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V morfotektonických a  morfoklimatických podmienkach strednej Európy majú na priestorovú diferenciáciu 
reliéfu a jeho vývoj dominantný vplyv fluviálne procesy. Efektom ich pôsobenia je krátkodobá i dlhodobá 
transformácii reliéfu do fluviálneho typu  a tým aj celková diferenciácii krajiny. Fluviálne procesy sú  produktom 
vyššie uvedených  podmienok a sú�asne agentom podmie�ujúcim vývoj a fungovanie  dynamických prírodných 
geomorfologických entít definovaných povodiami s rie�nou sie�ou, dolinovými a korytovo-nivnými 
geosystémami. Tieto  líniové geosystémy typu proces - odozva  možno  v najvšeobecnejšom slova zmysle 
charakterizova� dvoma základnými vlastnos�ami, a to charakterom pozd�žneho profilu a z neho vyplývajúcim  
sklonom v smere gravitácie. Cie�om príspevku je poukáza� na prístupy a možnosti  využitia výsledkov analýzy 
pozd�žneho profilu a sklonu  fluviálnych geosystémov v ich v kontexte modelu hierarchickej klasifikácie 
morfológie riek – RMHC (Lehotský 2004; Grešková a Lehotský 2004).  

V najvšeobecnejšom slova zmysle pozd�žny profil rieky predstavuje graf, sekvenciu bodov 
zobrazujúcich  vz�ah nadmorskej výšky bodu dna doliny, brehu alebo dna koryta a jeho vzdialenosti od prame�a 
vodného toku, resp. záveru doliny. V klasickom a najnázornejšom ponímaní je to vlastne   krivka skonštruovaná 
na základe priese�níkov vrstevníc topografických máp ve�kých až stredných mierok s  vodným tokom, resp. 
dnom doliny. Modernejšie prístupy využívajú pri konštrukcii pozd�žnych profilov digitálny model reliéfu (napr. 
Kobor a Roering 2004, Brocklehurst a Whipple 2002, Bishop et al. 2002, Reinfelds et al. 2004, Szynkaruk et al. 
2004), fotogrametrické analýzy leteckých a kozmických snímok (napr. Delcaillau et al. 1998, Jamieson et al. 
2004)  alebo GPS. Pri detailnejších výskumoch sa využíva presné nivela�né meranie.  

Za najtradi�nejšiu a najširšiu rovinu využitia analýzy pozd�žneho profilu rieky považujeme úrove� 
povodia a jeho rie�nej siete. Takýto prístup sa uplat�uje v empiricky akcentovanom komplexnom regionálnom 
geomorfologickom a morfoštruktúrnom výskume.  Z h�adiska RMHC predstavuje táto oblas� výskumu prechod 
z úrovne celého povodia na úrove� zón až segmentov. Tieto taxóny môžeme efektívne vy�le�ova� práve na 
základe jednotlivých, relatívne homogénnych, úsekov na krivke pozd�žneho profilu. V komplexnom regionálnom 
geomorfologickom výskume sú profily tradi�ne využívané na ilustráciu zistených skuto�ností o genéze územia 
(napr. Mazúr 1963, Lacika 2001), na lokalizáciu záujmových úsekov v rámci toku (napr. Gupta et al. 2002) 
alebo výskumných bodov (napr. Schildgen et al. 2002). Hodnotí sa celkový sklon, ako aj striedanie sa úsekov 
konkávneho, konvexného �i rektilineárneho charakteru. Podobným prístupom a sledovaním podobných indícií je 
možné analyzova� aj priebeh dlhodobých klimatických zmien a ich vplyv na vývoj dolín. Podobný prístup 
aplikovaný ale na výskum krátkodobých zmien  prezentujú Bailliea a Norbu (2004), ktorí sledujú vz�ah medzi 
rozmiestnením zrážok a odtoku a charakterom pozd�žnych profilov riek Bhutánu. Iný príklad aplikácie analýzy 
pozd�žneho profilu riek predstavuje  výskum procesom glaciácie a deglaciácie vo vz�ahu k fluviálnej eróziu 
(napr. Bishop et al. 2002, Brocklehurst a Whipple 2002).. Pri morfoštruktúrnom výskume sa  analýza pozd�žnych 
profilov využíva za ú�elom o postihnutia dlhodobejšieho vývoja doliny alebo rie�nej siete. Pozornos� sa venuje 
predovšetkým anomáliám na grafoch profilov, tzv. bodom oživenia (Lehotský a Grešková 2004) – „knickpoints“ 
(nick points) alebo lokálnym eróznym bázam. Ve�mi �asto sa skúma vz�ah týchto bodov k miestam, kde profil 
doliny križujú tektonické línie (napr. Philip a Sah 1999, Whipple 2004, Colombo et al. 2000, Szynkaruk et al. 
2004) alebo litologické rozhrania (napr. Tooth et al. 2004). Na základe charakteru pozd�žnych profilov je možné 
odhadova� mieru denudácie (napr. van der Beek et al. 2001) alebo priebeh transformácie dolinovej siete 
v súvislosti so zmenami eróznej bázy (napr. Mather 2000, Goldrick a Bishop 1995). Klasifikácia pozd�žnych 
profilov viacerých dolín, vyplývajúca zo štatistickej analýzy ich parametrov, môže vies� k regionalizácii �i 
regionálnej typizácii jednotlivých povodí a k vy�le�ovaniu blokov s odlišným tektonickým režimom (napr. 
Kobor a Roering 2004, Jamieson et al. 2004, Seidl et al. 1994, Demoulin 1998, Zuchiewicz 1980, 1995). So 
zmenami tektonických a klimatických podmienok súvisí aj vývoj rie�nych terás. Porovnávaním priebehu 
pozd�žnych profilov jednotlivých terasových stup�ov s profilom sú�asnej doliny je možné vytvára� si ucelenejší 
obraz o genéze reliéfu. Tieto možnosti využil už Mazúr (1963), z novších prác spome�me napr. Formento – 
Trigilio a Pazzaglia (1998), Krzyszkowski a Stachura (1998), Li et al. (1998), Schildgen et al. (2002) alebo Tsai 
a Sung (2003). 

Pozd�žny profil rieky je grafom, ktorý vyjadruje závislos� nadmorskej výšky bodu od jeho vzdialenosti 
od prame�a rieky. V princípe je ho teda možné vyjadri� pomocou matematickej funkcie, odvodzova� jej 
parametre (a tie interpretova� vzh�adom na procesy formujúce profil) a modelova� vývoj doliny na základe 
známych fyzikálnych zákonitostí pri teoreticky akcentovanom komplexnom regionálnom geomorfologickom 
výskume a morfoštruktúrnom výskume. Základmi teoretickej interpretácie pozd�žneho profilu rieky sa zaoberalo 
ve�a autorov (napr. Ivanov 1951, Leopold et al. 1964, Hack 1973, Zuchiewicz 1980), pri�om �asto využívaným 



nástrojom sú viaceré typy bezrozmerných grafov, ktoré umož�ujú efektívnejšie porovnáva� rieky rôznej d�žky 
a hierarchie alebo zvýrazni� niektoré významné parametre pozd�žnych profilov. Analýze profilu konkavity (a 
z neho odvodený index konkavity) ako miery zah�benia toku sa venujú práce ako napr. Leopold et al. 1964, 
Zuchiewicz 1980, Demoulin 1998, Pánek 2002, Novotný 2003. Semi-logaritmický (SL) profil ako odraz 
dynamickej tendencie rieky  bol predmetom výskumu prác (napr. Hack 1973, Zuchiewicz 1995, Goldrick a 
Bishop 1995, Brookfield 1998, Chen et al. 2003). Na využitie profilu gradientu ako nástroja  na znázornenie 
energie toku v jednotlivých úsekoch sa zamerali práce (napr. Zuchiewicz 1995, Demoulin 1998, Reinfelds et al. 
2004). Rãdoane et al. (2003) takto skúmajú vz�ah funkcií, modelujúcich pozd�žne profily, k vývojovým štádiám 
hlavných rumunských riek. V empiricky i teoreticky akcentovanom komplexnom regionálnom 
geomorfologickom a morfoštruktúrnom výskume analýzy pozd�žneho profilu sa takto definuje trajektória 
vývoja fluviálnych geosystémov.  

V období ostatných 20-tich rokov ako nazna�uje množstvo prác, vývoj fluviálnej geomorfológie 
nazna�il výraznú orientáciu na výskum sú�asných prirodzených alebo �lovekom podmienených zmien 
fluviálnych geosystémov. Napríklad Kobor a Roering (2004) na základe viacerých parametrov odhadujú miery 
erózie a zahlbovania 111 malých tokov v Oregone. Astrade a Bravard (1999) analyzujú nesenie a akumuláciu 
sedimentov po�as povod�ových eventov v súvislosti so zmenami energie rieky (vyplývajúcej zo spádu) pozd�ž 
toku. Pozd�žny profil dna rieky Morava (konštruovaný na základe meraní h�bky v kilometrových intervaloch na 
úseku dlhom 70 km) poukázal na intenzívne degradáciu rieky (zah�benie v priemere o dva metre) v období 
posledných 50 rokov (Holubová a Lisický 2001). Sú�asne sa výskum presúva aj do ve�mi podrobných mierok, 
dochádza k zostavovaniu  rôznych   klasifika�ných schém fluviálnych geosystémov a spracovávajú sa procedúry 
ich hodnotenie v environmentálnej polohe. Aj v takejto rovine, rovine detekcie symptómov zmien morfológie 
vodných tokov a ich klasifikácie analýza pozd�žneho profilu a sklonitosti spolu s inými morfologickými 
parametrami predstavuje jeden z nástrojov prehlbovania ich poznávania. Celkove o využívaní analýzy 
pozd�žneho profilu a sklonitostných pomerov môžeme konštatova�:  

1. Je evidentné, že fluviálne geosystémy sklonom dna, resp. koryta v pozd�žnom profile citlivo reagujú na 
tektonické pohyby, zmenu litologicko - štruktúrnych podmienok a sedimenta�no-erózne fenomény, t. j. 
priebehy kriviek pozd�žneho profilu  majú svoje špecifické prejavy v závislosti od globálnych a 
regionálnych endogénnych a exogénnych podmienok, v ktorých sa fluviálne geosystémy nachádzajú 
a vyvíjajú a taktiež od lokálnych, vnútorných  podmienok ich fungovania.  

2.   V smere proti toku  má pozd�žny profil tendenciu nadobúda� celkove konkávnejší priebeh, avšak je len 
zriedkakedy hladký. Nerovnosti, konvexné úseky na �om zvy�ajne indikujú body oživenia rôznej 
proveniencie. 

3.   Zmena sklonu pozd�žneho profilu, uvažujúc teoreticky konštantný prie�ny profil,  je v  kladnej korelácii 
so sedimentovou  zá�ažou toku a  zrnitostným zložením sedimentov a zápornej s prietokom, pri�om je 
spolo�ným efektom oboch parametrov (Knighton 1984).  

4.   Pre korytá so zrnitostne hrubším dnom sklon koreluje za prietoku plného koryta s D65 ako prahovou 
hodnotou priemeru z�n dnového materiálu (Charlton et al. 1978). 

5.   Prispôsobenie sa sklonu sedimentovej zá�aži je spojené s konceptom vodného toku nachádzajúceho sa 
v rovnovážnom stave. Tok s vyrovnaným prietokovým režimom vykazuje taký sklon, ktorý dostato�ne 
zabezpe�uje transport sedimentov a preto u takýchto vodných tokov musí by� pozd�žny profil konkávny 
(Knighton 1984). 

6.   Sklon pozd�žneho profilu je nižší  ako sklon dna doliny u  vodných tokov, ktorých koryto je založené 
v ílovito-hlinitých sedimentoch a substrátoch. Tento rozdiel vodný tok vyrovnáva zvýšením miery 
k�ukatosti (Schumm 1968). 

7. Pozd�žny profil neznázor�uje len celkový trend vývoja a vertikálnej diferenciácie dna koryta, resp. 
doliny. Jeho  konštrukcia vo ve�kých mierkach jednozna�ne parametrizuje a sú�asne pomáha 
objas�ova� princípy priestorového usporiadania nižších taxónov RMHC (korytovo-nivných jednotiek a 
rie�nych úsekov so špecifickou skladbou  morfologických a morfohydraulických jednotiek), resp. ich 
reakcie na prirodzené (zvyšky dreva, prahy a stupne) ako aj umelé (hate, mostné stavby a pod.) body 
oživenia.  

8. Analýza pozd�žneho profilu na úrovni nižších taxonomických úrovní RMHC je vhodným podkladom 
pri štúdiu sú�asnej dynamiky rieky a odha�ovanie symptómov zmien morfológie vodných tokov.  

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že analýza pozd�žneho profilu rieky v kontexte RMHC predstavuje 

vhodný nástroj na skúmanie vývoja, priestorovej štruktúry a fungovania nielen vyšších taxónov (ako je rie�na 
sie�, zóna a segment), ale jeho analýza je adekvátna aj na nižších taxonomických úrovniach RMHC ako to 
ilustruje napríklad  Burge (2004) a mnohé práce zaoberajúce sa reakciou koryta na �lovekom indukované 
zásahy, resp. pri skúmaní a hodnotení vodných tokov v ekomorfologickej polohe. Analýza pozd�žnych profilov 
teda nie je len  doménou štruktúrnej geomorfológie, ale má adekvátne uplatnenie aj v geomorfológii fluviálnej 
a jej aplikáciách. 
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Summary 

 
Longitudinal profile of river – geomorphic research tool 

 
Morphotectonic and morphoclimatic conditions of central Europe have caused domination of fluvial relief. 
Fluvial processes are a product of these conditions and also an agent influencing development and functioning of 
dynamical natural geomorphic entities defined by drainage basins, valley and channel-floodplain geosystems. It 
is possible to characterize these entities by two basic properties – character of the longitudinal profile and the 
gradient. The aim of this paper is to point at approaches and possibilities of using results of longitudinal profile 
and gradient of fluvial geosystems analyses in the context of River Morphology hierarchical classification 
(RMHC). The most traditional and widespread level of these analyses is the level of whole basin or the group of 
basins. Such approach has found realization in empirically oriented complex regional geomorphic and 
morphostructural research. From RMHC point of view, this area of research represents a transition from whole 
basin level to the level of zones and segments. Theoretically accented research (modelling longitudinal profiles 
development), based on the mathematical and physical knowledge, is well elaborated, too. The analyse of 
longitudinal profile is useful also at lower taxonomical levels of RMHC, by studying recent dynamics of river 
and by assigning of the symptoms of river morphology changes and it could be used to define, classify and 
evaluate individual reaches in the frame of channel-floodplain units. 


