem. Levý, spodní břeh aktivního koryta je až 3 m vyso-
ký a odkrývá šikmo zvrstvené korytové štěrkopísky. Na rozhraní mezi spodním-
aktivním a horním-povodňovým korytem leží středová korytová lavice. Rozší-
řené horní koryto je na pravé straně omezeno břehem horního koryta. Odkrývá 
jemnozrnné nivní sedimenty, z jejichž vzhledu je patrný jejich fluvioeolický pů-
vod. Protáhlá sníženina ležící mezi středovou korytovou lavicí a horním břehem 
je pozůstatek povodňového koryta vzniklého v povodňové proudnici. Horní ko-
ryto, omezené horními  břehy, se zaplní vodou jen v době mimořádné povodně 
a spodní – aktivní koryto, vymezené spodními břehy, již při vyšších vodních 
stavech. 

Štěrky, které budují spodní a zejména svrchní koryto, jsou mocné max. do 
3 m. V úrovni spodního aktivního koryta byly povodní takřka odstraněny. Ma-
ximální velikost valounů je do 10 cm v delší ose. Naložení korytových štěrků na 
výplň starších mrtvých ramen ukazuje na subsidenci působící v této části Mo-
ravské brány. 

Při vzniku dvoustupňového koryta na dolní Bečvě působila pravděpodobně 
pouze boční eroze, případně mírná eroze hloubková. Termín boční eroze zde 
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sdružuje několik procesů, působících v různých fázích povodně. Ve fázi do kul-
minace je to kromě eroze v povodňové proudnici především tzv. vtok (inflow), 
tj. infiltrace břehů a nivy, vedoucí k narušení jejich stability ve fázi opadávání, 
kdy se vody rozlivů vracejí zpět do koryta, dochází zase k vertikálnímu vířivé-
mu pohybu při patě břehu, který vede k jejich podemílání. Současně s vracením 
se vod do koryta může docházet i k vymílání břehů a vzniku erozních rýh, ty-
pu „crevasse“. Tento typ rýh byl na levém břehu Bečvy u Oseku skutečně zjiš-
těn. Zdá se, že v i tomto případě, jako pod Valašským Meziříčím, je možné jis-
tou úlohu mírné hloubkové eroze (do prvních desítek cm) na vzniku dvoustup-
ňového koryta připustit. V popovodňovém období dochází na Bečvě k podemí-
lání vyššího stupně koryta a k jeho postupné likvidaci. Nízké středové valy vy-
tvářejí základ pro budoucí vznik nižšího nivního stupně. Nejsou to ale tvary ag-
radační, ale degradační.    

Střední a dolní Morava 

U Přerova Bečva opouští Moravskou bránu a ústí do řeky Moravy, která je 
osou Hornomoravského a níže k jihu i Dolnomoravského úvalu. Od Přerova, na 
střední Moravě, dochází často k situaci, že kulminační průtoky Bečvy předbíha-
jí povodeň z horní Moravy o 2-3 dny (Soukalová et al. 1997). V červenci 1997 
se ale na Bečvě vytvořila povodňová vlna nejen velkého kulminačního průtoku, 
ale i velkého objemu s pomalejší poklesovou větví, takže stále vysoký průtok 
Bečvy byl dostižen kulminačním průtokem z povodí horní Moravy. Pod souto-
kem Bečvy s Moravou došlo po spojení jejich povodňových vln ke značným 
rozlivům. V Kroměříži, kde ještě 5.7. byl Qd 35,5 m3.s-1 kulminovala Morava 
10.7. průtokem Qmax > 1000 m3.s-1 (Q100 = 725 m3.s-1). V důsledku rozsáhlých 
rozlivů a retence nivy měla povodňová vlna pod Kroměříží těžko předvídatelný 
průběh. Šířka pásu rozlivu činila až 10 km a jeho hloubka až 3 m. Plněním roz-
sáhlých inundačních území docházelo k transformaci povodně a ke značnému 
zpoždění v postupu její povodňové vlny (mezi Spytihněví a Strážnicí vzniklo 
zpoždění až 69 hodin). Širokou údolní nivou Moravy probíhají železniční a sil-
niční náspy, jsou zde i ochranné hráze, které zadržovaly a vzdouvaly vodu inun-
dace. Na řadě míst došlo k eroznímu poškození hrází a nekontrolovatelným pře-
livům a rozlivům. Eroze hornin flyšového podloží i nivních hlín při rozšiřování 
koryt a intenzívní svahové procesy ve flyšových Karpatech způsobily odnos 
velkého množství plavenin. Jejich odtok na dolní Moravě ve Strážnici 
v červenci 1997 činil 328 238 t, což je objem 26x vyšší než průměrný měsíční 
odtok plavenin za posledních 10 let. Značná část plavenin z rozlivů zde také se-
dimentovala.    

DISKUSE 

Geomorfologické účinky povodně se v Sudetech projevily prostým rozšíře-
ním koryt, vyzdvižením dnových dlažeb a masivním transportem splavenin, 
v Karpatech vznikem jednoduchých nebo složitých dvouúrovňových koryt a 
k transportu plavenin. O korytech vytvořených ve dvou úrovních/stupních se 
mluví jako o dvoustupňových. Předpokládá se, že vznikají buď vytvořením aku-
mulačních valů (tzv. levée) z povodňových rozlivů na údolní nivě nebo zahlu-
bováním aktivního koryta pod úroveň nivy. Na Bečvě došlo k jejich vzniku in-
tenzívní boční erozí za povodně, na horním toku i prohloubením koryta. Rozší-
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řené horní koryto podléhá po povodni postupně boční erozi a je plošně reduko-
váno. Spodní a boční koryta poskytují prostor k agradaci při opadávání povod-
ně. 

Příčiny rozdílné geomorfologické účinnosti povodně je třeba při všeobecném 
překročení stoletých průtoků v obou horských oblastech hledat v první řadě ve 
známých rozdílech v litologii říčních koryt v Sudetech a Karpatech, všeobecně 
v zakřivení toku (sinuositě) a ve více než dvakrát vyšším sklonu koryta 
v Karpatech. Příčiny případného prohloubení koryta Bečvy by mohly být hledá-
ny v menší litologické odolnosti flyše, ve vyšší sklonitosti koryta a tektonické 
aktivitě oblasti. Byly diskutovány případy, kdy k boční erozi došlo v určité výš-
ce, 1 – 3 m nad dnem aktivního koryta. Existuje také otázka zda prohloubení 
koryta v Karpatech je srovnatelné s vyzdvižením stabilní dnové valounové dlaž-
by v některých sudetských řekách. Velký objem transportovaných splavenin 
v Sudetech se následně projevil laterální a lokálně, v povodňových korytech, i 
vertikální erozí nivy (t.j. snižováním jejího povrchu) korazí, při působení smy-
kového napětí sílou vlečení hrubého štěrku při vybřežení. 

Vliv ostatních faktorů na geomorfologickou účinnost povodně jako je profil 
koryta a jeho drsnost, které ovlivňují rychlost proudu v daném profilu, nebyly 
blíže zkoumány. Sklonitost koryta a jeho drsnost ovlivňují jak známo smykové 
napětí při transportu dnových splavenin. 

Obr. 6. Rozšířené dvoustupňové koryto Bečvy u mostu v Choryni.  
Boční erozí byly zcela odstraněny štěrky údolního dna i svrchní část flyšového podloží. V popředí 
nízký val mezi aktivním korytem a úrovní povodňového rozšíření. Došlo k prohloubení koryta 
v jílovcích pod úroveň štěrků. 
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ZÁVĚR 

Povodeň z počátku července 1997 se stala v Česku, díky extrémním sráž-
kám, které za 6 dní trvání dosáhly v horských oblastech východních Sudet a zá-
padních Karpat rekordních úhrnů a svému rozsahu, největší přírodní katastrofou 
20. století. Extrémní srážky, zesílené v pohořích severního pohraničí návětrným 
efektem, přesáhly možnosti infiltrace, zvedly průtoky na řekách povodí Odry a 
Moravy ke kulminaci přesahující úroveň stoletých vod a vedly k dosud neza-
znamenanému objemu odtoku s enormními geomorfologickými účinky v údo-
lích. Povodeň vznikla jako horská povodeň, jejíž velikost a geomorfologická  
účinnost se zvětšovala s velikostí průtoků, v závislosti na skolnu koryta, rych-
losti vodního proudu, na litologii a stupni antropogenního ovlivnění niv a koryt. 
Dokumentace geomorfologické účinnosti umožnila srovnávat velikost fluviál-
ních procesů v povodí obou řek. Nejsilnějšími geomorfologickým účinky byla 
postižena území sudetské části povodí Odry a Moravy, karpatské části povodí 
Moravy (hlavně Bečvy), poněkud méně pak karpatské části povodí Odry a ní-
žinné části povodí Moravy. 

V sudetské horské oblasti došlo k typickému rozšiřování koryt boční erozí 
v závislosti na vysokém průtoku a rychlosti proudu, k mimořádně vysokému 
objemu transportu splavenin, jejichž část pocházela z dnových dlažeb (charak-
terizujících do povodně stabilitu dna koryt) a z povodňových koryt, k destrukci 
niv korazí s rysy vlečení hrubých „overbank“ štěrků, k divočení v obnažených 
štěrkových vrstvách nivy v rozšířených korytech a k větvení koryt, v odezvě na 
jejich ucpání velkým množstvím dřevní sutí. 

V karpatské horské oblasti (zdvihové) se vedle rozšiřování koryt předpokádá 
i jejich prohloubení, které vedlo ke vzniku dvoustupňového tvaru. Typickým 
rysem zde byl transport plavenin, ukazující na silnou erozi a intenzívní svahové 
procesy. Při přechodu do subsidenční oblasti nížin moravských úvalů se u me-
andrujících řek (Bečva) uplatnily na rozšiřování koryt a vzniku dvoustupňového 
koryta procesy boční eroze v povodňové proudnici, ve fázi narůstající povodně 
ještě tzv. vtok/infiltrace a při sestupné fázi povodně eroze rozlivy vracejícími se 
zpět do koryta. Degradační korytové tvary jako jsou štěrkové nebo pískové lavi-
ce se vyvinuly v nižším nebo vyšším stupni koryta.  

Větší regulační zásahy do koryt a výstavba údolních nádrží v karpatské části 
povodí Odry měly vedle přírodních dispozic, vliv na zpomalení a zeslabení geo-
morfologické účinnost povodně. V oblasti vznikly na soutocích s menšími příto-
ky soutokové erozní rýhy, vlivem odtlačování jejich proudnic.    
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Mojmír  H r á d e k 
 

GEOMORPHIC  EFFECTS  OF  THE  JULY  1997  FLOOD  IN 
THE  NORTH  MORAVIA  AND  SILESIA  (CZECH  REPUBLIC) 

 
The flood of the beginning of July 1997 became the first-rate natural disaster in the 

Czech Republic of the 20thcentury thanks to extreme rainfalls which, in their six-day 
duration, reached a magnitude not arrived at so far, in the mountainous areas of Eastern 
Sudeten and Western Carpathians, and which influenced the infiltration, the storm    
runoff, and the geomorphic changes in channels, floodplains, and valley sides.  

The scope of geomorphic effects of the flood amplified generally downstream as the 
discharge increased, and in dependence on lithology and on the degree of anthropogenic 
adjustments in floodplains and river channels. Documentation of the individual tangible  
situations has made it possible to compare the magnitude of fluvial geomorphic proc-
esses on the basis of found changes both in Oder and Morava basins, as well as in their 
Carpathian and Sudeten parts.  

The undoubtedly strongest geomorphological effects were those suffered both by the 
Sudeten part of the Oder basin, followed by the Sudeten part of the Morava basin, and 
the Carpathian part of the same basin. The relatively least changes have been recorded 
in the Carpathian part of the Oder basin and in the lowland part of the Morava basin.  

To the most typical geomorphological changes both in the Sudeten and the Carpa-
thian region belongs channel widening. This widespread phenomenon expresses, never-
theless, in both these regions its special feature. In Sudeten it has implication for down-
stream increasing discharge in straight channels. The extent of floodplain was reduced 
by bank erosion. A special example of floodplain erosion and stripping comes also be-
low confluences with tributaries, that has a common feature in the Carpathians. Widen-
ing of channels (up to five times) of coarse bedload streams free of fine-grained slack-
water deposits became convenient for river braiding as found in Opavice (Fig. 4). 
A quite specific question of the Sudeten is the channel blockage by log jams and wood 
debris having influence on river wandering (Fig. 3). The large volume of transported 
bedload in Sudeten resulted also in an erosion and floodplain stripping by corrasion 
bearing features of shear stress and drag force, with marks of dragging of coarse gravels 
during the overbank flow (Fig. 5).  

In Carpathians the channel widening (twice up to three times) was accompanied by 
contemporary rise of two-stage channels, where  cutting and incision plays the role of 
one of possible agents. There are two examples of widened and perhaps deepened chan-
nels. The one, with simple two-stage channels as in the upper reach of Bečva (Fig. 6), 
and the other, with compound two-stage channel featuring the lower reach of Bečva. It 
also depends from whether the stream is straight or meandering. The more straight 
streams as in the upper reach of Bečva, gave rise to the more simple type of two-stage  
channels where the crucial role in it development was played by the strength of the 
flood flow. The cause of pertinent channel incision in the upper reach of Bečva could be 
found in the lithological composition of flysch and the more-than-twice-as-high a slope 
gradient of channels. 

In the transition to lowlands the flooded meandering Bečva created a widened two-
stage compound channel also partly due to vortices driven by water from floodplain 
plunges into the channel besides the power of the flood discharge and the lateral inflow. 
It is evidenced also by the contemporary formation of crevasse. Degradational bedforms 
as channel bars are developed in the lower and upper stages. The most typical Carpa-
thian feature here was the transport of suspended loads indicating a strong erosion and 
slope processes. 
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The major regulatory interventions in the channel performed and the construction of 
valley dams in the Carpathian part of the Oder basin have slowed down and weakened 
the geomorphic effects of the flood. 

Discussion: 
Both mountainous regions of Sudeten and Carpathians appear to have experienced 

large geomorphological changes. It is more difficult, however, to compare the quantity 
of changes than their quality. From this point of view both regions are featured by their 
typical changes. In Carpathian region it is formation of two-stage channels. 

The origin of compound natural two-stage channel is supposed in general to take 
place either due to a natural leveé from flood inundation on the floodplain or to the for-
mation of artificial flood walls on the one hand and by the action of lateral erosion and 
active channel widening at flood time with its contemporary incision under the level of 
acting lateral erosion or by activity of lateral erosion only on the other hand. It was hard 
to establish up to now how much a channel was deepenned (we suppose cca 0.5 – 1 m) 
and whether the lateral erosion caused by the power of the flood discharge was active 
from the former active channel; the situation before the flood is not known enough. 
Some flood channels = chutes began in level of active channels and downvalley over-
rode to the position of upper channel.  

There is also a questionable problem whether the potential channel incision in the 
Carpathians is comparable with the lifting of the stable bed pebble-cobble pavement of 
some Sudeten rivers. 

The reasons of the differing geomorphic activity of flood making itself felt in the 
Sudeten by simple channel widening, by lifting of pebble-cobble beds and massive 
transport of bedload and, in the Carpathians, either by widening and potential deepening 
of channels or by their widening only, by the rise of simple or compound two-stage 
channels, and by transport of suspended load, are to be looked for, in our view, first of 
all in the well-known differences between the Sudeten and Carpathian lithologies and in 
the more-than-twice-as-high a channel slope in the Carpathian mountains. Other factors 
of geomorphological effectiveness such as the channel profile and its roughness which 
exert influence on the speed of flow in the given profile have not been explored so far. 
 

Translated by the author 

 
 


