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Anotácia 

 Táto bakalárska práca sa zaoberá morfotektonickou analýzou severnej ľavobrežnej 

časti povodia rieky Moravy. V prvých 3 kapitolách sú popísané hydrologické, geologické 

a geomorfologické pomery skúmaného územia. V ďalších kapitolách je popísaná metodika 

práce a využité programové prostriedky. Nasledujú analytické a interpretačné kapitoly,  

kde sú uvedené výsledky práce. 

Kľúčové slová : povodie Moravy; morfotektonická analýza; riečna sieť; ružicový diagram 

 

Summary 

 This bachleors thesis deals with morphotectonic analysis of northern left-bank part 

of Morava river basin. In the first three chapters are described hydrological, geological and 

geomorphological conditions in the area of study. In next chapters it describes  the metho-

dology of work and used program tools. Analytical and interpretating chapters are follo-

wing and they present the results of work. 

Keyword: Morava river basin; morphotectonical analysis; river network; rose diagram 
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1. Úvod 

 Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vzťah reliéfu a tektoniky pomocou morfo-

tektonickej analýzy v oblasti povodia Moravy. Pre uskutočňovanie morfotektonickej ana-

lýzy sú potrebné programové prostriedky geoinformačných technológií, ktoré umožňujú 

prácu s digitálnymi modelmi reliéfu a analýzu smerov riečnej siete, ktoré tvoria hlavné 

výstupy práce. 

 Druhá kapitola popisuje hydrologické pomery povodia, vymedzuje a rozdeľuje 

skúmanú oblasť na jednotlivé celky. Ďalšia kapitola je zameraná na geológiu územia, ktoré 

je na styku variského a alpínskeho (karpatského) orogénu. Štvrtá kapitola opisuje geomor-

fologické členenie oblasti na jednotlivé celky. Nasleduje analyticko-interpretačná  piata 

kapitola a syntetizujúci záver, kde sú prezentované vlastné výsledky tejto štúdie. Pre prácu 

bol využitý software GIS ArcMap 10.1 ESRI s extenziou Rose diagrams, v ktorých boli 

vytvorené výstupy. 
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2. Vymedzenie oblasti povodia Moravy a jeho charak-

teristika 

Povodie Moravy je povodím rieky druhého rádu, ktoré patrí k povodiu Dunaja 

a úmoriu Čierneho mora. Je situované v juhovýchodnej časti Českej republiky, podľa rieky 

Morava sa aj toto územie pomenovalo. Hranice povodia tvoria rozvodia so susednými po-

vodiami. Na severe povodie rieky prvého rádu Odra, na východe povodie rieky druhého 

rádu Váh, na západe povodie rieky prvého rádu Labe a na juhu sú to menšie ľavostranné 

povodia rieky Dunaj. Súčasťou povodia Moravy je aj povodie rieky tretieho rádu Dyje 

(obr. 1), ktoré je rozlohou zrovnateľné s rozlohou povodia rieky Moravy. Dyje sa do Mo-

ravy vlieva pri Lanžhote a na tomto mieste rieka opúšťa Českú republiku.  

Morava, číslo hydrologického poradia - 4-10-01-001, pramení na južných svahoch 

Králického Sněžníku v nadmorskej výške 1380 m. Do Dunaja ústi na Slovensku pri Devíne 

v nadmorskej výške 140 m. Rieka teda prekonáva výškový rozdiel 1240 m. Najvyšším 

bodom povodia je vrchol Praděd v Jeseníkoch s nadmorskou výškou 1491,3 m.  

Rieka preteká územím od severu k juhu a tvorí tak hydrologickú osu povodia. Hor-

ná časť povodia má od prameňa charakter horskej bystriny, nižšie potom rýchlej riečky 

s čistou vodou. Koryto v tejto časti je prirodzené, kamenité so šírkou 3-5 m. Ďalej preteká 

úzkym údolím až k sútoku s Desnou pri Postřelmove, kde sa rozlieva do širokého údolia 

s inundáciami a tok sa rozširuje až na 10 m. Nasledovne preteká oblasťou Moravského 

úvalu, kde výrazne meandruje. V Troubkách pri Přerove sa do Moravy vlieva jej najväčší 

ľavostranný prítok Bečva. V tomto mieste sa rieka rozširuje až na 40 m a tečie pomalým 

hlbokým tokom. Od obce Rohatec tvorí rieka hranicu so Slovenskom a tu tečie lužnými 

lesmi v šírke 40-60 m. Celková dĺžka toku Moravy v Českej republike je 246 km, jej cel-

ková dĺžka od prameňa po ústie je 354 km. Plocha povodia na území Českej republiky je 

24 266 km2, celková plocha je 26 658 km2. Priemerný prietok v ústí je 120,0 m3.s-1. Počas 

svojho toku príjma z obidvoch strán viac ako 37 významnejších prítokov. Väčšina mean-

drujúcich úsekov bola z väčšej časti upravená[11]. 
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Obrázok 1 Oblasť povodia Moravy spolu so skúmaným územím 

2.1 Vymedzenie skúmaného územia 

Vzhľadom k veľkej rozlohe povodia Moravy som po dohode s vedúcim práce vy-

medzil skúmané územie na ľavostranné prítoky rieky Moravy, spolu s hlavným tokom rie-

ky, až po sútok s riečkou Moštěnka nad Kroměřížom. Celkovo som sa teda zaoberal povo-

diami riek: Morava, Krupá, Branná, Desná, Loučka, Rohelnice, Oskava, Trusovický potok, 

Bystřice, Olešnice, Bečva, Moštěnka. Tieto povodia som rozdelil do 4 väčších polygonov, 

podľa oblasti kde sa nachádzali. Prvá skúmaná oblasť vymedzuje povodia horného toku 
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Moravy a povodia riek Krupá, Branná a Desná. Druhý polygon obsahuje povodia Loučky, 

Rohelnice, Oskavy, Truosvického potoka, Bystřice a Olešnice. Tretí polygon obsahuje 

povodie Bečvy a jej prítoky od sútoku Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy spolu s povodím 

Moštěnky. Posledný polygon sa zaoberá horným tokom Bečvy – Rožnovskou a Vsetínskou 

(obr. 4). 

2.2 Charakteristika jednotlivých povodí 

 Z hydrologického hľadiska patria rieky vymedzeného územia k vrchovinno-

nížinnej oblasti, toky majú prevahu vodnosti v zimných a jarných mesiacoch – nad 60 % 

ročného odtoku. Výnimkou je horný tok Bečvy, ktorá patrí k horsko- snehovej oblasti, naj-

vyššiu vodnosť má v mesiacoch marec až máj – 50 – 60 % ročného odtoku[12]. Celkovo 

majú toky v Karpatskej oblasti (Bečva,Moštěnka) odlišné pomery ako toky z Českého ma-

sívu (Morava, Krupá, Branná, Desná). Karpatské toky majú vyšší sklon toku ako toky 

Českého masívu, preto si väčšinu zachovávajú bystrinný charakter. Hustota riečnej siete je 

taktiež vyššia. Tvar riečnej siete zodpovedá geologickému a orografickému vývoju – 

v Karpatskej oblasti je typická mriežková riečna sústava, oproti tomu v Českom masíve sú 

typické dendroidálne tvary[3](obr. 2). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Modelové blokdiagramy vybraných typov riečnych sietí: a)dendroidálna b)radiálna c)pravoúhla 

d)radiálne dostredená e)rovnobežná [3] 



- 13 - 
 

 Každý vodný tok je podľa zákona o oblastiach povodí č.292/2002 Sb. označený 

číslom hydrologického poradia. Toto číslo je uvádzané ako osemmiestne číslo zostavené 

do 4 skupín: A-BB-CC-DDD, kde A určuje povodie prvého rádu (hlavné povodie), BB 

určuje povodie druhého rádu (dielčie povodie), CC povodie tretieho rádu (základné povo-

die), DDD povodie štvrtého rádu[11]. 

 Rád toku sa určuje podľa Graveliovej hierarchickej klasifikácie (obr.3), tzv. abso-

lútnej klasifikácie, kde tok vlievajúci sa do mora je tokom prvého rádu, jeho prítoky sú 

toky druhého rádu atd[11]. 

 Za základné hydrologické charakteristiky považujeme dĺžku toku, plochu oblasti 

povodia, priemerný prietok v ústi, tvar povodia, jeho symetrickosť, priemerný sklon, hus-

tota riečnej siete a sklon toku. 

Obrázok 3 Graveliova hierarchická klasifikácia vodného toku 
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Obrázok 4 Oblasť skúmaného povodia Moravy 

 

2.2.1 Krupá 

 Krupá (4-10-01-012) je riečka, ktorá pramení na svahoch Mlžného vrchu v Rych-

lebských horách v nadmorskej výške 960 m. Do Moravy ústi zľava pri Hanušoviciah. Sa-

motný tok je dlhý 19,2 km, plocha zberného územia je 112,7 km2 a priemerný prietok pri 

ústí má hodnotu 2,02 m3.s-1. Tečie prevažne južným smerom. Spočiatku je bystrinou 
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s s prudkým spádom a kamenitým korytom, neskôr sa skľudní a rozširuje do koryta široké-

ho asi 4-10 m[12][11][5]. 

2.2.2 Branná 

 Branná (4-10-01-028) je ľavostranným prítokom Moravy a pramení na západných 

svahoch Keprníku v Keprníckej hornatine v nadmorskej výške 1250 m. Do Moravy sa 

vlieva v Hanušoviciach. Dĺžka toku je 21,6 km, plocha zberného územia je 113,3 km2 

a priemerný prietok pri vyústení je 1,69 m3.s-1. Rieka tečie z oblasti Hrubého Jeseníku ju-

hozápadným smerom v úzkom a balvanitom koryte s veľkým spádom. Šírka riečišťa je 

zhruba 4-6 m[12][11][5]. 

2.2.3 Desná 

Desná (4-10-01-059) vzniká sútokom Divokej a Hučivej Desné v Koutech nad 

Desnou. Do Moravy ústi zľava pri Postřelmove. Dĺžka jej toku je 31 km, plocha povodia 

338,0 km2 a priemerný prietok v ústí je 4,48 m3.s-1. Tečie sprvu južným smerom, potom sa 

stáča na juhozápad až k svojmu ústiu. Šírka toku je 4-6 m, dno je kamenité, úsek medzi 

Kouty a Šumperkom má charakter podhorskej riečky a je široký 8-10 m. 

Divoká Desná je hlavnou zdrojnicou Desnej. Pramení na svahu Kamzičníku v nad-

morskej výške 1310 m. Dĺžka jej toku je 12,5 km, povodie má rozlohu 43,49 km2 

a priemerný prietok nad sútokom je 1,50 m3.s-1. Tok je bystrinného rázu s veľkým sklo-

nom. Na hornom toku tejto riečky je vybudovaná Dolná nádrž pre prečerpávaciu elektráreň 

Dlouhé stráně. Horná nádrž je situovaná na zrezanom vrchu Douhé stráně a s Dolnou nádr-

žou je spojená privádzačmi.  

Hučivá Desná (4-10-01-062) pramení na južných svahoch Keprníku v nadmorskej 

výške 1325 m. Dĺžka jej toku je 7,6 km, plocha povodia je 19,6 km2 a priemerný prietok 

v ústí má hodnotu 0,26 m3.s-1. Tečie juhozápadným smerom.  

Merta (4-10-01-070) pramení na juhovýchodných svahoch Vřesníku v Hrubom Je-

seníku v nadmrskej výške 1240 m. Ústi z ľavej strany do Desnej v Rapotíne. Dĺžka toku 

má hodnotu 16,6 km, plocha povodia je 74,5 km2 a priemerný prietok v ústí je 1,2 m3.s-1. 

Tečie juhozápadným smerom a má veľký spád. 
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Losinka (4-10-01-076) pramení v Hrubom Jeseníku na východnom svahu Ucháča 

v nadmorskej výške 800 m. Tečie smerom na juh a ústi z prava do Desnej. Dĺžka toku je 

12.5 km a plocha povodia je 113 km2. Prietok v ústí je 0,4 m3.s-1[12][11][5]. 

2.2.4 Loučka 

 Loučka (4-10-02-050) je potokom 3.rádu, pramení nad obcou Hrabišín na Kobyle 

v nadmorskej výške 430 m. Ústi z pravej strany do rieky Moravy. Dĺžka jej toku je 17 km, 

plocha povodia je 48 km2. Prietok pri ústí má hodnotu 0,4 m3.s-1[1][5][12]. 

2.2.5 Oskava 

 Oskava (4-10-03-022) pramení v Hanušovickej vrchovine na juhovýchodných sva-

hoch svahoch Kamenného vrchu, pod Sedlom Skřítek v nadmorskej výške 860 m. Do Mo-

ravy sa vlieva z ľava pri osade Chomutov nad Olomoucí. Má rozsiahle povodie vejárovité-

ho tvaru, ktoré je v horských partiách takmer úplne zalesnené. Tečie prevažne južným 

smerom. Dĺžka toku je 50,4 km, plocha povodia je asi 571,8 km2 a priemerný prietok pri 

ústí je 3,53 m3.s-1. Významnými prítokmi Oskavy sú Oslava, Huntava a Sitka. 

 Oslava (4-10-03-037) pramení juhozápadne od Rýamařova v nadmorskej výške 600 

m. Dĺžka jej toku je 19,9 km, povodie má rozlohu 101,7 km2, prietok pri ústí blízko Novej 

Dědiny je 0,85 m3.s-1. Tečie prevažne juhozápadným smerom. 

 Huntava (4-10-03-048) pramení u Horného Města v nadmorskej výške 742 m. Te-

čie južným smerom v dĺžke 13,3 km. Povodie má rozlohu 27 km2 a prietok pri ústí je 0,23 

m3.s-1. Na toku sa nachádzajú známe Rešovské vodopády. 

 Sitka (4-10-03-081) pramení pod vrcholom Stránského vrch v nadmorskej výške 

723 m. Dĺžka jej toku je 12 km, plocha povodia je 50,14km2 a prietok v ústí pri Chomuto-

ve je 0,9 m3.s-1[12][11][5]. 

2.2.6 Trusovický potok 

Trusovický potok (4-10-03-086) pramení na južných svahoch Pomezí v nadmorskej 

výške 668 m. Do Moravy ústi s prietokom 0,45 m3.s-1 pri Černovíre. Dĺžka toku je 30,1 km 

a polcha povodia má hodnotu 81,7 km2. Na hornom toku má potok charakter horskej bys-

triny s veľkým spádom v hlboko zarezanom údolí s ostrými zákrutami. Neskôr tečie po-

ľnohospodárskou krajinou kde je tok zregulovaný[12][11][5]. 
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2.2.7 Bystřice 

 Bystřice (4-10-03-092) pramení juhovýchodne od Ryžovište v nadmorskej výške 

600 m. Do Moravy sa vlieva z ľava v Olomouci s prietokom 1,8 m3.s-1. Dĺžka toku je 53,9 

km a plocha povodí má hodnotu 267,4 km2. Z oblasti Nízkeho Jeseníku tečie spočiatku 

južným smerom, neskôr sa stáča k západu. Koryto má spočiatku veľký spád a kamenité 

riečisko šírky 6-15 m. Dolná časť toku preteká rovinou a je regulovaná[12][11][5]. 

2.2.8 Olešnice 

 Olešnice (4-10-03-129) pramení vo vojenskom újazde Libavá v nadmorskej výške 

asi 560 m. Do Moravy ústi nad obcou Citov s priemerným prietokom asi 0,5 m3.s-1. Dĺžka 

tohto toku je 28,4 km a plocha povodia má hodnotu 105,92 km2. Na dolnom toku je výraz-

ne regulovaná[11][12]. 

2.2.9 Bečva 

 Bečva (4-11-02-001) je najväčším ľavostranným pritokom Moravy, vzniká sútok 

Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy vo Valašskom Meziřičí. Do Moravy ústi pri Troubkách. 

Rieka tečie od sútoku cez Podbeskydskú pahorkatinu smerom na severozápad 

a v Hraniciach vteká do Moravskej brány a stáča sa na juhovýchod. Šírka toku je asi 20 m 

a koryto je rýchle, kamenité. Ďalej po toku v oblasti Hornomoravského úvalu sa rozširuje 

na 30-60 m a má piesčité dno a voľné brehy. Dĺžka jej toku je 61,5 km, povodie má rozlo-

hu 1625,7 km2 a prietok pri ústí má hodnotu 17,5 m3.s-1.  Významnými prítokmi od sútoku 

sú Loučka, Juhyně, Velička, Jezernice. 

 Loučka (4-11-02-002) je ľavostranným prítokom Bečvy, pramení južne od obce 

Podolí v Hostýnskych vrchoch v nadmorskej výške asi 485 m. Ústi do Bečvy vo Valaš-

skom Meziřičí s priemerným prietokom asi 0,3 m3.s-1. Dĺžka toku je 14,6 km a plocha po-

vodia predstavuje 32,86 km2. 

 Juhyně (4-11-02-018) pramení pod vrchom Čerňava v Hostýnskych vrchoch 

v nadmorskej výške 521 m. Je ľavostranným prítokom Bečvy a vlieva sa do nej v Choryni. 

Dĺžka  toku  má  hodntu  33,6 km  a  plocha  povodia  je 105,75 km2. Prietok pri  ústí  je 

1,1 m3.s-1. 
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 Velička (4-11-02-037) je pravostranný prítok Bečvy, ktorý pramení vo vojenskom 

újazde Libavá  asi 4 km severozápadne od Potštátu u Heřmánek, v nadmorskej výške 565 

m. Preteká Moravskou bránou smerom na juhovýchod. Za mestečkom Potštát sa zarezáva 

do krajiny hlbokým údolím s mnohými skalnými útvarmi. Dĺžka toku je 17,5 km, plocha 

povodia 65,1 km2 a prietok na ústí v Hraniciach na Morave má hodnotu 0,5 m3.s-1. 

 Jezernice (4-11-02-051) je potok prameniaci v Oderských vrchoch vo vojenskom 

újazde Libavá v lokalite Zelený kríž v nadmorskej výške 646 m. Ústi sprava do Bečvy pri 

obci Jezernice s prietokom 0,16 m3.s-1. Tečie prevažne južným smerom. Dĺžka toku je 13,1 

km a plocha povodia má hodnotu 21,3 km2[12][11][5]. 

 Rožnovská Bečva 

 Rožnovská Bečva (4-11-02-001) nazývaná Dolní Bečva, je menšia zo zdrojníc 

Bečvy, pramení na severných svahoch Vysoké v Mravskosliezskych Beskydoch 

v nadmorskej výške 910 m. Jej horný tok má bystrinný charakter s širokým korytom 8-10 

m, dolný tok prechádza lučinatou krajinou s rýchlo tekúcou vodou. Dĺžka jej toku je 37,6 

km, plocha povodia je 254,3 km2 a priemerný prietok v ústí je 3,91 m3.s-1[11][12]. 

 Vsetínská Bečva 

 Vsetínská Bečva (4-11-01-001) nazývaná tiež Horní Bečva, je väčšou zdrojnicou 

Bečvy. Pramení vo Vsetínských vrchoch na úpätí vrchu Čarták v nadmorskej výške 910 m. 

Tečie spočiatku juhozápadným smerom, od Husleniek ku západu a na dolnom toku sa stáča 

na sever. Na horom toku sa javí ako horská bystrina, neskôr prechádzajúca do podhorskej 

rieky s rýchlym tokom. Na dolnom toku sa spomaľuje a rozširuje na 20 m. Dĺžka jej toku 

je 58,4 km, plocha povodia je 734,4 km2 a priemerný prietok pri ústí má hodnotu 9,31 

m3.s-1. Významnými prítokmi Vsetínskej Bečvy sú Stanovnice, Senice, Rokytenka, Rati-

bořka a Bystřice. 

 Stanovnice (4-11-01-018) taktiež Veľka Stanovnice je ľavostranný prítok Vsetín-

skej Bečvy. Prameni v nadmorskej výške 970 m pri Bukovine. Dĺžka toku je 8,9 km, plo-

cha povodia 23,2 km2 a priemerný prietok na ústí v Karolinke je 0,34 m3.s-1. Na riečke sa 

nachádza vodná nádrž Karolínka slúžiaca na dodávky pitnej vody pre Vsetínsko. 

 Senice (4-11-01-058) je najdlhším ľavostranným prítokom Vsetínskej Bečvy. Pra-

mení pod vrchom Makyta v Javorníoch v nadmorskej výške 840 m. Tečie spočiatku na 
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juhozápad, neskôr sa stáča na sever až severovýchod. Tvorí prirodzenú hranicu medzi Ja-

vorníkmi a Vizovickými vrchmi. Dĺžka jej toku je 32,5 km, plocha povodia 135,6 km2 

a priemerný prietok v ústí v obci Ústí má hodnotu 1,7 m3.s-1. 

 Rokytenka (4-11-01-066) je ľavostranným prítokom Vsetínskej Bečvy. Pramení na 

južnom svahu vrchu Chlévská vo Vizovických vrchoch v nadmorskej výške 542 m. Jej 

dĺžka je 13,3 km, plocha povodia 36,2 km2 a priemerný prietok pri ústí vo Vsetíne je 0,36 

m3.s-1. 

 Ratibořka (4-11-01-072) je ľavostranným prítokom Vsetínskej Bečvy. Pramení 

v Hostýnskych vrchoch na severnom svahu vrchu Kamenitá v nadmorskej výške 515 m. 

Dĺžka jej toku je 10,8 km, plocha povodia 56,9 km2 a priemerný prietok v ústí pri obci Jab-

lunka má hodnotu 0,58 m3.s-1.  

 Bystřice (4-11-01-082) je najväčším pravostranným prítokom Vsetínskej Bečvy. 

Pramení vo Vsetísnkych vrchoch a svahoch Tanečnice v nadmorskej výške 820 m. Preteká 

západným smerom hornatou krajinou. Dĺžka toku je 21,1 km, plocha povodia 85,5 km2 

a priemerný prietok v ústí pri Bystřičke má hodnotu 1,05 m3.s-1[12][11][5]. 

2.2.10  Moštěnka 

 Moštěnka (4-12-02-122) je ľavostranný prítok Moravy 3. rádu, do ktorej sa vlieva 

nad Kroměřižom. Rieka pramení na svahoch Kelčského Javorníku v Hostýnskych vrchoch 

v nadmorskej výške 785 m. Tečie západným smerom, neskôr sa stáča k juhu a tak tečie až 

do ústia. Dĺžka toku je 45,6 km, plocha povodia 354,6 km2 a priemerný prietok 1,29    

m3.s-1. Rieka je významne regulovaná.  

 Bystrička (4-12-02-085) je ľavostranný prítok Moštěnky, pramení v Hostýnskych 

vrchoch pod Tesákom v nadmorskej výške 660 m. Dĺžka toku je 17,8 km, plocha povodia 

42,77 km2 a prietok v ústí v Dřevohosticiach je 0,3 m3.s-1[12][11]. 
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3. Geologické pomery povodia 

Územie povodia Moravy zasahuje z regionálneho hľadiska do dvoch veľkých cel-

kov s odlišnou geologickou stavbou a minulosťou. Čechy a väčšina Moravy a Sliezska sú 

súčasťou Českého masívu, východná časť Moravy a Sliezska patrí okrajovej časti Západ-

ných Karpát (obr.5)[12].  

 

3.1 Český masív 

 Český masív je zostatkom rozsiahleho  variského (hercynského) horstva, ktoré bolo 

vyvrásnené variskou orogenéziou v období pred 380 - 300 miliónmi rokov. Podľa teórie 

Obrázok 5 Postavenie Českého masívu v rámci európskych variscíd [4] 
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doskovej tektoniky bola príčinou vrásnenia kolízia dosiek zemskej kôry – Gondwany na 

juhu a Larussie na severe. Na stavbe Českého masívu sa podieľajú predovšetkým horniny 

prekambrického a paleozoického stária. Veľké celky týchto hornín (oblasti) predtým pria-

mo nesúviseli, až procesy variskej orogenézie ich spojili do pevného kratonizovaného cel-

ku – dnešný Český masív [6]. Tieto horninové celky delíme v Českom masíve na 5 hlav-

ných častí (obr.6): 

• Oblasť moldanubická (moldanubikum) 

• Oblasť stredočeská alebo tepelsko-barrandienská (centralbohemikum) 

• Oblasť sasko-durynská (saxothuringikum) 

• Oblasť západosudetská (lužická) 

• Oblasť moravskoslezská 

 Do územia povodia Moravy zasahuje na S a Z oblasť západosudetská, v strednej 

časti potom oblasť moravskoslezská.  Západosudetská oblasť zasahuje do povodia svojim 

J-V okrajom a to konkrétne časťou orlicko-snežnického krystalinika s prevahou svorov, 

ortorúl a migmatitov, a zábržského krystalinika s prevahou metamorfovaných drôb, bridlíc 

a bázických vulkanitov pretvorených na ruly, svory a fylity[12]. 

 Moravskosliezsku oblasť tvorí moravikum, brunovistulikum a silezikum. Väčšina 

hornín týchto oblastí získala dnešnú podobu pri variskom vrásnení. 

 Moravikum predstavuju krystalinické komplexy dyjskej a svrateckej klenby nasu-

nuté pri vaarijskej orogenézii na jadro tvorené jednotkou brunovistulika. Petrograficky 

tvoria horniny moravika rôzne typy ortorúl s amfibolitmi, svory, grafitické fylity, pararuly 

a metamorfované bázické vulkanity. 

 Brunovistulikum je považované za pôvodne samostatnú jednotku, ktorá bola pri 

variskom vrásnení pričlenená k Českému masívu. Táto jednotka tvorí podklad paleozoic-

kých súborov v moravskosliezskej oblasti. Na povrch vystupuje v podobe malých výskytov 

v okolí Olomouca, ale bola dokázaná vo väčšom rozsahu aj pod karpatskými príkrovmi. 

Petrograficky ide o rôznorodý komplex budovaný predovšetkým magmatickými horninami 

rôznych typov, vzácnejšie sú metamorfované vulkanity.[4] 
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 Regionálne geologické jednotky silezika v jeho západnej časti (jesenický blok) tvo-

ria od západu  jednotka velkovrbenská, skupina Branné, keprnická klenba, zóna Červeno-

horkého sedla a desenská klenba. Priestorovo tvoria uvedené jednotky SSV-JJV smerom 

pretiahnuté pásy so zložitou vnútornou stavbou[4]. 

3.2 Západné Karpaty 

 Karpatská sústava bola sformovaná pri alpínskej orogenézií (vrchná krieda až re-

cent), kedy bola západná časť Karpát sunutá od JV na okraj Českého masívu (obr. 7) . 

Karpaty sa delia na Západné, Východné a Južné. Na územie povodia Moravy zasahuje 

úsek vonkajšej časti Západných Karpát tvorený pásomným pohorím vyznačujúcim sa prí-

krovovou stavbou s výrazným zonálnym usporiadaním. Príkrovy terciérnych hornín tvoria 

juhovýchodnú až južnú tretinu plochy oblasti povodia Moravy. Petrograficky predstavujú 

horniny paleogénu (-65 Ma až -24 Ma) najčastejšie flyšové striedanie ílovcov 

a pieskovcov, prípadne íly, slíny a pieskovce[12]. 

Obrázok 6 Základné regionálne delenie variscid Českého masívu[] 
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Obrázok 7 Moldanubická oblast s. l (tj. včetně svrateckého krystalinika (SVRK) a poličského krystalinika 

(PK): 1 převážně pararuly a migmatity s pestrými vložkami nerozlišené (včetně krhovického krystalinika– 

KRK); 2 gföhlské ortoruly (GFR), migmatity (včetně jižní části krystalinika miroslavské hrásti (MH); 3 gra-

nulitové masivy s tělesy bazik a ultrabazik – NGM – náměšťský granulitový masiv, borský granulitový masiv; 

4 patrně kambroordovické ortoruly; lugická oblast: 5 ortoruly, migmatity jádra orlicko-sněžnické klenby 

(OSK) včetně níže metamorfovaných metasedimentů stróňské skupiny; 6 novoměstské krystalinikum – NK 

(nerozlišené); 7 staroměstské krystalinikum – SK (nerozlišené); Letovické krystalinikum (LK): 8 svory a pa-

raruly s vložkami metabazitů; 9 letovický metaofiolitový komplex;10 zábřežské krystalinikum (ZK) nerozliše-

né; Moravosilezikum: moravikum dyjské (DYK) a svratecké klenby – SK (včetně nectavského (NK) a svinov-

sko-vranovského krystalinika (SVK) a drosendorfského tektonického okna – DTO); 11 pararuly a svory ša-

fovské (š) a podhradské jednotky (p); 12 svory a pararuly vranovsko-olešnické (vos) a vratěnínské skupiny 

(vr) a jejích ekvivalentů v svinovsko-vranovském krystaliniku (SVK); 13 kadomské ortoruly (bítešská rula – 

BR a její ekvivalenty v nectavském, svinovsko-vranovském krystaliniku, keprnické (KK) a desenské klenbě 
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(DK); 14 lukovská skupina a skupina Bílého potoka (SBP); 15 velkovrbenská klenba – VVK (nerozlišené); 16 

pararuly keprnické klenby (KK); 17 metamorfovaný a nemetamorfovaný devon až sp. Karbon moravosilezika 

a brunovistulika (nerozlišený); 18 devonské bazické masivy v silezikum (sobotínský, jesenický) a rozsáhlejší 

tělesa metavulkanitů v podloží jesenického kulmu; Brunovistulikum: 19 kadomské plutonity (brněnský masiv 

– BM, včetně metabazitové zóny – MZ, dyjský masiv – DM a výskyty v hornomoravském úvalu); 20 kladecké 

fylity (KF); 21 spodní karbon převážně ve flyšovém vývoji (nerozlišený) západojesenického synklinoria (ZJS) 

a západní části Drahanské vrchoviny; 22 vizézský flyš Drahanské vrchoviny (DV) a východojesenického 

synklinoria (VJS); 23 namur hornoslezské pánve; 24 variské plutonity:TP – třebíčský pluton, ŽP – Žulovský 

pluton (drobnější tělesa bez označení); Platformní jednotky ČM: 25 permokarbon boskovické brázdy (BB), 

orlické pánve (OP) a reliktů v Orlických horách; 26 jura (vápence, pískovce);27 křída české křídové pánve, 

králického příkopu, relikty v blanenském prolomu, relikty výběžků osoblažské pánve; Karpatská soustava:28 

terciér karpatské předhlubně vetně reliktů ve východní části ČM; 29 pliocén vídeňské pánve (VP) a horno-

moravského úvalu; 30 komplexy pouzdřanské(PJ), ždánické (ŽJ), podslezské (PSJ) a slezské (SJ) jednotky – 

(jura až terciér); 31 převážně paleogénní flyšové komplexy magurské skupiny příkrovů (MSP); 32 neovulka-

nity ČM, LDN – lugodanubické nasunutí.[10] 

 

 Úzmie medzi Českým masívom a Vonkajšími Západnými Karpatmi tvoria sedi-

menty zachované v predpolí (karpatskej predhĺbni) a vnútri poklesnutých častí horstva 

(viedenská panva). Obidva priestory boli v období neogénu vyplňované mocnými, prevaž-

ne morskými sedimentmi (vápnité íly – tégly s vložkami ílovitých pieskov) v karpatskej 

predhĺbni a morskými brakickými a sladkovodnými sedimentmi (vápnité íly a piesky, 

miestami štrky) vo viedenskej panve[4]. 
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Obrázok 8 Horninové zloženie skúmaného územia 
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4. Geomorfologické pomery povodia 

 Oblasť záujmového povodia Moravy sa nachádza na rozhraní Hercynského 

a Alpsko-Himalájskeho systému. Do tejto oblasti zasahujú ich dve provinicie Česká vyso-

čina a Západné Karpaty. Oblasť Západnej vonkajšej Karpatskej zníženiny rozdeľuje záuj-

mové povodie na dve rozlohou podobné časti. V severozápadnej časti sa nachádza Jesenic-

ká oblasť, v juhovýchodnej časti sú to oblasti Beskydské podhorie, Západné Beskydy 

a Slovensko-moravské Karpaty (obr.9). Tieto oblasti sa ďalej delia na celky (tab. 1)[3]. 

Tabuľka 1 Regionálne členenie geomrfologických celkov v záujmovom území 

Systém Provincie Subprovincie Oblasti Celky 

Hercynský Česká vysočina 
Krkonoško-
jesenická 

Jeseníky 

Mohelnická brázda 

Hanušovická vrchovina 

Králický Sněžník 

Rychlebské hory 

Hrubý Jeseník 

Nízký Jeseník 

Alpsko-
Himalájský 

Západné Karpa-
ty 

Vonkajšie Kar-
patské zníženiny 

Západné vonkajšie 
Karpatské zníženi-

ny 

Hornomoravský úval 

Moravská Brána 

Vonkajšie zá-
padné Karpaty 

Slovensko-
moravské Karpaty 

Vizovická vrchovina 

Biele Karpaty 

Javorníky 

Západobeskydské 
podhorie 

Podbeskydská pahor-
katina 

Západné Beskydy 

Hostýnsko-vsetínská 
hornatina 

Rožnovská brázda 

Moravskoslezské Bes-
kydy 



- 27 - 
 

4.1 Jesenícka oblasť 

 Do prvého polygonu, vymedzeného v kapitole 2 zasahuje 5 celkov z Jeseníckej 

oblasti, konkrétne Mohelnická brázda, Hanušovická vrchovina, Králický Sněžník, Hrubý 

Jeseník a Rychlebské hory. 

 Hanušovická vrchovina je s rozlohou 793 km2 38. najväčším celkom na území ČR. 

Jej stredná nadmorská výška je asi 527 m. Najvyšším vrcholom je Jeřáb (1003 m n.m.). 

Tento celok zasahuje aj do druhého polygonu.  

 Králický Sněžník je tretím najvyšším pohorím ČR. Najvyšším vrcholom pohoria je 

Králický Sněžník (1422 m n.m.), stredná nadmorská výška je najvyššia v ČR 930,9 m.  

 Rychlebské hory zasahujú do povodia svojím južným cýpom. Najvyšším vrchom 

pohoria je Smrk (1126 m n.m.) a jeho stredná nadmorská výška je 644,7 m. Pre hlavný 

hrebeň tohto pohoria sú typické výrazne zarezané údolia do tvaru “V“. 

 Hrubý Jeseník je druhým najvyšším pohorím ČR. Najvyšším vrcholom celého po-

horia je Praděd (1492 m n.m.) Stredná výška pohoria je 953 m n.m. Pohorie sa delí na pod-

celky: na severovýchode to je Medvědská hornatina, na juhu Pradědská hornatina a na ju-

hozápade to je Keprnická hornatina. Do našeho povodia zasahujú len posledné dve meno-

vané časti. Hrubý Jeseník má charakter zaoblených hrebeňov s príkrymi svahmi a s hlboko 

zarezanými údoliami (300 m). Taktiež sa tu nachádzajú početné skalné odkryvy.  

 Nízký Jeseník je tvorený menej odolnými horninami takže je menej členitý ako 

Hrubý Jeseník. Stredná nadmorská výška je 482,9 m  a najvyšším vrcholom je Slunečná 

(800 m n.m.). Pre túto oblasť sú typické zarovnané plošiny, nevýrazné, široko zaoblené 

hrebene a klenbovito pretiahnuté vyvýšeniny. Nízký Jeseník je voči svojmu okoliu obme-

dzený predovšetkým zlommi, na západe to je tzv. Temenický zlom ktorý ho oddeľuje od 

Hornomoravského úvalu, na juhu to je Moravská brána[13]. 

4.2 Západné vonkajšie Karpatské zníženiny 

 Na území záujmového povodia ich tvoria Hornomoravský úval a Moravská brána. 

 Hornomoravský úval sa tiahne od Třesínskeho prahu na severe, ktorý tvorí hranicu 

s Mohelnickou brázdou a zároveň rozhranie medzi Hercynským a Alpsko-Himalájskym 
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systémom, až po mesto Otrokovice na juhu. Úval je tvorený zníženinou vyplnenou plio-

cénnymi sedimentami a kvartérnymi náplavami rieky Morava, ktorá tvorí osu úvalu. 

 Moravská brána je úzka depresia medzi Nízkym Jeseníkom a Podbeskydskou pa-

horkatinou, dlhá asi 70 km a široká v najužšom mieste len 3 km. Tvorí ju plochá pahorka-

tina vyplnená  neogénnymi sedimentami a rozsiahlymi sprašami[13]. 

4.3 Slovensko-moravské Karpaty 

 Do oblasti záujmového povodia Moravy zasahujú celky Vizovickej vrchoviny, Ja-

vorníkov a malá časť celku Bielych Karpát. 

 Vizovická vrchovina je členitá hornatina s rozlohou 1399 km2 a strednou nadmor-

skou výškou 337,8 m. Najvyšším vrcholom je vrch Klášťov (753 m n.m.). Do oblasti po-

vodia zasahuje svojou severovýchodnou časťou a od Javorníkov ju oddeľuje riečka Senice. 

 Javorníky sa tiahnu od Lyského priesmyku na juhozápade po Makovský priesmyk 

na severovýchode v dĺžke asi 30 km. Ich najvyšší vrch je Veľký Javorník (1071 m n.m.) na 

Slovensku, v Českej republike je to Malý Javorník (1019 m n.m.) Stredná nadmorská výš-

ka pohoria je 631,6 m. Charakter pohoria predstavuje málo členený horský hrebeň budova-

ný pieskovacami a krátke úzke rázsochové doliny tvorené prevažne ílovcami[13][2]. 

4.4 Západobeskydské podhorie 

 Západobeskydské podhorie sa tiahne od juhozápadu na severovýchod rovnobežne 

s pásmovým pohorím Západných Karpát. Jediným geomorfologickým celkom na území 

ČR je Podbeskydská pahorkatina. 

 Podbeskydská pahorkatina zasahuje do územia povodia svojou juhozápadnou čas-

ťou. Významnou oblasťou v rámci tohto celku je oblasť Maleníku kde je zjavný prechod 

medzi Západnými Karpatami a Českou vysočinou[13][2]. 

4.5 Západné Beskydy 

 Západné Beskydy tvoria pás vrchovinového a hornatinového reliéfu tiahnúceho sa 

od južnej časti Hornomoravského úvalo až po hranicu s Poľskom v blízkosti Třince. 

V záujmovej oblasti povodia sú zastúpené celky Hostýnsko-vsetínska hornatina, Rožnov-

ská brázda a Moravskoslezské Beskydy. 
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 Hostýnsko-vsetínska hornatina je rozdelená údolím Vsetínskej Bečvy na dva pod-

celky. Hostýnske vrchy na západe s najvyšším vrcholom Kelčský Javorník (865m n.m.) 

a Vsetínské vrchy na východe, ktoré sú celkovo vyššie aj mohutnejšie s najvyšším vrchom 

Vysoká (1024 m n.m. Pre oblasť je typický erozne-denudačný reliéf a sústava hrebeňov 

západo-východného smeru. 

 Rožnovská brázda je zníženina medzi Vsetínskými vrchmi a Moravskoslzskými 

Beskydami s dĺžkou asi 28 km a šírkou zhruba 6 km. Osu brázdy tvorí Rožnovská Bečva. 

Priemerná nadmorská výška je asi 486,5 m. 

 Moravskoslezské Beskydy zashujú do oblasti povodia len svojou juhovýchodnou 

časťou. Najvyšším vrchom v oblasti povodia je Radhošť (1129 m n.m.)[13][2]. 

Obrázok 9 Geomorfologické členenie oblasti 



- 30 - 
 

5. Metodika morfotektonickej analýzy povodia 

 Morfotektonická analýza je oborom štruktúrnej geomorfológie, ktorý porovnáva 

vzťahy medzi morfoštruktúrami a tvarmi reliéfu. Morfoštruktúra zahrňuje litológiu hornín, 

vplyv staršej tektoniky, vlastnosti hornín (napr. fyzikálne, chemické, a pod.). Pri uskutoč-

ňovaní morfotektonickej analýzy je dôležité komplexne vyhodnotiť tektonické pomery 

záujmovej oblasti. Interpretácia zlomovej siete pomocou morfotektonickej analýzy je zalo-

žená na vizuálnom posúdení reliéfu a predpokladá čo najväčšiu zhodnosť digitálneho mo-

delu so skutočným priebehom reliéfu. Relevantnosť takejto analýzy závisí na presnosti 

digitálneho modelu reliéfu, na vhodnosti využitých metód a na subjektívnom posúdení 

oblasti interpretátorom [9]. 

5.1 Digitálne modely reliéfu 

 Digitálny model reliéfu (DMR) je digitálnou reprezentáciou reliéfu terénu zloženou 

z dát a interpolačného algoritmu, z ktorého je možné odvodzovať nadmorské výšky v ľu-

bovoľných bodoch nachádzajúcich sa vnútri modelovanej oblasti.[14] 

 DMR – Digital terrain model alebo digitálny model terénu/reliéfu zahrňuje v svojej 

definícii viacero druhov ako sú: 

• Digitálny model reliéfu – digital terrain model – neobsahuje prvky pevne 

spojené s reliéfom ako budovy, stromy atd. 

• Digitálny model povrchu – digital surface model – digitálna reprezentácia 

povrchu, ktorá obsahuje aj prvky pevne spojené s reliéfom 

• Digitálny výškový model – digital elevation model – Zobrazuje výškové 

body v pravidelnej rastrovej alebo vektorovej štruktúre. 

• Digitálny model krajiny – digital landscape model – kombináci funkčného 

modelu a 3D objektov pridávaných samostatne[14]. 

5.1.1 Zdroje dát DMR 

 Voľba zdroja dát a techniky vzorkovania výrazne ovplyvňuje presnosť výsledného 

modelu. Data pre DMR by mali obsahovať zmerané nadmorské výšky a ďalšie informácie 

o špecifickom chovaní reliéfu (línie, hrany) 
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 Zdroje dát: 

• Geodetické merania – Data sú veľmi presné, získavajú sa v priamom kontake s re-

liéfom. Geodet sa snaží zaznamenávať data tak aby čo najlepšie vystihovali daný 

terén. Nevýhodou je veľká nákladnosť a časová náročnosť. 

• GPS merania – Podobný princíp ako pri geodetických meraniach, len s GPS prí-

strojom. 

• LIDAR – Metóda diaľkového a automatizovaného zberu dát. Pri skenovaní sa vy-

tvorí mračno bodov a po odfiltrovaní vzniká priamo DMR. 

• Fotogrammetria – stereoskopická interpretácia leteckých snímkov alebo družico-

vých mraní 

• Topografické mapy – poskytujú data vo forme vrstevníc, ktoré vychádzajú z topo-

grafických máp. Dnes sú už vo veľkej miere digitalizované. Presnosť a kvalita dát 

závisí na kvalite vstupných dát. Tieto data sú najlacnejšie z vyššie uvedených a sú 

ľahko dostupné v celej ČR[14]. 

5.1.2 Tvorba DMR 

 Pre torbu DMR sa používajú datové modely typu GRID (pravidelná štvorcová sieť) 

alebo TIN (nepravidelná sieť trojuholníkov). 

 GRID – mriežka je tvorený štvorcovou maticou bodov, každý bod reprezentuje 

štvorcovú oblasť s konštantnou nadmorskou výškou. Tento systém odpovedá rastrovému 

datovému modelu, preto sa modelu GRID nazýva aj rastrový DMR. Presnosť tohto modelu 

je daná veľkosťou bunky. 

 TIN – triangular irregular network je topologický datový model, tvoria ho vrcholy 

a hrany. Trojuholníky sú vymedzené tromi vrcholmi a hranami a sú medzi nimi topologic-

ké vzťahy. DMR typu TIN je viac vyhladený a lepšie zobrazuje povrch terénu avšak analý-

zy nad týmto modelom používajú náročnejšie a komplikovanejšie procedúry 

a algoritmy[14]. 

 Pre túto prácu bol použitý rastrový DMR vygenerovaný na základe topografických 

dát Digitálneho modelu území (DMU25) zabezpečených Vojenským topografickým ústa-

vom v Dobruške (VTOPU). Model bol primárne vytvorený pre súradnicový systém Trans-

verse Mercator Pulkovo 1942, avšak pre potreby mojej práce som ho transformoval na 
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systém S-JTSK Krovak EastNorth. Topografický podklad mal atribúty mapy 1:25 000, 

krok vrstevnice bol 5 m. Veľkosť bunky rastra je 25x25 m. Ako interpolačná metóda bola 

zvolená metóda najbližších susedov (nearest neighbour). 

5.1.3 Vizualizácia DMR 

 Vizualizácia DMR je dôležitým prostriedkom k uľahčeniu interpretácie a tým aj 

analýzy daného územia. Pri vytváraní by sa malo dbať na zrozumiteľnosť, jednoduchosť 

a názornosť. 

 Pre vizualizáciu sa používajú metódy vrstevnicových modelov a tieňovaných mo-

delov. Vrstevnicové modely sú najpoužívanejším a najstarším typom s jasným vyjadrením 

výšky. Základnou výhodou je jednoduchosť zobrazenia a pochopenia. Nevýhodou je 2D 

zobrazenie, ktoré neposkytuje okamžité priestorové vnímanie plochy. Tieňovaný reliéf 

(obr.10) vyjadruje mieru odrazeného svetla dopadajúceho na reliéf v závislosti na polohe 

zdroja svetla[14]. V programovom prostredí ArcGis sa na tieňovaný reliéf používa nástroj 

hillshade.  V tomto nástroji je základný smer dopadajúceho svetla určený azimutom 315° 

pod vertikálnym uhlom 45°. Pre potreby mojej analýzy som určil zdroj svetla parametrami 

200° a 45°. Ďalej sa určuje aj parameter Z, ktorý násobí pôvodné hodnoty pre zvýraznenie 

výškových rozdielov. Parameter Z bol určený číslom 2. Kombináciou vrstevnicového mo-

delu s tieňovaným reliéfom je možné dosiahnuť plastické 3D zobrazenie, ktoré  poskytuje 

okamžité priestorové vnímanie plochy.  

  

  

Obrázok 10 Tieňovaný reliéf hillshade v oblasti Hrubého Jeseníku 
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5.2 Smerová analýza 

 Smerová analýza slúži k zisteniu dominantných smerov skúmaných lineamentov. 

Zistené hodnoty boli interpretované pomocou ružicových diagramov, ktoré boli vykreslené 

pomocou programovej extenzie ESRI ArcMap vyvinutej na VŠB-TU Ostrava[8]. Extenzia 

je ovládaná pomocou formulára (obr.11), do ktorého sa zadávajú vstupné data vyhodnoco-

vaných lineamentov, polygon ohraničujúci analyzovanú oblasť, minimálna dĺžka analyzo-

vaného úseku, mierka a farba ružicového diagramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pre správnu funkciu smerovej analýzy a vykreslenia ružicových diagramov bolo 

potrebné určiť vyhovujúcu dĺžku najkratšieho skúmaného úseku lienamentu. Pri príliš veľ-

kej dĺžke by došlo k odfiltrovaniu veľkého množstva úsekov, dôležitých pre vystihnutie 

smeru. Naopak pri príliš malej dĺžke by sa do analýzy zapájali aj krátke úseky, ktoré nevy-

stihujú generálny smer toku. V oboch prípadoch by analýza stratila vierohodnosť[8]. Pre 

moju analýzu bola po viacerých pokusoch a konzultáciou s vedúcim práce vyhodnotená 

vhodná dĺžka 100 m.  

Obrázok 11 dialógové okno extenzie Rose diagrams 
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5.3 Analýza a interpretácia výsledkov 

 Morofotektonická analýza poskytuje informácie o priebehu a pôvode reliéfu a jeho 

závislosti na tektonike. V tejto práci sa zaoberám len lineamentami riečnej siete a podľa 

vplyvu morfoštruktúr a reliéfu na vodné toky ich delíme na tieto základné typy (obr. 12): 

• konsekventné vodné toky – ich smer je určený pôvodným sklonom terénu a ich 

smer nie je závislý na morfoštruktúrach; 

• subsekventné vodné toky – sú viazané na pruhy menej odolných hornín alebo na 

tektonické línie a tečú v zhodnom smere s úklonom vrstiev alebo v smere teknonic-

kých línií 

• resekventné vodné toky – tečú rovnakým smerom ako konsekventné toky ale sú na 

nižšej úrovni erózneho povrchu 

• obsekventné vodné toky – tečú proti celkovému sklonu reliéfu, často sú naviazané 

na tektonické línie 

• insekventné vodné toky – niesú závislé ani na sklone reliéfu ani na morfoštruktúre 

 V reále sa vyskytujú kombinácie týchto typov vodných tokov a navzájom sa nevy-

lučujú. Typ vodného toku sa potom určí na základe prevládajúceho typu.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12 Blokdiagram subsekventých a konsekventných tokov[3] 
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6. Morfotektonická analýza povodia 
 Metodika bola použitá na vyššie vymedzenú časť povodia Moravy, ktoré bolo na 
základe príslušnosti k povodiam jednotlivých tokov, s prihliadnutím na geologické a geo-
morfologické členenie rozdelené na 4 čiastkové podoblasti (obr. 13) popísané v kapitole 
2.1.

 

Obrázok 13 Rozdelenie záujmového územia na čiastkové podoblasti  



- 36 - 
 

Obrázok 14 Smerová analýza vodných tokov 
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Obrázok 15 Smerová analýza vodných tokov bez oblastí s kvartérnou výplňou úvalov 
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Obrázok 16 Smerová analýza zlomov v záujmovej oblasti 

 



- 39 - 
 

 

 

Obrázok 17 Analýza sklonov 
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 Pre oblasť povodia Moravy boli v rámci morfotektonickej analýzy smerov použité 

líniové prvky riečnej siete a zlomov mierky 1:50 000. K dokresleniu celkovej situácie bol z 

DMR vytvorený model sklonov (obr. 17), ktorý pomáha pri interpretácii výsledkov. Pri 

analýze smerov zlomovej siete (obr. 16) v polygonoch (podoblastiach) 1-2 (Jesenícka ob-

lasť) vidno výraznú smerovú závislosť v smere SZ-JV, ktorá korešponduje s dominantnou 

zlomovou sieťou a hlavnými puklinovými systémmi sudetskeho zlomového systému. 

V polygone 1 je ružica viac pravostranne pootočená, čo je spôsobené známym natočením 

obrazu krehkej tektoniky silezika (Hrubého Jeseníku), oproti sieti krehkej tektoniky v po-

doblasti kulmu (Nízky Jeseník). 

  V oblasti povodia dolného toku Bečvy (podoblasť 3) taktiež prevláda smer SZ-JV 

tvorený zlommi známymi z časti Nízkeho Jeseníku. Vo väčšej miere sa však prejavujú 

tektonické zlomy kolmé na vrásovo-násunové (príkrovové) systémy Beskydskej pahorkati-

ny, geologicky zodpovedajúc predovšetkým litologicky „mäkším“ príkrovom podslezskej 

jednotky. Vyskytuje sa aj systém VSV-ZJZ súvisejúci so zlomovou líniou Moravskej bráz-

dy a tektonikou v oblasti Hostýnskych vrchov. V poslednej oblasti (podoblasť 4) prevláda 

systém Z-V daný štruktúrnym charakterom pásomného pohoria (čiastkové príkrovy a vrá-

sové systémy magurskej jednoty) v tomto smere, vyskytuje sa tu ale aj smer SSZ-JJV ge-

neticky podmienený puklinovými systémmi kolmými na hlavný smer vrásovo-násunovej 

tektoniky príkrovového pohoria (Vsetínske vrchy, Javorníky atd.). 

 Analýza riečnej siete bola z dôvodu prechodu rieky Moravy Mohelnickou brázdou, 

Hornomoravským úvalom a Moravskou bránou riešená nad vrstvou riečnej siete, ktorá 

neobsahovala tieto úvalovité územia(obr. 15). Uvedené celky boli vylúčené pretože sa 

v ich prevažne kvartérne sedimentárnej výplni nenachádzajú prakticky žiadne zlomy. Ďal-

ším dôvodom je prítomnosť meandrujúcich úsekov, ako aj úsekov upravených meliorá-

ciou, ktoré nevystihujú generálny smer toku.  Vylúčenie týchto území malo vplyv na pô-

vodnú analýzu (obr. 14) znížením rozptylu ružicového diagramu a spresnením výsledkov v 

polygonoch 1-3, ktorá tak lepšie zodpovedá vzájomnej genetickej závislosti siete krehkej 

tektoniky, vrásovo-násunových systémov a siete riečnych tokov. 

 Analýza riečnej siete (obr.15) potvrdila dominantnú orientáciu vodných tokov 

v prvých dvoch polygonoch (1 a 2) na dominantný smer SV-JZ  až SSV-JJZ s vedľajším 

smerom SZ-JV. Z toho vyplýva že hlavný smer je kolmý na zlomové línie teda toky tečú 
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súbežne s vrásovým systémom. Súčasne sa prejavuje väzba na zlomové svahy okrajového 

zlomu moravského úvalu, uklonené k JZ. Z toho môžeme usudzovať že toky sú prevláda-

júco subsekventné, s konsekventnými prítokmi a tvoria rovnobežnú riečnu až mriežkovú 

sieť s obmedzenými rysmi dendroidálnej siete.  

 Povodie dolnej Bečvy vykazuje podobné smery, avšak oproti prvým dvom oblas-

tiam je ružica pravostranné pootočená o 10-15°. Smer SZ-JV je o niečo výraznejší ako 

smer SV-JZ. Opäť sa jedná o rovnobežnú riečnu sieť s tým že hlavné toky tečú v smere 

VSV-ZJZ tzn. v smere vrás a príkrovových násunov. Oblasť povodia horného toku Bečvy 

má dominantné smery SSV-JJZ blížiace sa až k smeru S-J, podmienené krehkými tekto-

nickými systémmi, kolmými na dominantný vrásovo-násunový smer, ktorý je v ružicovom 

diagrame reprezentovaný ako čiastkové maximum smeru Z-V. Veľký rozptyl hodnôt je 

spôsobený hustotou riečnej siete, ktorá je v tejto oblasti veľmi vysoká. Z analýzy vyplýva, 

že hlavné toky sú subsekventné, toky tečúce kolmo na vrásy sú ovplyvnené zlomovými 

systémmi a tvoria konsekventné toky. Z toho vyplýva výrazný charakter typu rovnobežnej 

riečnej siete. 

 Rozdiel medzi jeseníckou a karpatskou oblasťou územia sa prejavuje hustotou rieč-

nej siete, ktorá je závislá na horninovom zložení, ktoré je v prvej oblasti výrazne tvrdšie 

a odolnejšie ako v Karpatoch. Tvar riečnej siete je podobný, obidva systémy sú závislé do 

značnej miery na tektonike a to na duktílnej(vrásovo-násunovej) tak predovšetkým kreh-

kej(zlomovo-puklinovej). Karpatský systém riečnej siete je pravostranne pootočený 

(cca  25°) v závislosti na smere násunov vrás západokarpatského orogénu. 
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7. Záver 

 V rámci tejto bakalárskej práce bola riešená morfotektonická analýza severnej ľa-

vobrežnej časti povodia Moravy. Dôležitým ukazovateľom bol rozdiel medzi jeseníckou 

a karpatskou časťou povodia, ktoré sú rozdielne svojim vekom a geológiou, vrátane geo-

morfologického vývoja. Zhodnotenie vzťahov tektoniky a reliéfu bolo aplikované na tvar 

riečnej siete tohto územia. K analýze boli použité DMR vytvorené v programe ArcMap 

10.1 ESRI s extenziou Rose diagrams. Na základe tejto analýzy boli interpretované vý-

sledky vzťahu riečnej siete a tektonických zlomov. 

 Hlavným smerom zlomov v jeseníckej časti povodia je SZ-JV. V karpatskej oblasti 

je to smer SSZ-JJV. Pri analýze riečnej siete boli zistené pravoúhle smery čo signalizuje 

výskyt rovnobežného až mriežkového charakteru riečnej siete v oboch oblastiach, 

s rozdielmi v hustote riečnej siete. 

 Morfotektonická analýza preukázala závislosť riečnej siete na tektonických zlo-

moch v obidvoch oblastiach, v jeseníckej oblasti bola táto závislosť výraznejšia, zatiaľ čo 

v oblasti karpatskej je výraznejšia väzba riečnej siete na vrásovo-násunové systémy prí-

krovovej stavby Vonkajších flyšových Karpát. 
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