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1 Základní pojmy 
Geomorfologie je věda zabývající se studiem zemského povrchu (planetar surface). Zkoumá 

jeho tvar (shape), vznik (origin) a vývoj (development).  
Tvar zemského povrchu je představován georeliéfem – plochou, která odděluje pevné a tekuté 

sféry Země. Příčinou změny tvaru georeliéfu jsou geomorfologické procesy.  
Geomorfologický proces v sobě zahrnuje jednak pohyb látky (přesuny určité hmoty), dále 

látkovo-energetické bilance na georeliéfu – pohyb pole (Obr. 1). Sumací obou těchto pohybů 
nastává změna georeliéfu – pohyb formy. 

 
Obr. 1: Vývoj pole na příkladu skalní stěny s kuželem zpracováno podle URBÁNKA (1974) 

Hnací silou geomorfologických procesů jsou geomorfologičtí činitelé. Geomorfologickým 
činitelem rozumíme konkrétní hmotný objekt s určitou energií (potenciální, kinetickou, tepelnou – 
např. magma), jejíž část je využita v průběhu geomorfologického procesu. Můžeme tedy říci, že 
geomorfologický činitel je bezprostředním látkovým a energetickým nositelem geomorfologického 
procesu. Jedná se například o vzduch, vodu v různých skupenstvích, horniny (s potenciální 
gravitační energií), magma s tepelnou a kinetickou energií atd.). 

Charakter geomorfologických činitelů, procesů i forem bezprostředně ovlivňují 
geomorfologické podmínky dané prostředím (klima, biocenózy, podzemní voda, ale i petrologická 
skladba atd.), ve kterém k jednotlivým jevům dochází. 

Georeliéf se skládá (v daném rozlišovacím měřítku) z elementárních forem georeliéfu. Jedná se 
o geometricky homogenní plochy, ohraničené vůči jiným elementárním formám výraznými liniemi 
(hranami), narušujícími jejich homogenitu. Na každé konkrétní elementární formě předpokládáme 
shodný průběh recentních geomorfologických procesů a jednotnou genezi všech jejích částí. Proto 
je nazýváme geneticky stejnorodé plochy. Tyto plochy mají určité morfometrické vlastnosti 
(sklon, orientaci a křivost).  

Elementární formy reliéfu se skládají do tzv. segmentů georeliéfu. Ty mohou vytvářet celky 
různé hierarchické úrovně. Při jejich vymezování je vhodné brát ohled zejména na podobné 
morfometrické vlastnosti, které indikují homogenitu v průběhu geomorfologických pochodů, dále 
genetický aspekt, tedy rozsah množiny geomorfologických procesů a činitelů, podílejících se na 
jejich vzniku a celkové omezení vůči jiným segmentům, případně typům georeliéfu (např. výrazné 
morfostrukturní hranice). 

Elementární formy se skládají i do takzvaných složených forem georeliéfu, které mají 
podobnou genezi – vznikaly za působení podobných geomorfologických procesů. Jedná se 
o historicky vymezené geomorfologické útvary (např. drumlin, moréna atd.). Jejich vymezení na 
konkrétním území bez porušení určité hierarchie, zachování meziměřítkových vazeb a logických 
postupů je však dosti problematické. Proto má tato kategorie spíše poznávací význam a není vhodné 
ji zařazovat do systematického geomorfologického mapování (poznávání krajiny). 
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Pokud georeliéf vytváří v určité oblasti více–méně omezené území (představované složitými 
segmenty georeliéfu), ve kterém nacházíme podobné tvary vzniklé v závislosti na příbuzných 
strukturních podmínkách a působením určité množiny geomorfologických procesů (většinou se 
jedná o geneticky „příbuzné“ procesy – například určitý typ vulkanické činnosti), pak hovoříme 
o typu reliéfu. Typem reliéfu může být například reliéf na horizontálně uložených sedimentech, 
různé formy krasového reliéfu, oblast s určitou formou sopečné činnosti atd. 

Všechny děje, které se podílejí na změnách georeliéfu (geomorfologické procesy) probíhají 
v geosféře, kterou nazýváme geomorfosféra. Leží na rozhraní litosféry, atmosféry a hydrosféry. 
Není od těchto sfér oddělena žádnou ostrou hranicí, naopak se s nimi prolíná a komunikuje pomocí 
mnoha složitých vazeb. Zasahuje až do astenosféry, kde se vytváří základ pro působení 
endogenních pochodů, ale obvykle nepřesahuje hranice troposféry (vázána většina vody, která je 
důležitá pro průběh zvětrávání).  

Hlavní procesy, které se v geomorfosféře projevují, vznikají působením endogenních a 
exogenních činitelů. Endogenní činitelé způsobují obvykle rozčleňování georeliéfu a exogenní 
činitelé, kteří proti předešlým působí zpravidla antagonisticky georeliéf zarovnávají a to v určitém 
čase. Již W. M. DAVIS (1899) označil strukturu, proces a čas za tři základní veličiny, které se 
podílejí na utváření zemského povrchu tedy georeliéfu (Davisovo velké geomorfologické trio).  

Georeliéf je sice veličina nehmotná (tvar), ale hmotný je jeho nositel tj. horniny zemské kůry. 
Jejich struktura je základem pro vznik segmentů (resp. forem) reliéfu různé velikosti. Pokud tyto 
velké segmenty chceme zkoumat, je nutné vždy přesně dodržet příslušné měřítko a to prostorové 
i časové. Velkou metodickou chybou je zejména směšování forem různých velikostí. 

Zjednodušeně můžeme hovořit o mega, mezo a mikroformách (zkoumáme je v rámci 
topické, chorické a regionální úrovně), které se v georeliéfu uplatňují různě dlouhou dobu.. 

Platí že: 
bTaS .  [1] 

Kde S je velikost formy, a je intenzita geomorfologického procesu, T je čas resp. délka trvání 
určité formy a b je měřítkový faktor (hodnota okolo 1). 

Z [1] vyplývá, že velké formy se v georeliéfu projevují podstatně déle. Jejich existence je 
zpravidla podmíněna endogenními činiteli, jejichž působení v tomto případě převládá nad intenzitou 
procesů exogenních. Jedná se o struktury planetárního významu – pásemná pohoří, štíty, oceánské 
rifty atd (v geologii o nich hovoříme jako o hlavních morfostrukturách kontinenů nebo oceánů).  

Tabulka 1: Hierarchická klasifikace terestrických geomorfologických forem podle velikosti 

Řád 
Předpokládaná 
velikost 
(řádově – km2) 

Charakteristika formy (s uvedením příkladu) 

Předpokládaná 
doba projevu formy 
v georeliéfu (řádově 
– roky) 

1 107 Plenetární formy: Kontinenty, oceánské pánve 108–109 

2 106 Megaformy: Štíty, tabule; Konžská pánev, Skandinávský štít 108 

3 104 Velké morfostruktury: pohoří, sedimentační pánve, např. Pařížská 
pánev, Český masív 107–108 

4 102 Makroformy: horské masívy (Šumava), velké vulkány (Etna) 106–107 

5 10-1–10 Mezoformy velké: aluviální kužele, morény, kaňony, kuesty, stolové 
hory 105–106 

6 10-2 Mezoformy střední: horské hřbety, akumulační a erozní terasy, 
skalní věže 104–105 

7 10-4 Mezoformy malé: svahy, tvary říčních koryt, duny, skalní pyramidy 103 

8 10-6 Mikroformy: kamenné polygony, thufury, krápníky, štěrkové lavice, 
voštiny, zemní pyramidy (např. v tillech) 102 

9 10-8 Efemerní mikroformy: fluviální a eolické čeřiny, strie (ledovcové 
rýhy), efemerní rozní rýhy – 

Upraveno podle BAKER (1996) A RUBÍN & BALATKA AJ. (1986) 

PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 4

Tak jako jednotlivé geomorfologické formy mají svou určitou dobu existence na zemském 
povrchu, působí na georeliéf v různé intenzitě a délce i geomorfologické procesy. I tady je důležité 
důsledné užívání měřítka (v tomto případě časového).  

 
Obr. 1: Vztahy mezi rozsahem působení a délkou trvání různých geomorfologických procesů; 
podle CAREY IN BAKER (1996) 

2 Význam geomorfologie a postavení v systému věd 
Geomorfologie je vědní obor, který je velmi úzce spojen s geologií, protože struktura 

představuje významnou část z velkého Davisova geomorfologického tria a georeliéf výrazně 
ovlivňuje (zkoumáním vlivu struktury hornin na georeliéf se zabývá strukturní geomorfologie 
procesy pak dynamická geomorfologie).  

Geomorfologie však studuje i rozšíření forem georeliéfu na zemském povrchu a vztahy 
s ostatními složkami krajinné sféry. Tím se výrazně přibližuje geografii. Můžeme tedy říci, že 
geomorfologie je vědní obor, který leží na rozhraní geologie a geografie. 

Není otázkou zda je geomorfologie stěžejní vědou či nikoli. Lidstvo se vyvinulo a dodnes 
žije v bezprostředním kontaktu a vzájemných složitých vazbách s georeliéfem. Ten přímo 
ovlivňuje většinu sociálních i ekonomických aktivit a proto je jeho poznání a výzkum 
zákonitostí jeho vývoje prioritní otázkou (včetně vztahů člověk–georeliéf).  

Geomorfologie je ale i vědou, která v současné době řeší závažné problémy, vzniklé 
z elementárních metodologických a teoretických problémů. Takovými obdobími prochází občas 
většina vědních oborů (například geologie a problematika hlavní geotektonické teorie).  

V současné době můžeme rozeznat několik základních přístupů v geomorfologii. Tyto přístupy 
používají částečně odlišné koncepce (paradigmata) a pojímají jinak i chronologii vývoje georeliéfu 
(Tabulka 2).  

Například aktualismus (viz Tabulka 2) v podstatě nepřipouští, že by existovaly jiné podmínky 
a geomorfologické procesy než jaké známe dnes. Z geologie víme, že přírodní podmínky se 
v minulosti ale měnily a to poměrně výrazně („nastartování“ deskové tektoniky v prekambriu, 
změny složení atmosféry vyvolané fotosyntézou rostlinstva, výrazné výkyvy klimatu v pleistocénu 
atd.). Georeliéf není tak starý, aby se v něm ty nejstarší a asi nejvýraznější „změny“ odrazily, ale 
s výsledky působení těch mladších se setkáváme v dnešním reliéfu velice často a to v podobě tzv. 
fosilních útvarů (útvary, které vznikly v jiném prostředí – zejména odlišných klimatických 
podmínkách, než jaké na daném území nacházíme dnes). 

Nejčastěji se jedná o formy, které vznikly v pleistocénu (střídání kryomér a termomér resp. 
glaciálů a interglaciálů), kdy působily geomorfologické procesy, které si dnes dokážeme představit 
pouze studiem krajiny polárních a subpolárních oblastí. I tato paralela však není přesná, protože 
dnes například nedochází k rozsáhlé tvorbě spraší. Celkově je sporných otázek mnoho, například 
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přesně nevíme jaké pochody probíhaly v přechodných obdobích v rámci Daaschard 
Oeschbergových cyklů atd. 

Tabulka 2: Hlavní přístupy v geomorfologii (pro historické porovnání srovnej Obr. přil C) 
Přístup Popis Jiná možnost (opozice) 
Aktualismus 
(uniformitariasm) 

Stejné geomorfologické procesy, které se 
projevují v dnešní době působily i v minulosti 

V minulosti se vyskytly neobvyklé procesy, které 
v dnešní době neznáme 

Gradualismus Poměrně časté, nepříliš výrazné procesy 
dominovaly v postupném přeměňování krajiny 

Katastrofické procesy a změny jsou nejdůležitější 
pro vývoj krajiny (katastrofismus) 

Katastrofismus Vývoj krajiny je utvářen velkými náhlými 
změnami podmínek katastrofického charakteru 

Poměrně časté, nepříliš výrazné procesy 
dominovaly v postupném přeměňování krajiny 
(gradualismus) 

Uspořádanost Erozní pochody přináší změnu krajiny 
v uspořádaném časovém sledu (Davisův cykl.) 

Jeden typ krajiny vzniká z jiné neuspořádaným 
(?náhodným?) způsobem 

Morfoklimatické 
zóny 

Krajina se vyvíjí pod vlivem klimatu – určité 
klima iniciuje vývoj konkrétního krajinného 
typu 

Pro vývoj krajiny mají rozhodující vliv strukturní 
předpoklady – nikoli klima. 

„Mladý“ 
georeliéf 

Většina forem na georeliéfu není starší než 
pleistocén 

Ve stabilních tektonických celcích nacházíme 
staré (terciérní–mesozoické) formy georeliéfu 

Dědictví 
pleistocénu 

Geologické a klimatické změny byly limitující 
pro současný vzhled georeliéfu 

V krajině se projevují geomorfologické formy, 
které přetrvaly navzdory změnám klimatu 
v pleistocénu 

Modernismus Geomorfologie se koncentruje na současné 
procesy a současné tvary georeliéfu 

Geomorfologie dosahuje maximálního efektu při 
analýze historických souvislostí 

Jednoduchost Jednoduchost (a zjednodušení) jsou nezbytné 
pro geomorfologické systémy 

Mnohem běžnější než jednoduché 
geomorfologické systémy jsou složité, komplexní 
s častými zpětnými vazbami 

Zpracováno podle BAKER (1996) a DEMKA (1988) 

Je pravděpodobné, že v rozporu s aktualismem (případně gradualismem) – Tabulka 1, mají pro 
utvářeni georeliéfu velký význam i pochody, při nichž se uplatňují procesy, které mají takový 
rozměr, že s nimi lidstvo (z geologického hlediska s velice krátkou historickou pamětí) nemůže mít 
žádnou zkušenost. 

Například ve východní části státu Washington, kde se nachází tabule Columbia Plateau, která je 
tvořena lávovými příkrovy se vyskytuje typ georeliéfu, který nemá ve světě obdoby. Jedná se 
o hluboké suché kaňony s vývařisky hlubokými až 30 m. Na odolnějších horninách vznikly hrany 
vodopádů široké až 5 km. Leteckým snímkováním byly v sedimentech této oblasti objeveny 
obrovské čeřiny, které jsou místy tvořeny až balvany o průměru 11 m. Bylo spočítáno, že takové 
akumulační tvary mohly vzniknout pouze při obrovské povodni s proudem vody o průtoku 21,2 
miliónu m3 za sekundu.  

Ke katastrofě došlo tak, že v pleistocénu přehradil lalok severoamerického ledovcového štítu 
řeku Clark Fork a vytvořil rozsáhlé proglaciální jezero. Ledovcová hráz po čase povolila a tak 
vznikla povodňová vlna (odhadovaná výška až 300 m), která zasáhla území asi 8 000 km2. Během 
jedné katastrofické události byly vytvořeny svérázné formy georeliéfu, které by se v pevných 
horninách vyvíjely po milióny let nebo by spíše nevznikly vůbec. 

Na druhou stranu vývoj krajiny není možné připisovat pouze katastrofickým událostem. Je ale 
zřejmé, že jejich význam je v krajinotvorném procesu značný.  

Pro pochopení této problematiky si můžeme krajinu představit jako systém, sestávající z určitých 
prvků, které jsou uspořádány v určitou strukturu. Vlastní strukturu můžeme vyjádřit jako 
uspořádání prvků systému a vztahů mezi nimi.  

Systém a jeho struktura se vytváří dynamicky v souladu s geomorfologickými podmínkami, 
které převažují v konkrétní oblasti. Katastrofická událost nastává v případě, kdy stres (tlak), který 
působí na strukturu systému vyvolá změnu v jejím uspořádání. Subsystémy (části systému resp. 
menší „systémy v systému“) mohou být zachovány, ale systém jako celek se rozpadá a jeho místo 
zaujímá nový modifikovaný systém. 
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Podmínky, při kterých dochází ke změně systému nazýváme prahy.  
Můžeme rozeznávat prahy dvou typů: 

o Vnější prahy, které závisí na externích podmínkách systému – například fluviální 
sedimenty v říčním korytě leží tak dlouho, dokud rychlost vody nedosáhne určité 
hodnoty. Při překročení této hodnoty (prahu) dochází k náhlým často katastrofickým 
změnám říčního koryta.  

o Vnitřní prahy jsou systému vlastní a jsou součástí jeho přirozeného vývoje. Příkladem je 
zvětrávání hornin. Probíhá po dlouhou dobu bez výrazných změn až náhle dochází 
k sesouvání nebo skalnímu řícení.  

Zde narážíme na problém, vnímání přírodního světa člověkem. Celá řada přírodních jevů (např. 
většina projevů vulkanismu, sněhové laviny, povodně atd.) jsou lidmi vnímány jako katastrofy. 
Mnohdy však mohou (při posuzování krajiny jako systému) být pouhou fluktuací, která je po určité 
době opět vyrovnána (viz dynamická rovnováha Tabulka 3).  

Obecně můžeme říci, že k vývoji forem georeliéfu dochází celou řadou pomalých změn, které 
jsou střídány katastrofickými rychlými procesy (v podstatě se jedná o neokatastrofismus).  

Vývoj krajiny můžeme popisovat pomocí tzv. modelů, které zjednodušují složitou přírodní 
realitu a umožňují vytvoření představy o průběhu určitého přírodního jevu nebo série jevů. 

 
Obr. 2: W. M. Davis americký geolog, geomorfolog, klimatolog a geograf (1850–1934) 

Jedním z prvních výrazných modelů, který popisoval vývoj georeliéfu byl geografický cyklus 
amerického vědce W. M. DAVISE. Jeho teorie, byly stěžejním paradigmatem (koncepcí) 
geomorfologie ve třicátých letech minulého století. 

Jak již bylo zmíněno výše, podle DAVISE je georeliéf funkcí tří veličin: struktury (zjednodušeně 
řečeno geologická stavba), procesu (eroze, denudace, činnost ledovců, větru atd.) a času. Mimo to 
je důležitá i nadmořská výška, která určuje poměr k erozní bázi (lokální nebo globální) pod kterou 
georeliéf již nemůže být snižován.  

Tvary georeliéfu, které můžeme najít na Zemi rozdělil DAVIS do tří základních skupin: 
1. Pratvary 
2. Konsekventní (následné) tvary 
3. Konečné tvary 

Všechny tyto tvary jsou spojeny ve vývojovou řadu – cyklus, ve kterém jejich geneze probíhá 
v uvedeném pořadí – 1. pratvary; 2. konsekventní (následné) tvary; 3. konečné tvary. 
Z pojmu cyklus vyplývá i skutečnost, že předpokládáme následné opakování celé vývojové řady 

– tedy po jejím ukončení následné oživení pratvaru (například tektonickým zdvihem a opětovné 
opakování celého cyklu. 

Z hlediska povahy exogenních činitelů vyčlenil DAVIS čtyři druhy cyklů: 
o Normální – eroze, denudace, zvětrávání fyzikální i chemické 
o Aridní (a semiaridní) – eolická činnost a fyzikální zvětrávání; zarovnávání probíhá 

především pediplenizací 
o Glaciální – glaciální a kryogenní činnost; uplatňují se glacigenní a kryogenní pochody. 

Tento cyklus by měl být rozdělen na kryogenní (prostřednictvím kryoplanace vzniká 
kryoplén) a glaciální cyklus 

o Marinní – činnost moře na pobřeží; zarovnávání probíhá především prostřednictvím 
mořské abraze 
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Obr. 2: Stádia vývoje krajiny v rámci Davisova geografického (geomorfologického) cyklu; 
upraveno podle STRAHLER & STRAHLER (2003) 

3 Davisův normální cyklus (Obr. 2) 
Výchozím typem georeliéfu je pratvar – například mořské dno nebo parovina (viz dále), který 

má výškové nerovnosti o nepatrných rozdílech. Předpokládejme, že pratvar byl náhlým 
tektonickým pochodem vyzdvižen a následně zůstává v klidu (bez zdvihů nebo poklesů). Okamžitě 
(přesněji však nepřetržitě i během zdvihu) na něj začínají působit zvětrávací procesy, zejména 
zpětná (hloubková) eroze vodních toků, která rozčleňuje mělké tvary na příkře členěnou krajinu. 
Říční údolí mají příčný profil tvaru písmene V a nevyrovnanou podélnou křivku toku (četné 
peřeje a vodopády). Na rozvodích se vytváří ostré hřbety a na mořském pobřeží klify (výrazné 
abrazní sruby). Krajina se dostává do stádia mladosti (young). 

Pokračující eroze a denudace dále snižují povrch. Údolí se prohlubují a podélná křivka se 
vyrovnává – zvláště u hlavních toků. V této fázi vývoje nabývá na významu boční eroze, zpětná 
eroze má význam pouze v pramenných oblastech. Krajina je prostoupena hustou erozní sítí a malé 
přítoky se snaží snížit vyšší části povrchu na úroveň nižších konsekventních údolí (konsekventní 
toky tečou souhlasně s původním sklonem svahu), které vytváří lokální erozní báze. Krajina je 
pokryta velkým množstvím zvětralin. Nachází se ve stádiu zralosti (mature), kdy zde převládají 
měkké (středohorské) tvary.  

Z tohoto stádia krajina přechází do starobného stadia, kdy je snížena na parovinu (peneplén) – 
nepatrně zvlněnou rovinu s mocnou vrstvou zvětralin, které absorbují vodu potoků a rozdíl mezi 
pozvolnými svahy údolí a jejich bažinatými dny není téměř patrný (tzv. senilní povrch).  

Nad úroveň peneplénu vyčnívají pouze pahorky s nevelkou relativní výškou nazývané 
manadnoky, které se mohou nacházet na rozvodích (denudací a erozí nejméně postižené oblasti) 
tzv. odlehlíky. Pokud je výskyt elevací na peneplénu podmíněn strukturně (výskyt odolnějších 
hornin) jde o typické suky (synonymum tvrdoš).  

Následným vyzdvižením peneplénu (pratvaru) se celý cyklus uzavírá a následně opakuje. 
Davisův cyklus byl na svou dobu brilatním modelem, který stejně jako jiné modely, užívané 

v dnešní době k vysvětlení i daleko jednodušších jevů obsahoval mnohá zjednodušení:  
1. Předpokládá se neměnná poloha hlavní erozní báze v průběhu celého cyklu 
2. Vznik aktivní morfostruktury je uvažován jako rychlý v podstatě jednorázový proces, 

který chronologicky předchází jejímu skulpturnímu přemodelování 
3. Neuvažuje se o možných změnách makroklimatu v průběhu cyklu a tím ani o změnách 

dynamiky procesů exogenní modelace 
4. Do značné míry se přehlížejí systémové přímé i zpětné vazby mezi změnami vertikální 

členitosti reliéfu v průběhu cyklu a středními kategoriemi klimatu (mezoklima, 
mikroklima) 
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5. Neuvažují se korelační vztahy mezi vývojem elevačních a depresních morfostruktur 
v bilančním smyslu přesunu hmoty (destrukce, transport a akumulace) 

DAVISŮV model není možné přijímat jako neměnnou vývojovou šablonu a nahrazovat tak reálný 
georeliéf, který je ve skutečnosti mnohem složitější (například fosilní formy způsobené změnami 
klimatu, vliv struktury hornin, opětné obnovení zdvihu – zmlazení – rejuvenation reliéfu atd.) 
jednotlivými stadii, které jsou v podstatě teoreticky odvozené (například peneplén se v současné 
době na Zemi nikde nenachází).  

DAVISŮV geografický (geomorfologický) cyklus je schéma, které ukazuje, jak by asi probíhaly 
geomorfologické procesy (jakými tvarovými rysy by se vyznačovaly vývojové změny zemského 
povrchu), kdyby se po celou dobu vývoje cyklu neměnil charakter exogenních a endogenních 
činitelů.  

Co se týče uplatnění DAVISOVY teorie má v západních Čechách (a na mnoha dalších místech 
Českého masívu) velký význam zejména zmlazený povrch, který se nachází například v oblasti 
Šumavy. V centrální části tohoto pohoří nacházíme poměrně rozsáhlé staré zarovnané povrchy se 
senilním reliéfem. Na okrajích těchto vyzdvižených částí, jsou formy (například hluboká údolí řek), 
vzniklé dynamickým zmlazením způsobujícím výrazné zvýšení intenzity geomorfologických 
procesů. Do starého senilního georeliéfu, vytvářejícího šumavské pláně se tak vkládají mladé formy 
georeliéfu. Vysvětlení: dynamické zmlazení je způsobené tektonickým zdvihem, oproti 
eustatickému, které je způsobeno tzv. diastrofickým eustatismem – vyvolaným poklesem hladiny 
oceánů. Statické zmlazení, iniciuje zvýšení vody ve vodních tocích, zvyšující intenzitu fluviálních 
procesů. 

3.1 Komplikace normálního cyklu 
DAVISOVU teorii měla později nahradit teorie W. PENCKA. Jeho názory jsou o to zajímavější, že 

daly základ metodickému postupu s názvem morfologická analýza, který řeší vztah forem k jejich 
vztahu k účinku tektonických sil.  

Podle Pencka nemusí cyklus začínat od zdvihu paroviny, ale od zdvihu krajiny, která již dosáhla 
některého stádia cyklového vývoje. Takový georeliéf se nazývá polycyklický.  

Počáteční zdvih krajiny můžeme třídit podle A. PENCKA (IN KUNSKÝ 1935)na tři základní typy 
podle doby trvání zdvihu: 

1. velký rychlý krátkodobý zdvih – při němž eroze vytvoří hluboká kaňonovitá údolí, 
mezi erozí zaoblenými měkkými hřbety. 

2. velký dlouhodobý zdvih – vznikají při něm ostré vrcholy a hřebeny, které se udrží 
dlouhou dobu. 

3. Pomalý dlouhodobý zdvih – údolí zůstávají zralá.  
Podle rychlosti zdvihu: 

1. Rychlý zdvih – vznikají svahy s velkým sklonem. Zdvih je rychlejší než hloubková 
eroze a ta je rychlejší než vývoj svahů. Trvá-li rychlý zdvih dostatečně dlouho vznikají 
vysokohorské tvary reliéfu. 

2. Středně rychlý zdvih – řeky se zařezávají hlouběji do původního povrchu. Vznikají 
konvexní tvary a celkově oblý (středohorský) typ reliéfu.  

3. Mezi zdvihem a odnosem je rovnováha. Relativní výškové rozdíly se příliš výrazně 
nemění (vzniklý povrch je denudován v podstatě rovnoběžně s původním povrchem). 

PENCKOVA morfologická analýza tedy určovala povrchové formy podle intenzity zdvihu a ne 
podle jejich stáří jako cyklová teorie. Podle W. PENCKA (IN KUNSKÝ 1935) tak vzniká reliéf plochý, 
střední a příkrý. Celkově pak můžeme rozlišit:  

1. Sestupný vývoj georeliéfu – rychlost zdvihu se zmenšuje, profily svahů se stávají 
konkávní. Vzniká vlnitá rovná plocha – parovina (peneplén). 

2. Stejnoměrný vývoj georeliéfu – nastává rovnováha mezi zdvihem a denudací. Na 
svazích nacházíme přímé profily.  

3. Vzestupný vývoj (zvětšení výškových rozdílů) – profily svahů jsou konvexní, roste 
intenzita eroze relativních výšek přibývá. 
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Podle KARÁSKA (2002) však PENCK vycházel z mylného předpokladu, že tok je po zdvihu 
schopen měnit svůj relativní spád v celé oblasti (a ne postupně od okraje resp. místa kde došlo ke 
zdvihu – jak tomu je ve skutečnosti). Přesto PENCKOVY práce měly velký význam a iniciovaly 
rozvoj výzkumu dynamické složky georeliéfu – zejména vývoje svahů.  

PENCK rovněž upozornil na geologické doklady, které svědčí o klimatických změnách v průběhu 
vývoje krajiny (výskyt fosilních forem). Takový georeliéf nacházíme dnes všude kolem nás a 
označujeme ho jako polygenetický (poprvé popsán A. CAILLEUXEM a J. TRICARTEM v roce 1955 – 
IN AHNERT 1996). Příkladem polygenetického reliéfu mohou být kryoplanační terasy ve hřbetových 
partiích na Šumavě, glaciální tvary níže na svazích s okolními většinou erozně–denudačními 
formami a zbytky starého vyzdviženého peneplénu (etchplén). 

Jak již bylo řečeno, Davisův model byl ústřední geomorfologickou teorií, především ve třicátých 
letech minulého století. Svůj význam však neztrácí ani v dnešní době (např. KREJČÍ 1992 nebo 
KARÁSEK 2001). 

V každém případě, tyto teorie mohou posloužit jako velice dobrá učební pomůcka pro pochopení 
vztahu endogenních a exogenních pochodů a georeliéfu. DEMEK (1987) dokonce uvádí, že DAVIS 
svůj cyklus původně zkonstruoval jako učební pomůcku – později kritizováno KREJČÍM (1993).  

V současné době můžeme podle DEMKA (1987) vymezit čtyři základní koncepce neboli 
paradigmata geomorfologie: 

1. Uniformita – vyjadřuje, že fyzikální a chemické zákony (resp. přírodní zákony např. 
gravitační zákon, zákon o zachování energie atd.), které určují charakter 
geomorfologických procesů v dnešní době, kontrolovaly jejich průběh i v minulosti. 

2. Antagonistické působení exogenních a endogenních činitelů – platí, že georeliéf je 
výsledkem vzájemného působení exogenních a endogenních činitelů, a že v rámci určité 
morfostruktury je vymezitelný sled vývoje georeliéfu v prostoru a času. 

3. Interakce mezi endogenními a exogenními činiteli jsou velmi složité a v historii 
vývoje reliéfu se mohou vyskytnout velice rozdílné kombinace. 

4. Geomorfologické systémy jsou ovlivňovány prahy – to znamená, že v georeliéfu dochází 
ke změnám pokud jsou překročeny určité prahové hodnoty stresu (zátěže) – viz výše. 

Uvedené skutečnosti již naznačují současné pojetí geomorfolgie, které k poznání georeliéfu 
využívá velice často systémového přístupu a georeliéf pojímá jako systém měnící se v čase. 

4 Systémová teorie v geomorfologii 
Představa systému je velice stará. Popis a hlavní myšlenky systémů jsou známé z mnoha věd. 

Systémy se skládají z prvků (components), které jsou spojeny vzájemnými funkčními vztahy 
(mohou být tvořeny i tzv. subsystémy – „systémy v systémech). Tyto vztahy se vytváří mezi 
jednotlivými prvky systémů i mezi systémem a okolím, které je tvořeno opět jinými systémy. 
Zájmem vědeckého výzkumu je popis prvků systému, vysvětlení jejich vztahů a vazeb s okolími 
systémy. I když předmět výzkumu jednotlivých vědních oborů je rozdílný a rozdílné jsou i systémy, 
které zkoumají, jejich formální charakteristika a logický postup výzkumu (systémová analýza) je 
podobný. 

Základní teze týkající se přírodních systémů vyjadřuje globální systémová teorie (General 
Systems Theory), kterou formuloval v roce 1930 biolog BERTALANFFY. Do geomorfologie zavedl 
systémovou teorii CHORLEY v roce 1962. 

Rozeznáváme dva hlavní typy systémů: 
Uzavřené systémy (closed systems) – nedostávají žádnou energii z okolí a žádnou energii do něj 

nevydávají. Systém pracuje tak dlouho, dokud nespotřebuje všechnu energii, kterou má k dispozici. 
Příkladem může být zvláštní případ obřího hrnce (pothole). Štěrk, který evorzí mísovitý tvar 
vytváří, získává kinetickou energie z vody, která vytéká z nádrže s vodou omezené velikosti. Pokud 
se nádrž vyprázdní, evorze končí a systém zaniká. Je zřejmé, že geomorfologické systémy mohou 
klasické uzavřené systémy napodobovat – například povodně, které způsobí evorzní činnost mimo 
koryto řeky ustoupí a systém se rozpadá. 

Otevřené systémy (open systems) – přijímají energii z okolí a také ji do okolí vydávají. Pokud 
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se budeme držet příkladu obřího hrnce – nádrž zaměníme za řeku, která energii dodává „stále“. 
Otevřené systémy jsou většinou součástí větších systémů (například určitá část povodí, která 
dostává energii z výše položených částí). 

Geomorfologické systémy (geomorphological systems) jsou tvořeny následujícími prvky 
(komponenty): 

1. Formy (forms) – říční koryto, zlomový svah 
Charakteristiky forem (form charakteristics) – sinusoita, drsnost dna a břehů, sklon 
svahů 

2. Typy materiálu (types of material) – skála, štěrk, půda 
Charakteristiky materiálu (material characteristics) – puklinatost hornin, velikost 
klastů, propustnost 

3. Procesy (processes)– zvětrávání, sesuvy, eroze (lineární, boční) 
Charakteristika procesů (processes characteristics) – intenzita, rychlost, frekvence 
(počet výskytů jevu) 

Rozeznáváme tři základní typy systémů – statické systémy, systémy procesů a systémy 
procesů s odezvou. 

Statické systémy (static systems) můžeme dělit do tří základních skupin: systémy formy, 
materiálové systémy a systémy materiálu a formy. 

Systémy formy (form systems) – vyjadřují vazbu mezi formami nebo jejich charakteristikami. 
Například abrazní terasa a abrazní srub nebo gradient říčního koryta a sklon přilehlých svahů. 

Materiálové systémy (material systems) – vyjadřují vazbu mezi typem materiálu a 
charakteristikou materiálu. Například druh horniny a její puklinatost nebo velikost zrn a propustnost 
(u nezpevněných hornin). 

Systémy materiálu a formy (form and material systems) – vyjadřují vazbu mezi formou nebo 
charakteristikou formy a materiálem nebo charakteristikou materiálu. Například sklon svahu a 
mocnost svahovin nebo gradient podélné křivky toku a velikost štěrku v korytě. 

Všechny statické systémy jsou stálé, časový faktor u nich zanedbáváme. Vztah mezi velikostí 
říčního gradientu a rozměry říčních sedimentů platí vždy, bez ohledu na čas. Může být měněn 
vnějšími faktory, které stojí mimo systém (např. klimatické změny). 

Systémy procesů (process systems) – jsou systémy složené z procesů a jejich charakteristik, 
jako je pohyb sedimentů na svazích, transport materiálu v říčních korytech při úpatí svahů nebo 
půdní eroze. Mnoho procesů v geomorfologii přenáší materiál z jedné oblasti do jiné obvykle dolů 
po svahu nebo směrem do níže položených částí povodí či údolí. CHORLEY A KENNEDY (1971) IN 
AHNERT (1996) pojmenovali tento typ systému kaskádový systém (cascade system). Nicméně 
procesy v geomorfologii nepůsobí pouze směrem dolů po svahu, ale ovlivňují zpětně intenzitu dějů 
v horních partiích systému, a to většinou prostřednictvím zpětné vazby (feedback).  

Procesy na rozdíl od forem nebo materiálů není možné vymezit bez časového údaje. To je 
základní rozdíl mezi statickým systémem a systémem procesů. 

Systémy procesů s odezvou – tyto systémy vyjadřují vztahy mezi statickou komponentou a 
procesy.  

Klasickým příkladem je vztah mezi velikostí lineární eroze a gradientem podélné křivky toku. 
Zpočátku je gradient podélné křivky toku vysoký (dojde například ke zdvihu území). Tím vzrůstá 
i eroze (+1 – Obr. 3). Ta způsobuje snižování gradientu (-2 – Obr. 3) a tím, zpětnou vazbou (v 
tomto případě negativní – viz Tabulka 3) se zmenšuje i její intenzita (-3 – Obr. 3). Právě negativní 
zpětná vazba (negative feedback) je prostředkem, kterým geomorfologické systémy zajišťují 
rovnováhu mezi množstvím přijaté a odevzdané energie (takzvaná dynamická rovnováha) – viz 
Tabulka. 3. 
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Obr. 3: Schéma systému procesu s odezvou (eroze a gradientu podélné křivky toku) – popis v 
textu 

Všechny geomorfologické procesy jsou součástí rozsáhlejších systémů, které jsou spojeny 
přenosem energie a materiálu. Takové rozsáhlé děje vyjadřujeme pomocí zjednodušených 
geomorfodynamických systémů (Obr. 5), které umožňují plnohodnotné řešení geomorfologických 
problémů – tedy vyjadřují vztah mezi formou, materiálem a procesem. 

Tabulka 3: Typy geomorfologických systému 
Typ systému Popis Příklad 
Kaskádový Energie a hmota přechází z jednoho systému do 

druhého. 
Pohyb vody a sedimentů v povodí 

Zpětná vazba Prvek systému ovlivňuje ostatní komponenty 
(komponentu) systému, které zpětně ovlivňují 
jeho charakter. Omezují – negativní zpětná 
vazba, zvyšují – pozitivní zpětná vazba. Zpětná 
vazba je v geomorfologických systémech velmi 
rozšířena. 

Čím více jsou překážky v korytě řeky erodovány, 
tím se zmenšuje eroze, protože koryto získává 
vhodnější proudnicový tvar. 

Rovnovážný 
systém 

Rovnováha mezi formou a procesem Svah je formován rovnováhou mezi odolností 
hornin a intenzitou svahových (erozních) procesů 

Systém s prahy Stav kdy systém přechází v jinou kvalitu za 
dosažení určitých podmínek. 

Sesuv může nastat pokud intenzita hlavního 
procesu (gravitace) překročí velikost soudržných 
sil. 

Konvergence 
systémů  

Stejné (podobné) formy mohou vznikat za zcela 
jiných podmínek různými geomorfologickými 
procesy 

Polygonální půdy mohou vznikat kryoturbací, 
vysoušením a vulkanismem. 

Systém ve 
stavu 
dynamické 
rovnováhy 

Stav systému zůstává rovnovážný, pokud 
dochází k vyváženým fluktuacím okolo 
rovnovážné hodnoty. Systém se snaží vyrovnávat 
výkyvy a udržovat mezi vstupy a výstupy 
rovnováhu (většinou pomocí zpětných vazeb). 

Řeky udržují své koryto v rovnováze, i když 
v něm probíhá eroze a sedimentace na různých 
místech s odlišnou intenzitou.  

Systém ve 
stacionárním 
stavu 

Stav systému zůstává zachován, pokud 
nedochází ke změnám podmínek 

Půdní zvětrávání probíhá tak dlouho, dokud 
nedosahuje rovnovážné hodnoty. 

Podle BAKER (1986) 

Systémový přístup přinesl mnoho dobrého zejména možností použití systémové analýzy jako 
výzkumné metody, která byla mnohokrát s výhodou použita při sledování složitých procesů 
v krajině. Velkou výhodou této metody je možnost vypracování modelů, které simulují skutečné 
pochody a tak umožňují jejich lepší pochopení. Některé nevýhody (Obr. 4) jsou závislé na přístupu 
a vhodnosti užití daných metod.  
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Obr. 4 – Nebezpečí modelování; podle BRIGS, SMITHSON & BALL (1989)  

Faktem je, že systémový přístup nedává současné geomorfologii žádnou univerzální teorii, která 
by zachycovala základní zákonitosti vývoje reliéfu v čase (resp. různých časových měřítcích) a to 
zejména těch dlouhodobých.  

Tento a další problémy, byly příčinou, která vedla k jistému oslabení geomorfologie. Ta se stala 
z velké části vědou popisnou. Poměrně výrazné oživení paradoxně přinesly začátky výzkumu jiných 
vesmírných těles. Výzkum jejich povrchu (např. Obr. příl. A a B) inicioval oživení 
geomorfologických výzkumných metod a otevřel znovu zájem o problematiku georeliéfu Země a 
geomorfologie (např. Elsevier. Geomorphology 37, 2001). 

 
Obr. 5 – Geomorfodynamický systém (globální měřítko); podle AHNERT (1996) 
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Obr. příl. A: Údolní síť která se nachází v Jižní kráterové vysočině na Marsu; převzato 
z KOMATSU, GULICK & BAKER (2001) 

 
Obr. Příl. B: Icebarg Canyon a Slick Rock Canyon na Colorado Plateau – Země; převzato 
z KOMATSU, GULICK & BAKER (2001) 
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Obr. příl. C: Vzestup a úpadek vybraných geomorfologických konceptů (s některými 
příbuznými obory); převzato z ORME, R. A. (2002) 
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