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Pri formovaní povrchu našej planéty vodné 
toky a ich riečne siete predstavovali a súčasne 
predstavujú jeden z dominantných fenoménov. 
Ich činnosťou sú každoročne odnášané, pre-
miestňované a ukladané milióny ton zeminy 
a iných organických a anorganických látok. Za-
hlbovaním svojich korýt podmieňujú formova-
nie dolín. Laterálnym presúvaním a ukladaním 
materiálu počas povodní zasa dochádza k for-
movaniu užších alebo širokých nív a rozsiah-
lych riečnych rovín. Aj v histórii človeka sú 
vodné toky azda najviac ceneným fenoménom 
prírody. Ich životodarná sila pre spoločnosť je 
multi-dimenzionálna. Slúžia ako dopravné tep-
ny, zdroje pitnej a úžitkovej vody, využíva sa 
ich hydroenergetický potenciál, zabezpečujú 
potravu a sanitárne potreby a poskytujú rekreač-
né, estetické, kultúrne a spirituálne hodnoty. 
Vodné toky však mnohokrát predstavujú pre 
rozvoj socioekonomických štruktúr prírodnú 
hrozbu, prejavujúcu sa v podobe periodicky sa 
opakujúcimi záplavami a rozrušovaním brehov. 
Sú však súčasne prostredím pre rastlinné a živo-
číšne spoločenstvá preferujúce prítomnosť vody 
a slúžia ako filter alebo recipient vodnej zložky 
krajiny. 

Vzťah človeka k vodným tokom sa mení 
v časovej aj priestorovej polohe. Z jeho pre-
menlivosti vyplývajú aj konkrétne prejavy inte-
rakcie človek - rieka. Sú obdobia, keď sa táto 
interakcia odohrávala v čisto utilitárnej a regu-
latívnej rovine. Inokedy zasa prevažujú snahy o 
ochranu prírodných hodnôt vodných tokov. 
V súčasnosti, v súvislosti s paradigmou udrža-
teľnosti pohľad na rieky v poznávacej aj utili-
tárnej polohe nadobúda nové rozmery. Holistic-
ký pohľad na krajinu, metodológia a metódy 
výskumu riečnych systémov poskytujú podpor-
ný aparát na komplexné racionálne narábanie 
s riekami v intenciách udržateľnosti. 

Snahy o takýto manažment vodných tokov 
sa však nezaobídu bez skúmania ich sedimen-

tárno-morfologickej bázy, jej štruktúry, proce-
sov, histórie a trendov ďalšieho vývoja. Vednou 
disciplínou, ktorá sa týmito oblasťami poznáva-
nia zaoberá je fluviálna geomorfológia. Pionier-
ske poznatky o morfológii riek nachádzame 
v prácach geografov, geológov a inžinierov už 
v 18. a 19. storočí. Základné impulzy vyšli od 
amerických vedcov G. K. Gilberta (1843 – 
1918) a W. M. Davisa (1850 – 1934). Hlavný 
rozvoj fluviálnej geomorfológie však začal až v 
50 a 60-tych rokoch minulého storočia a bol 
ovplyvnený nasledovnými impulzmi: 1) Strah-
lerovou, tzv. „kolumbijskou” školou zameranou 
na interpretáciu morfologických vlastností vod-
ných tokov na báze fyzikálnych vlastností teku-
tín; 2) geologickým pozadím s akcentom na 
výskum dlhodobých zmien riečnych korýt a 
etablovaní paleohydrológie (L. B. Leopold a J. 
P. Miller); 3) publikovaním práce S. A. Schum-
ma a R. W. Lichtyho „Time, space and causali-
ty in geomorphology” (SCHUMM a LICHTY 
1965) prezentujúcej nový pohľad na zmeny 
riečnych korýt; 4) poukázaním na význam veľ-
kosti a frekvencie geomorfologických procesov 
prebiehajúcich vo vodných tokoch (M. G. 
Wolman a J. P. Miller); 5) vyjasnením proble-
matiky morfologickej stability vodných tokov a 
identifikáciou prahov správania sa súvisiacich s 
povodňovými udalosťami (S. A. Schumm a W. 
R. Womack); 6) poznatkami o geomorfologic-
kej efektivite veľkosti a frekvencie povodňo-
vých udalostí (D. E. Walling a K. J. Gregory); 
7) aplikovaním systémového prístupu vo  flu-
viálnej geomorfológii (R. J. Chorley a B. A. 
Kennedy). 

Neskôr, v 70-tych rokoch minulého storočia, 
bol vývoj fluviálnej geomorfológie poznačený 
nielen aplikovaním štatistických procedúr a mo-
delovania, ale aj realizovaním mnohých vý-
znamných laboratórnych experimentov. Od 
osemdesiatych rokov minulého storočia sa začí-
na nová etapa vývoja fluviálnej geomorfológie, 

PREDSLOV 
 

 

Pravá cesta objavu nespočíva  
v hľadaní nových zemí, 

ale vo videní novými očami. 

Marcel Proust (1871 — 1922) 
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ktorá je charakteristická jednoznačnou geografi-
záciou, t. j. výskumom morfologických systé-
mov vodných tokov v polohe proces – forma 
postavenom na empirických poznatkoch získa-
ných hlavne terénnym výskumom. Súčasná flu-
viálna geomorfológia sa vo svete etablovala na 
modernú dynamicky sa rozvíjajúcu disciplínu, 
úzko spolupracujúcu s geologickými, biologic-
kými, inžinierskymi, a environmentálne orien-
tovanými vednými disciplínami, čím sa stáva 
užitočnou nielen pri poznávaní, ale aj pri ma-
nažmente vodných tokov a riečnej krajiny. Tak 
ako aj iné vedné disciplíny aj fluviálna geomor-
fológia operuje systémom špecifických termí-
nov umožňujúcich popisovať skúmané entity, a 
tak zabezpečovať komunikáciu v rámci vedec-
kej komunity, ako aj s inými vednými disciplí-
nami. 

Názvoslovie morfológie vodných tokov ob-
sahuje 518 najfrekventovanejších hesiel. Poj-
mový obsah hesiel je spracovaný podľa najnov-
ších zahraničných a domácich publikácií, odrá-
žajúcich súčasný stav poznatkov v poznávaní 
foriem reliéfu vytvorených vodou prúdiacou vo 
vodných tokoch. Pri výbere hesiel sme sa snaži-
li nielen o poskytnutie základných poznatkov o 
morfologických útvaroch a procesoch prebieha-
júcich v prostredí vodných tokov, ale taktiež o 
poskytnutie základných informácií o ich hyd-
raulických, hydrologických, sedimentárnych a 
hydrobiologických aspektoch, ktoré morfolo-
gický vývoj vodných tokov determinujú alebo 
sú nimi determinované. 

Jednotlivé heslá sú v názvosloví usporiadané 
v abecednom poradí. Odkazy na iné heslá sú 
v texte vyznačené krátkou šípkou (→). Pre ľah-
šie pochopenie textového obsahu hesla a názor-
né priblíženie daného fenoménu sú mnohé z 
nich vizualizované obrázkami, ktoré sme vybra-
li a vhodne upravili buď z našich publikova-
ných prác alebo sme použili vlastnú fotodoku-
mentáciu z terénu. Pre zabezpečenie globálnej 
komunikácie sú pri každom hesle uvedené jeho 
anglické ekvivalenty a register anglických ter-
mínov v abecednom poriadku na konci názvos-
lovia. Význam vydávaného názvoslovia spočíva 
jednak v explikácii pojmového obsahu termínov 
morfológie vodných tokov a termínov z príbuz-
ných vedných disciplín s ňou úzko súvisiacich, 
ako aj v jeho zjednocujúcej funkcii pri ich pou-

žívaní. Názvoslovie je určené odbornej verej-
nosti z oblasti geomorfológie, hydrológie, hyd-
robiológie, ekológie, environmentalistiky, vod-
ného hospodárstva, manažmentu krajiny, ako aj 
študentom týchto disciplín a ostatnej odbornej a 
laickej verejnosti. 

Za posúdenie rukopisu monografie ďakujem 
recenzentom prof. Ing. Matúšovi Jakubisovi, 
CSc. z Katedry lesnej ťažby, logistiky a melio-
rácií Technickej univerzity vo Zvolene a doc. 
Ing. Petrovi Halajovi, CSc. z Katedry krajinné-
ho inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, ktorých cenné rady a pripo-
mienky pomohli k jeho skvalitneniu. 

 

Autori 

 

 

Jednotlivé fotografie k heslám boli použité z 
archívov M. Lehotského, A. Kidovej a M. Rus-
náka. Podkladové historické snímky k heslu 
číslo  25 boli poskytnuté Topografickým ústa-
vom plukovníka Jána Lipského v Banskej Bys-
trici. Ilustrácie k heslám číslo 42, 294 a 432 boli 
upravené podľa BRIERLEY a FRYIRS (2002), 
číslo 116 podľa LEHOTSKÝ (2004), číslo 126 
podľa HICKIN (1974), číslo 140 a 211 podľa 
KLINE et al. (2003), číslo 153 podľa BUNTE a 
ABT (2001) a GORDON et al. (2004), číslo 
154 podľa SYLTE a FISCHENICHM (2002) a 
GORDON et al. (2004), číslo 155 podľa MON-
TGOMERY a BUFFINGTON (1993), číslo 156 
podľa ROSGEN (1994), číslo 157 podľa 
SCHUMM (1977), číslo 212 podľa HOOKE 
(1977), čísla 363, 417 a 418 podľa SEAR et al. 
(2003), číslo 401 podľa KSIĄŻKIEWICZ 
(1954), číslo 438 podľa CHARLTON (2008) a 
číslo 508 podľa WENTWORTH (1922). 
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NÁZVOSLOVIE  MORFOLÓGIE   
VODNÝCH  TOKOV 

 

A 
 
1. abrázia – abrasion 

efekt procesu →korázie. 

 
2. agradácia – aggradation 

proces zvyšovania →dna koryta vodného toku 
alebo povrchu →nivy, resp. dna iných vodných 
útvarov ukladaním erodovaného a transportova-
ného materiálu →riečnych sedimentov. Opak 
degradácie.  

3. agradačný val – levée (natural/man-made) 

mierna asymetrická (strmšia smerom ku korytu) 
chrbtová vyvýšenina (u veľkých vodných tokov 
až niekoľko metrov vysoká) proximálnej časti 
→nivy sledujúca trasu koryta vodného toku. 
Veľkosťou odpovedá veľkosti vodného toku. 
Zložená je dominantne z →plavenín uložených 
zvyčajne v dvojfázových litofáciách indikujú-
cich vzostupnú a poklesová fázu povodňovej 
udalosti. Formuje sa pri →vybrežení vody z 
koryta pri vysokých vodných stavoch. Agradač-
né valy sa nachádzajú aj pozdĺž kamenných 
prúdov a korýt s brehmi budovanými hrubozrn-
nými sedimentami. Termín sa taktiež používa 
pre pomenovanie človekom vytvorených valoch 
v korytách i na nive. 

 

4. agradujúci vodný tok – aggrading stream 

→vodný tok, ktorý ukladá viac materiálu ako 
odnáša, resp. eroduje. Depozitný vodný tok. 

 

5. aklinálna, konzekventná dolina/vodný tok 
– acclinal, cataclinal (consequent) valley/
river 

vodný tok/dolina sledujúca smer zhodný so 
sklonom geologických vrstiev. 

6. akrécia divočiaceho koryta – braid chan-
nel accretion 

depozícia na povrchu →lavíc počas povodňo-
vých udalostí iniciujúca vývoj stabilných ostro-
vov. Presúvanie ramien →divočiaceho a →mi-
grujúceho vodného toku vedie k ich opúšťaniu a 
začleňovaniu spolu s lavicami do systému nivy. 

 

7. akrécia opusteného koryta – abandoned 
channel accretion 

zanášanie opustených korýt mimokorytovými 
sedimentami. 

8. akrécia sedimentov – sediment accretion 

všeobecný názov pre súbor procesov nanášania 
sedimentov a formovania nivy (→laterálna 
akrécia, →akrécia divočiaceho koryta, →proti-
prúdová akrécia, →šikmá akrécia, →vertikálna 
akrécia).  
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9. akumulácia – accumulation 

všeobecný pojem pre hromadenie materiálu/
sedimentov rôzneho druhu. 

10. alkov, výklenok – alcove 

vyhĺbenina v skalnom brehu so strmými stena-
mi. 

 

11. alochtónny tok – allochtonous stream 

→vodný tok pretekajúci morfoštruktúrnym pro-
stredím, v ktorom nevznikol. 

 

12. aluviácia – alluviation 

proces vyplňovania dna doliny sedimentmi tran-
sportovanými →vodným tokom. 

 

13. aluviálna rovina – alluvial plain, river 
plain 

plošne rozsiahlejšia v smere po prúde mierne 
naklonená, pozdĺžne aj priečne morfologicky 
diferencovaná rovina sformovaná laterálnym 
presúvaním nivy počas viactisícročného geolo-
gického obdobia s nekonsolidovanými sedimen-
tmi uloženými vodným tokom zahŕňa aktívnu 
→nivu, ako aj nízke →riečne terasy bez perio-
dických záplav. 

 

14. aluviálna zátka – clay plug 

nízka elevácia v koryte s jemnozrnnou sedimen-
tovou výplňou vytvárajúca sa v mieste prepoje-
nia hlavného koryta s bočným, resp. opusteným 
ramenom. V smere toku sa odlišuje horná a dol-
ná aluviálna zátka.  
 
15. aluviálne koryto – alluvial channel 

koryto vodného toku tečúceho v →alúviu. 

16. aluviálny kužel (vejár), náplavový kužel – 

alluvial fan 

trojuholníková forma sedimentov utváraná vod-
ným tokom pri vyústení bočnej doliny do hlav-
nej alebo z pohoria do kotliny. Sedimentáciu 
vyvoláva náhle zmenšenie sklonu, ktoré redu-
kuje unášaciu silu vodného toku. Sedimenty 
náplavových kuželov sú nevytriedené a slabo 
opracované. Hrubozrnné sedimenty prevažujú 
vo vrchole náplavového kužela, smerom k úpä-
tiu sa zrnitosť častíc zmenšuje. 

 
17. aluviálny vodný tok – alluvial river 

(stream) 

→vodný tok, ktorý preteká alúviom vytvoreným 
jeho vlastnými sedimentmi. Sedimenty prenáša-
né aluviálnym vodným tokom sú okrem odpla-
vených častíc podobné jeho dnu.  

 
18. alúvium, aluviálne – alluvium 

naplavenina, nesúdržný (nekohézny) materiál 
uložený vodným tokom zahŕňajúci sedimenty 
uložené na →dne koryta, v →nive, resp. v 
→aluviálnom kuželi/vejári.  

 
19. amplitúda meandra/meandrovej zákruty 

– meander amplitude 

kolmo na schematizovaný priebeh trasy vodné-
ho toku meraná vzdialenosť medzi vrcholom 
jedného →meandra a vrcholom nasledujúceho 
→meandra, meandrovej zákruty. 
 

20. anaklinálna dolina/vodný tok – anaclinal 

(obsequent) valley/river 

vodný tok/dolina sledujúca smer proti sklonu 
geologických vrstiev. 

 
21. anastomózny vodný tok (koryto) – anas-

tomosing river (channel) 
rozvetvujúci sa vodný tok s nízkou energiou, 
jemnozrnnými plaveninami, dnovými splaveni-
nami a alúviom. Niekedy sa používa aj na všeo-
becné pomenovania →rozvetvujúceho sa vod-
ného toku (koryta). 

 
22. antecedencia – antecedence 
proces prehlbovania doliny vodného toku v úse-
ku, ktorý sa dvíha tektonickým pohybom. 

 
23. antiduna – antidune 

forma dnového útvaru s trojuholníkovým profi-
lom, miernym sklonom po prúde a vyšším sklo-
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nom proti prúdu. Môžu sa presúvať proti prúdu, 
zostať na mieste alebo sa presúvať po prúde. Sú 
fázovo zladené a silne previazané s gravitačný-
mi vlnami vodnej hladiny. Na rozdiel od →dún, 
antiduny vznikajú pri vyšších rýchlostiach prú-
denia vody. 

 
24. autochtónny tok – autochtonous stream 

→vodný tok pretekajúci morfoštruktúrnym pro-
stredím, v ktorom vznikol. 

 
25. avulzia – avulsion 

náhly presun časti alebo celého koryta do inej 
trasy na nive. Spôsobená je lokálnym zvýšením 
časti koryta nad úroveň nivy v dôsledku jeho 
→agradácie, tektoniky, zmeny prietokov alebo 
zahradením. Klasifikujeme ju ako avulziu prvé-
ho rádu. Avulzia druhého rádu spočíva v ná-
hlom presunutí koryta do staršieho opusteného 
koryta na nive. Avulziu tretieho rádu sa vysky-
tuje u divočiacich vodných tokov a predstavuje 
presunutie hlavného divočiaceho koryta a tým 
aj údolnice v rámci divočiaceho pásu (presú-
vanie a transformácia lavíc). 

 

B 
 

26. bahenné povlaky – muddy drapes 

bahenné sedimenty na brehoch (zriedkavejšie 
na →nive) nanášané za vysokých vodných sta-
vov, pri vysokej koncentrácii jemných →pla-
venín a nízkej rýchlosti prúdenia. 

 

27. bahnotok – mud flow 

rýchlo sa pohybujúca tekutá masa jemnozrnné-
ho materiálu. Vyznačuje sa jazykovitou formou, 
slabým vytriedením, nedostatkom zvrstvenia, 
obsahom ostrohranných úlomkov. Pohyb bah-
notoku prebieha vlnovite, resp. v intervaloch. 

Vzniká najmä v prostredí s nesúdržným jemno-
zrnným materiálom, na strmších svahoch s ne-
dostatkom vegetácie. 
 
28. bajpasované koryto – bypassed channel 

pôvodné prírodné koryto, z ktorého bola časť 
vody odvedená do →bajpasového koryta/ob-
toku. 

29. bajpasové koryto/obtok – bypass channel/

conduit 

človekom vytvorené koryto odvádzajúce vodu z 
pôvodného prírodného koryta za účelom ochra-
ny nivy pred inundáciou počas povodní alebo za 
účelom odvedenia vôd pre ich energetické vyu-
žitie. 
 

30. balvan – boulder 

zrnitostná frakcia sedimentov > 256 mm. 

 
31. balvanová kaskáda – boulder cascade 
je charakterizovaná balvanovitým dnom a vý-
stupom balvanov nad hladinu vody hlavne po-
čas nízkych a stredných vodných stavov. 
 
32. balvanová kopa – boulder mound 

jazykovitý utvar nachádzajúci sa zvyčajne v 
strede koryta s výrazne konvexným priečnym 
profilom. Zložená je z klastov →balvanov bez 
matrice (základných jemnozrnnejších sedimen-
tov) a granulometricky sa zjemňuje v smere po 
prúde. Vzniká pri znížení rýchlostí prúdenia vo-
dy v koryte na limitnú úroveň →účinnosti vod-
ného toku, čím dochádza k epozícii najväčších 
balvanov a vytváraniu prekážky pre prúdenie 
vody. Menšie balvany, kamene a štrky sa ukla-
dajú k jadrovým klastom balvanov v smere po 
prúde. 

 
33. balvanové/kamenné zhluky – boulder/

cobbles clusters 
z vody v koryte vyčnievajúce skupiny →balva-
nov a väčších →kameňov. 
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34. berma – berm 

stupeň s plochým povrchom medzi hranou hl-
bokej časti →koryta toku a brehom alebo sva-
hu. Pás medzi okrajom hlbokej časti → koryta 
toku (kynety) a pätou brehu zloženého koryta 
alebo pätou svahu hrádze. 

 
35. bifurkácia – bifurcation 

vidličkovité rozdelenie koryta vodného toku na 
dve ramená. K tomuto javu dochádza spravidla 

pri náhlom zmenšení pozdĺžneho sklonu toku, 

v dôsledku ktorého sa →dnové splaveniny vko-

ryte ukladajú a koryto sa na agradovanom mies-
te rozvetví, a to buď tak, že každé rameno tvorí 

ďalej samostatný vodný tok a riečny systém (v 

→delte, →náplavovom vejári, kuželi) alebo ra-
mená tvoria samostatné vodné toky, ktoré sa 

neskôr spájajú. 
 

36. bilancia sedimentov – sediment budget 
charakteristika zdrojov, pohybu, zásob a ukla-

dania sedimentov generovaných rôznymi pro-

cesmi erózie od ich vzniku až po ich odtok z 

povodia. 

37. bočná (laterálna) erózia – lateral erosion 

riečna erózia pôsobiaca do strán. Bočná erózia 
rozširuje koryto, resp. dno doliny a prejavuje sa 
podomieľaním a podmývaním →brehov. 

 
38. bočné, vedľajšie rameno – anabranch, 

side channel 

aktívne rameno odčlenené od hlavného koryta 
rieky a neskôr sa s ním spájajúce. Odvádza 
v porovnaní s hlavným korytom menej vody, 
v období nízkych vodných stavov môže byť 
suché, obyčajne má úroveň dna vyššie ako hlav-
né →koryto. 

 
39. breh koryta vodného toku toku – river 

bank 

bočné (postranné) ohraničenie →koryta vodné-
ho toku od jeho → dna po →brehovú čiaru, za 
ktorou sa nachádza → niva. Podľa polohy 
vzhľadom na → os koryta toku, pri pohľade v 
smere po prúde sa rozlišuje →pravý a →ľavý 
breh toku. Breh s polomerom zakrivenia väčším 
ako je polomer zakrivenia osi koryta sa nazýva 
konkávny breh (nárazový breh na vonkajšej 
strane zákruty) a breh s polomerom zakrivenia 
menším je konvexný breh (náplavový breh na 
vnútornej strane zákruty). 
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40. brehová bufrová zóna – riparian buffer 

strip 

bariéra tvorená brehovou vegetáciou fungujúca 
ako filter medzi tokom a priľahlým →pri-
riečnym územím. 

 
41. brehová čiara – bank line 

priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, 
ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby 
sa vylievala na priľahlé územie. Pri ohrádzovaní 
vodného toku je súčasťou koryta aj územie me-
dzi pôvodným korytom toku a hrádzami (me-
dzihrádzie). 

 
42. brehová erózia – bank erosion 

odnášanie materiálu z brehov podmienené dvo-
mi základnými procesmi, a to podmienenými 
hydraulicky - uvoľnovanie (detachment) a str-
hávanie (entrainment) častíc a procesmi →bre-
hových porúch. Následok brehovej erózie je 
presúvanie koryta v horizontálnom smere. 

43. brehová infiltrácia – bank infiltration 

vsakovanie vody z brehov a dna povrchových 
tokov a nádrží do priľahlých hydrogeologických 
kolektorov, najčastejšie do riečnych náplav. 

44. brehová ostroha – bank spur 

poklesnutý výbežok brehu s rastúcim stromom. 
Pri jeho vzniku je rozhodujúcim činiteľom prí-
tomnosť stromov rastúcich na brehu podmieňu-
júcich selektívnu eróziu brehu (→brehová eró-
zia). 

 
45. brehová podstena – cliff-foot step 

forma v koryte na päte brehu, ktorá vznikla pro-
cesom zrútenia alebo zosunutia →brehovej ste-
ny. 

 
46. brehová porucha z kanálikového dreno-

vanie – piping, ravelling failure 

spôsobovaná je selektívnym vyplavovaním jem-
ných častíc v saturovanej vrstve v stratifikova-
ných brehových sedimentoch tlakom a dostatoč-
ným množstvom podzemnej/pôdnej v kvázi 
horizontálnom smere. 
 
47. brehová porucha z tlaku – pop-out failu-

re/ tension failure, slab failure 

predstavuje odvalenie (slab) malých a stredne 
veľkých blokov v dolnej polovici brehu, príči-
nou ktorého je vysoký tlak vody v póroch sedi-
mentov alebo horniny a preťaženie brehu. Mor-
fologicky sa prejavuje v podobe →brehového 
výklenku. 

 
48. brehová porucha, brehová nátrž – bank 

failure 

gravitačne podmienené formy vznikajúce pri 
porušení brehu procesmi prevlhčenia, podťatia, 
pohybu, preťaženia brehových zemín, zosunu-
tím, podomieľaním, rozpukaním a pod.. (→zrú-
tenie brehového previsu, →brehovou poruchou 
z kanálikového drenovanie, →brehovou poru-
chou z tlaku, →brehový zosuv, →brehový zosuv 
z vytláčania). 
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49. brehová stena – river-cut cliff, vertical 

face 

kolmý vodným tokom atakovaný vysoký 
→breh. 

 
50. brehové zákutie – erosion bank-nook 

brehová oblúková, zvyčajne spätným prúdom 
vyerodovaná forma v brehových sedimentoch. 

 
51. brehový erózny stupeň – ledge 

plochý erózne stupeň nachádzajúci sa na 
→brehu zložený z toho istého materiálu ako 
→niva indikujúci →zarezávanie a expanziu 
koryta. Brehový erózny stupeň vyvinutý na 
oboch brehoch naznačuje zarezávanie koryta. 
Stupeň vyvinutý len na jednom brehu signalizu-
je súčasne laterány posun a zarezávanie koryta. 

 
52. brehový výklenok – bank cavity 

výklenok v spodnej časti brehu pod brehovým 
→previsom vytvorený procesom podmývania 
brehu vodným tokom. 

 
53. brehový zosuv – slough 

pohyb zeminy, zvyčajne pôdy, pozdĺž brehovej 
zosuvnej plochy (sloughing). Proces je podobný 
planárnemu, resp. planárno-rotačnému svahové-
mu zosuvu. 

 

54. brehový zosuv z vytláčania – slump 

forma vznikajúca na brehu po zakryvenej klznej 
ploche v dôsledku vytláčania menej únosnej 
zeminy alebo horniny pozdĺž brehovej zosuvnej 
plochy. 

 
55. brod – ford, transition, crossove 

plytký úsek vodného toku v blízkosti inflexného 
bodu trasy toku (zvyčajne medzi dvoma ob-
lúkmi), v ktorom prúdnica prechádza z jednej 

strany koryta na druhú. Brodom sa obvykle na-
zýva aj prirodzený alebo upravený prechod pre 
vozidlá a dobytok po dne cez koryto toku. 

 
56. bufer – buffer 

geomorfologicko-sedimentárne formy zame-
dzujú prísun sedimentov do riečnej siete a ich 
laterálnu konektivitu. Predstavujú ich →dlho-
dobé úložiská sedimentov, také ako sú →riečne 
terasy, →aluviálne kužele, ktoré nie sú v súčas-
nosti odvodňované (drenážované) povrchovým 
vodným tokom. 

 
57. bystrina – torrent 

všeobecný termín pre horský →prirodzený tok s 
výrazným a nepravidelným pozdĺžnym sklonom 
dna, značným pohybom dnových splavenín a 
náhlymi výraznými zmenami →prietokov. 
Strmšie úseky, →pereje sú charakteristické vyš-
šou turbulenciou prúdu (za vyšších vodných 
stavov penením vody), →prirodzenými skalný-
mi sklzmi, malými →vodopádmi, výstupom pod-
ložia, resp. väčších dnových elementov (bal-
vanov). →Dnový materiál môže byť usporiada-
ný do prekážok, ako sú →vnútrokorytové rebrá/
prirodzené dnové stupne (relatívna výška do 50 
cm), orientované naprieč korytom. V užších 
vodných tokoch sú stupne oddelené → priehlbi-
nami (pools) a dochádza k vytváraniu → systé-
mu stupeň - priehlbina (step-pool). 

 

C 
 
58. celkový odtok – total runoff 

súhrn všetkých zložiek odtoku (povrchový, 
podpovrchový a podzemný) prechádzajúcich 
záverovým profilom. 

 
59. celkový prietok sedimentov – total sedi-

ment discharge 

množstvo sedimentov pretečených daným profi-
lom za jednotku času. Je to súčtová hodnota 
prietoku všetkých druhov sedimentov v danom 
profile toku. 

 
60. ciacha – water mark 

vodná značka označujúca na vodnom diele ma-
ximálnu úroveň hladiny v nádrži alebo zdrži, po 
ktorú smie byť vzdúvaná alebo akumulovaná 
voda a pri prekročení ktorej sa na vodnom diele 
manipuluje podľa manipulačného poriadku pre 
manipuláciu za povodne. Rovnako sa ciachou 
označuje najnižšia úroveň hladiny v nádrži ale-
bo zdrži, pod ktorú sa smie hladina zúžiť podľa 
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pravidiel manipulačného poriadku platného pre 
manipuláciu pri mimoriadnych podmienkach. 

 

Č 
 
61. čelo lavice – bar head, bar front 

horná časť →lavice v smere prúdu. 
 

62. čelo náplavového kužeľa – fanhead 

horná časť náplavového kužeľa nachádzajúca 
sa v priestore zmeny transportnej sily vodného 
toku, resp. iného fenoménu transportujúceho 
materiál. 
 

63. čiara prekročenia – cumulative frequen-

cy curve, flow duration curve 

čiara udávajúca početnosť, pravdepodobnosť, 
alebo dobu dosiahnutia alebo prekročenia hod-
nôt hydrologického prvku alebo charakteristiky. 

 
64. čiara prietokov – hydrograph 

chronologická čiara →prietokov v danom pro-
file. Poskytuje grafický priebeh zmien prietoku 
v čase. Syn. hydrogram. 

 
65. čiara prietoku plného koryta – bank-full 

line 

čiara definovaná hladinou vody pri prietoku → 
plného koryta, ktorá preteká →korytom vodné-
ho toku bez vylievania do priľahlého územia. 

 
66. čiara vodných stavov – water-stage hy-

drograph, limnigraph 

časový záznam údajov o →vodných stavoch z 
limnigrafu. Môže mať grafickú podobu (limni-
grafická páska), alebo môže byť v digitálnom 
kóde pre priame spracovanie na počítači. Pre 
hydrologickú prax je každá forma záznamu pri-
jateľná; pre ďalšie spracovanie alebo archivo-
vanie musí byť tento záznam skontrolovaný. 
Syn. limnigram. 

 

D 
 
67. deflektory, odchylovače/výhony (sústre-

ďovacie stavby a usmerňovače) – deflec-tors/

groynes 

umelé štruktúry, zvyčajne pozostávajúci z bal-
vanov umiestnené v koryte pod určitým uhlom 

k prúdu vody za účelom odklonenia prúdnice 
od eróznych brehov a sústredenia prúdu do čas-
ti koryta alebo za účelom zvýšenia vnútro kory-
tovej diverzity habitatov. Môžu byť priepustné 
a nepriepustné. Nepriepustné výhony sa delia 
podľa toho aký uhol zvierajú s osou toku na:  

kolmé – ortogonálne s prúdnicou, 

deklinantné – prechádzajúce šikmo po prúde 
toku  

inklinantné – prechádzajúce šikmo proti prúdu 
toku. 

Priepustné výhony nepredstavujú pevnú pre-
kážku pohybu vody, ktorá cez ne prúdi v pô-
vodnom smere, iba sa zmenšuje jej rýchlosť a 
transportná schopnosť. Môžu byť budované z 
pružného vegetačného materiálu (vrcholce stro-
mov, vetvy, prútie), z tvrdého, pevného mate-
riálu (železobetónové pilóty, nosníky, drôt, 
sieť). 

 
68. degradácia koryta – channel degradation 

proces znižovania →dna koryta zvyčajne spre-
vádzaný zvýšenou →brehovou eróziou, pri kto-
rom sa pozdĺžny sklon koryta zmenšuje násled-
kom erózie a transportu sedimentov z dna kory-
ta. Opak →agradácie. 

 

69. degradujúci  vodný  tok – degrading  

stream 

vodný tok, ktorý odnáša viac sedimentov ako 
ukladá. 

 

70. delta – delta 

veľmi plochý náplavový kužel, ktorý vzniká pri 
ústí rieky do mora alebo do jazera. Kužel je 
tvorený postupným nanášaním materiálu, rieka 
tečie po ňom, pričom sa rozvetvuje na početné 
ramená, ktoré sa môžu spájať a opät rozvetvo-
vať. Najsilnejšie ramená mohutných riek sa prs-
tovite rozvetvujú a vybiehajú do mora. Vývoj 
delty prerušuje morský príboj, príliv a odliv. 
Podľa polohy sa rozlišujú delty výbehové a vý-
plňové. Výbehové delty sa vyskytujú na plo-
chých alebo konvexných pobrežiach a vytvára-
jú poloostrovné výbežky. Výplňové delty vzni-
kajú v zálivoch, ktoré rieky postupne zanášajú 
a vypĺňajú. 

 
71. depozícia – deposition 

proces ukladania sedimentov, vedie k →agra-
dácii, t.j. zvyšovaniu →dna koryta. 
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splavenín (→štrky a →kamene) odolných voči 
tangenciálnemu napätiu, ktorá sa vytvorila po-
stupným vyplavovaním jemnejších frakcií. K jej 
deštrukcii dochádza počas dlhšie trvajúcich vy-
sokých prietokov. 

 
83. dnové skalné útvary – bedrock forms 

formy vznikajúce v skalnatom prostrední dna 
toku. 

 

84. dnové splaveniny – bedload 

pevné častice pohybujúce sa po dne koryta vale-
ním, posúvaním, prevaľovaním alebo posúva-
ním v skokoch - saltáciou. Ich veľkosť podmie-
ňuje drsnosť dna koryta, a tým jeho transportnú 
kapacitu. 

 
85. dnová brázda – trench pool 

úzka a dlhá, relatívne hlboká depresia pozdĺž 
okraja koryta formovaná vírivým prúdením za 
prekážkou ako je →lavica, koreňové →zvyšky 
dreva, →balvany a pod.  

 
86. dnový materiál – bed material 

sedimenty, z ktorých je zložená dnová časť ko-
ryta. 

 
87. dnový stupeň – step, channel bed step 

bežne používaný pojem na označenie výraznej-
šej vertikálnej diferencie dna koryta. 
 

88. doba obmeny – turnover time 

čas potrebný na dodanie objemu vody rovnajú-
cemu sa jej zásobe vo vodnom telese pri prieto-

ku rovnakom ako je priemerná hodnota priro-
dzeného prítoku do neho. 

 
89. doba opakovania – return period, recur-

rence interval 

miera významnosti hydrologickej návrhovej ve-
ličiny. Pre súbor alebo hydrologický rad praho-
vých hodnôt udáva počet rokov, počas ktorých 
sa hydrologický prvok alebo charakteristika 
priemerne raz dosiahne alebo prekročí (prí-
padne dosiahne alebo nedosiahne) a rovná sa 
obrátenej hodnote periodicity (priemernej roč-
nej frekvencie). Môže nadobúdať aj hodnoty 
menšie ako jedna. Doba opakovania sa pritom 
rovná obrátenej hodnote pravdepodobnosti pre-
kročenia. V tomto prípade je jej najmenšia hod-
nota rovná jednej. 

 
90. dolina toku – stream (river) valley 

pozdĺžna zníženina na zemskom povrchu 
s korytom toku na jej dne, ktorá je výsledkom 
činnosti vodného toku.  
 

91. dolinová stráň – valley side, valley wall 

svah tvoriaci dolinu. 
 

92. dolný tok – lower course of the river/

stream  

úsek vodného toku, v ktorom prevláda proces 
ukladania splavenín. 
 
93. dostupný materiál – available material  

materiál, ktorý sa nachádza v povodí, brehoch, 
ale i v koryte, a ktorý je potenciálne transporto-
vateľný vodným tokom. 
 

94. drsnosť dna koryta – bed roughness 

nerovnosť →dna koryta ovplyvňujúca rýchlosť 
prúdenia a transport materiálu v toku. Všeobec-
ne sa meria →Manningovým súčiniteľom drs-
nosti. 
 

95. drsnosť koryta – channel roughness 

charakteristické vlastnosti koryta (dna a bre-
hov), ktoré vplývajú na veľkosť odporu proti 
prúdeniu a ovplyvňujú výšku hladiny v toku. 
 

96. drsnosť nivy – floodplain roughness 

vyjadruje sa →Manningovým súčiniteľom drs-
nosti a je funkciou nerovností povrchu nivy. 
Čím je drsnosť povrchu nivy väčšia, tým väčší 
je odpor a menšia rýchlosť prúdenia povodňo-
vých prietokov, a teda menšia priepustnosť nivy 
pre ne. 
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72. diaklinálna dolina/vodný tok – diaclinal 

valley/river 

vodný tok/dolina prerezávajúca vrásu a sledujú-
ca smer kolmý na orientáciu geologických vrs-
tiev. 

 
73. divočenie toku – stream braiding 

prírodný proces, pri ktorom rieky s vyšším sklo-
nom, výrazne premenlivým →prietokom, s dos-
tatočným prísunom hrubozrnného (→štrkového 
až →balvanovitého) alebo jemnozrnného 
(→piesčitého) materiálu, vytvárajú systém via-
cerých aktívnych (často meniacich polohu) kľu-
katých veľmi plytko zarezaných korýt od seba 
oddelených →lavicami. Dominuje →bočná (la-
terálna) erózia, pričom →hĺbková (vertikálna) 
erózia toku je minimálna. 

 
74. divočiaci pás – braidplain 

časť →nivy →divočiaceho vodného toku, ktorá 
je tvorená systémom divočiacich korýt, →la-
vicami a vnútrokorytovými →riečnými ostrov-
mi. Charakteristický je typicky zapletenou ne-
pravidelneou kľukatiacou pôdorysnou vzorkou. 

 
75. divočiaci vodný tok (koryto) – braided 

river (channel) 

→vodný tok s vyšším sklonom, výrazne pre-
menlivým →prietokom, s dostatočným prí-
sunom hrubozrnného (→štrkového až →balva-
novitého) alebo jemnozrného (→piesčitého) 
materiálu vytvárajúci systém viacerých aktív-
nych (často meniacich polohu) veľmi plytko 
zarezaných korýt od seba oddelených →ne-
stabilnými lavicami, vytvárajúcimi typickú zap-
letenú nepravidelne kľukatú pôdorysnú vzorku. 
Dominuje →bočná (laterálna) erózia, pričom 
→hĺbková (vertikálna) erózia toku je minimál-
na. 

76. dláždenie dna koryta – river bed armo-

ring 

proces, ktorý vymieľaním jemných dnových 
častíc izoluje na dne zrnitostne väčšie a voči 
unášacej sile toku odolné frakcie dnových sedi-
mentov, čím dochádza k spevňovaniu dna. 

 
77. dlhodobé úložisko sedimentov – sink 

sedimenty mimokorytovej geomorfologickej 
formy zachovavajúcej sa v povodí dlhšie časové 
obdobia (→niva, →riečne terasy, →aluviálne 
náplavové vejáre). 

 
78. dĺžka meandrovej vlny (L) – meander 

wavelength 

vzdialenosť inflexných bodov dvoch protiľah-
lých oblúkov. Meraná je ako priama vzdiale-
nosť medzi dvomi líniami vedenými kolmo na 
→údolnicu, pričom jedna je ťahaná na začiatku 
a druhá na konci meandrovej vlny. 

 
79. dĺžka povodia – catchment length 

dĺžka povodia meraná pozdĺž hlavnej →údol-
nice. 

 
80. dĺžka toku – stream length 

dĺžka →osi koryta toku od jeho ústia po→ pra-
meň. 

 
81. dno koryta vodného toku toku – river bed 

najnižšia časť →koryta vodného toku, na 

ktorú nadväzujú brehy jeho koryta. 

 
82. dnová dlažba (prirodzená) – armour lay-

er, bed armor 

prirodzene vzniknutá hrubozrnná vrstva na 
→dne koryta vodného toku pozostávajúca 
z vytriedených väčších frakcií zŕn dnových 
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97. duna – dune 

forma dnového útvaru s trojuholníkovým profi-
lom, miernym sklonom proti prúdu a výrazným 
sklonom po prúde. Vytvárajú sa pri malých 
rýchlostiach prúdenia, a preto nie sú vo fáze s 
ktoroukoľvek nepravidelnosťou vodnej hladiny, 
ktorú spôsobujú. Duny sa pohybujú pomaly po 
prúde, pričom sa dnový materiál presúva cez 
ich relatívne malé sklony proti prúdu a ukladá 
sa na ich strmých sklonoch po prúde. 

 
98. dvojčelový (viacčelový) meander – double

-headed (multiple-headed) meander 

sústava vývojových štádií →meandra vznikajú-
ca pri jeho laterálnom presúvaní (→migrácii). 

 

E 
 
99. efektívny prietok – effective discharge 

definovaný je ako →prietok transportujúci naj-
väčší podiel ročného množstva sedimentov 
v koryte počas dlhšej časovej periódy. 

 
100. ekologické fungovanie vodného toku – 

ecological functioning of river 

potenciálne fungovanie toku približujúce sa 
pôvodnej štruktúre a diverzite stanovíšť. 

 
101. ekologický stav vodného toku – ecolo-

gical status of a river 

stav vodného toku definovaný kvalitou štruktú-
ry a fungovania vodných ekosystémov. 
 
102. ekomorfologický prieskum – eco-

morphological survey 

prieskum vykonávaný za účelom poznania 
→ekologického stavu a fungovania morfologic-
kých systémov vodných tokov. 

 
103. ekomorfologický stav vodného toku – 

ecomorphological status of river 

stav vodného toku definovaný štruktúrou a fun-
govaním →morfologických jednotiek vo vzťa-
hu k biote, typu habitatov a ich diverzite. 
 

104. energia reliéfu, relatívna výšková členi-

tosť, amplitúda reliéfu – local relief, availab-

le relief, relative relief, amplitude of relief 

výškový rozdiel medzi najvyšším, t. j. chrbtom, 
hrebeňom, povrchom terasy a pod. adnom, naj-
nižším bodom prislúchajúcej doliny. V širšej, 

regionálnej rovine sa výškový rozdiel vyťahuje 
k jednotke plochy. 

 
105. epigenéza – superimposition 

druh hĺbkovej erózie vodného toku ovplyvnený 
uložením vrstiev (málo odolných v nadloží a 
odolných v podloží), keď →vodný tok po rozre-
zaní málo odolných vrstiev hĺbi svoju dolinu v 
pôvodnom smere aj v odolných horninách. 

 
106. erózia dna koryta – bed erosion 

odnášanie materiálu z dna koryta spôsobená 
tečúcou vodou s následkom jeho prehlbovania. 

 
107. erózia predlžovania vodného toku – he-

adward erosion 

spätná erózia vodného toku v pramennom úseku 
s následkom zväčšenia jeho dĺžky predĺženia 
doliny. Je výsledkom prameňovej erózie (spring
-sapping), niekedy aj procesu formovania vý-
moľa (gullying). 

 
108. erózna báza – base-level 

teoretická rovina, od ktorej dochádza k eróznej 
činnosti rieky. Každý nižšie položený bod na 
toku je lokálnou eróznou bázou pre všetky vyš-
šie položené body. Rozlišujeme dolné erózne 
bázy (hlavná, lokálna) a hornú eróznu bázu. 
Hlavnú eróznu bázu predstavuje hladina mora. 
Lokálne erózne bázy ovplyvňujú značné dĺžky 
toku na dlhší čas. Predstavujú ich úseky tokov 
so zmierneným sklonom pozdĺžneho profilu 
(rovinatého územie, dno kotliny, prietokové ja-
zero a pod.). Dočasná erózna báza ovplyvňuje 
menšiu dĺžku toku a na kratší čas (odolná vrstva 
v koryte, resp. iná prirodzená alebo umelá pre-
kážka zabraňujúca hĺbkovej erózii). →Hornú 
eróznu bázu predstavuje pramenná oblasť vod-
ného toku. 
 
109. evorzia – evorsion 

vírivé vymieľanie dna a brehov toku úlomkami 
skál a zrnami piesku. Je hlavnou príčinou tvor-
by vymletých skalných tvarov (jamky, misy, 
krútňavové hrnce). 

 

F 
 

110. fluviálna geomorfológia (morfológia) – 

fluvial geomorphology (morphology)  

vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním tvarov 
povrchu Zeme (ale aj iných vesmírnych telies), 
ktoré vznikajú pôsobením vodných tokov. 
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111. fluvizeme – fluvisols 

azonálne pôdy vyvinuté na recentných aluviál-
nych sedimentoch. 

 
112. Froudovo číslo – Froude number 

definuje turbulenciu toku na základe rýchlosti 
toku, gravitačnej konštanty a hĺbky vody. Pou-
žíva sa taktiež pre charakterizovanie ekologic-
kých podmienok habitatu. 

 

 

 

 

kde v je priemerná profilová rýchlosť (m.s-1) 

g je gravitačné zrýchlenie ( m.s-2) a 

h je hĺbka vody (m). 

Pre hodnoty Fr < 0,8 sa prúdenie považuje za 
riečne (subkritické) pre hodnoty 0,8 < Fr < 1 za 
kritické a pre hodnoty Fr > 1 za (bystrinné) nad-
kritické prúdenie. Zmena z riečneho prúdenia 
na bystrinné je plynulá; opačný prechod z bys-
trinného na riečne nastáva na krátkom úseku 
koryta a nazýva sa hydraulický skok, pričom v 
koryte toku dochádza k zníženiu hĺbky vody a 
zvýšeniu rýchlosti jej prúdenia. 

 
113. fyzické podmienky stanovišťa – physical 

habitat conditions 

vlastnosti stanovišťa charakterizované jeho re-
liéfovo-substrátovo-hydraulickým základom. 

 

H 
 
114. habitat, vodný habitat – habitat, aquatic 

habitat 

priestor pobytu druhu v biotope, resp. biotop. U 
vodných habitatov rozpoznávame habitaty lotic-
ké viažúce sa na vodné útvary s prúdiacou vo-
dou a habitat lentické viažúce sa na vodné útva-
ry so stojatou vodou. 

 
115. hať – weir 

stála, umelá vodu vzdúvajúca vodná stavba kri-
žujúca celú šírku koryta umelo regulujúca prie-
tok vody. 

 
116. hierarchická klasifikácia morfológie 

riek – river morphologic hierarchical classifi-

cation 

model hierarchického usporiadania morfologic-
kých taxónov fluviálneho (→korytovo-nivného) 

geosystému. Pozostáva z taxónu →povodia/
riečnej siete, →segmentu doliny, →riečneho 
úseku, →geomorfologickej jednotky a →morfo-
hydraulickej jednotky. 

117. historická povodeň – historical flood 

→povodeň, ktorá sa vyskytla v minulosti a in-
formácie o existencii jej výskytu sú zachované 
v historických prameňoch. Na základe metód 
pre stanovenie N-ročných maximálnych prieto-
kov je možné rekonštruovať ich veľkosť. 

 
118. hlavný tok – mainstream/trunk stream 

→vodný tok najvyššieho →rádu v danom povo-
dí. 

 
119. hĺbka plného koryta – bankfull depth 

hĺbka koryta meraná pri úrovni plného →prie-
tokového profilu. Stanovuje sa priemerná, maxi-
málna a stredová hĺbka plného prietokového 
profilu. 

 
120. hĺbka premŕzania brehu – depth of 

bank freezing 

hĺbkový dosah sezónneho premŕzania najvrch-
nejšej časti brehu. 

gh

v
Fr 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

18 

121. hĺbka vody – water depth 

zvislá vzdialenosť od vodnej hladiny po →dno 
koryta toku. 
 
122. hlinité dno – silty bed 

na základe percentuálneho hmotnostného zastú-
penia jednotlivých zrnitostných frakcií, podľa 
zrnitostného trojuholníka (→zrnitostná klasifi-
kácia sedimentov), sa rozlišuje ilovito-hlinité, 
hlinito-ílovité a piesočnato-hlinité dno. 
 

123. horná erózna báza – channel head 

pramenné časti korýt vodných tokov 1. a 2. 
→rádu s dominanciou koluviálneho typu rieč-
neho úseku. 
 
124. horný tok – upper course of the river/

stream 

úsek vodného toku, v ktorom prevláda proces 
→vymieľania (zóna erózie). Nemusí byť vyvi-
nutý u všetkých vodných tokov. 
 
125. hrana brehu – bank edge 

spojnica roviny vrcholu brehu s rovinou sklonu 
brehu. 
 
126. hrebienkovo-ryhová topografia – ridge-

and-swale topography 

vzniká pri raste →meandra ako systém mikrore-
liéfových oblúkových denivelácií na →nive v 
→menadrovej ostrohe. Je tvorený štruktúrou 
hrebienkov a rýh. 

127. hustota riečnej siete – stream network 
density 

udáva dĺžku vodných tokov pripadajúcich prie-
merne na jednotku plochy (km.km-2), je daná 
pomerom celkovej dĺžky vodných tokov v po-
vodí k loche povodia.  

 

 

 

kde Lu je celková dĺžka vodných tokov v po-
vodí (km), P je plocha povodia (km2). 
 

128. hydraulický polomer – hydraulic radius 

predstavuje alternatívu pre hydraulické vyjadre-
nie priemernej hĺbky vody v koryte na základe 
plochy →prietokového profilu a →omočeného 
obvodu. Čím je hydraulický polomer väčší, tým 
väčší je prietok pri danom sklone. 
 

129. hyporeál – hyporheal 

hlbšia vrstva dna koryta s infiltrovanou riečnou 
vodou pod aktívnym vodným tokom, trvalo oži-
vená bentickými organizmami vlastného toku 
až do hĺbky niekoľko metrov, nadväzujúca na 
ekosystém zvodnenej vrstvy pod hladinou pod-
zemnej vody. 

 

CH 
 
130. Chézyho rovnica – Chézy equation 

vyjadruje závislosť priemernej rýchlosti prúde-
nia (v) od hydraulického polomeru (R) a hyd-
raulického sklonu (i) 

 

 

kde C je rýchlostný súčiniteľ, ktorý vyjadruje 
vplyv drsnosti koryta - tvaru a veľkosti prieto-
kového profilu na rýchlosť prúdenia. Na výpo-
čet rýchlostného koeficienta (C) existuje viac 
rovníc: napr. rovnica Pavlovského, Manninga. 
Pri nedostatku potrebných meraní na výpočet 
rýchlostného súčiniteľa, možno potrebné hod-
noty prevziať z hydraulických tabuliek pre pod-
mienky prúdenia podobné podmienkam prúde-
nia meraného úseku. 
 

131. chvost lavice – bar tail 

koncová časť →lavice v smere po prúde. 

 

I 
 

132. íl – clay 

zrnitostná frakcia < 0,002 mm. 

 
133. ílovité dno – clay bed 

dno tvorené prevažne ílovitou sedimentačnou 
frakciou (podľa zrnitostného trojuholníka). P

L
D u


RiCv 
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134. imbrikácia – imbrication 

predstavuje depozitnú splaveninovú štruktúru 
sedimentov s preferujúcou orientáciu klastov 
tak, že väčšie častice (kamene a štrk) sa pod 
určitým uhlom nakladajú na seba. Vznik imbri-
kovaných sedimentov pokrývajúcich dno koryta 
alebo lavíc je podmieňovaný zvýšeným →vý-
konom vodného toku, t. j. za povodní. Je indiká-
torom →účinnosti vodného toku. 

 
135. index divočenia – braiding index 

používa sa na určenie stupňa divočenia úseku 
vodného toku. 

 

 

 

kde Lb je dĺžka osí lavíc, Lr je kolmá dĺžka rieč-
neho úseku a Nb je počet lavíc. 
 

136. index dotyku koryta – channel abut in-

dex 

pomer dĺžky koryta priliehajúceho k svahu 
k celkovej dĺžke koryta v skúmanom úseku. Na 
jeho základe sa rozlišuje →koryto: 

– primknuté (okolo 90% koryta prilieha k 
→svahu doliny) 

– čiastočne primknuté (10 - 90% koryta prilieha 
k svahu doliny) 

– voľné (< ako 10% koryta prilieha k svahu do-
liny). 

 
137. index kľukatosti (IK) – degree of sinuo-

sity 

vyjadruje sa pomerom dvojnásobku rozostupu 
plytčín k dĺžke meandrovej vlny. 

 

 

 

kde Z - rozostup plytčín, 

L - dĺžka meandrovej vlny. 

Pre celý vodný tok alebo jeho väčšiu časť stano-
víme IK pomerom dĺžky toku k dĺžke údolnice. 
Podľa indexu kľukatosti rozlišujeme: 

– absolútne priamy tok – absolutely straight 
channel (river) IK = 1,0 

– priamy tok – straight channel (river) IK = 
1,01 – 1,05 

– mierne kľukatý tok - slightly sinuous channel 
(river) IK = 1.06 – 1,25 

– stredne kľukatý tok – moderate sinuous chan-
nel (river) IK = 1,26 – 1,50 

– meandrujúci tok – meandering channel (ri-
ver) IK > 1,50. 

 
138. index migrácie – migration index 

používa na určenie stupňa rozvetvenia korýt 
v migrujúcich vodných tokov. 

 

 

 

kde Lp je dĺžka prúdnic všetkých korýt a Lphk je 
dĺžka prúdnice hlavného koryta, ktoré je možné 
oproti divočiacim riečnym systémom pri migru-
júcich vodných tokoch jasne identifikovať. 
 

139. index šírka/hĺbka koryta – width to 

depth ratio (W:D) 

pomer →šírky plného koryta k jeho priemernej 
hĺbke na danom profile. Slúži ako jeden z indi-
kátorom zmien koryta. 

 

140. index vnorenia koryta – entrenchment 

ratio (ER) 

na základe výšky brehu určuje do akej miery je 
niva zaplavovaná. Definovaný je pomerom šír-
ky →potenciálne zaplavovaného územia a šírky 
plného koryta. Rozpoznávame:  

– vnorené koryto (ER < 1,4), kedy je niva pre 
potenciálnu povodeň nedostupná  

– stredne vnorené koryto (ER = 1,4 - 2,2), kedy 
je niva dostupná pri veľmi vysokých vodných 
stavoch  

– plytko vnorené koryto (ER > 2,2), kedy je ni-
va pre potenciálnu povodeň dostupná. 

 

r
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141. interval opakovania – recurrence inter-

val of return period 

interval priemerného opakovania prietoku, N-
ročný prietok (→doba opakovania). 
 
142. inundácia – inundation 

zaplavenie územia priľahlého k vodnému toku 
pri →prietokoch presahujúcich kapacitu →ko-
ryta vodného toku. 
 
143. inundačné územie – inundation area 

územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované 
pri →prietokoch presahujúcich kapacitu →ko-
ryta vodného toku. 

 

J 
 
144. jednoduché koryto – single-thread chan-

nel 

nerozvetvené →koryto vodného toku. 

 

K 
 
145. kamene – cobbles 
zrnitostná frakcia 64 - 256 mm. 

 
146. kamenitý prúd (mura, murový prúd) – 

debris flow 

geomorfologická forma vzniknutá stekaním 
hlinito-kamenitých a úlomkovitých svahových 
uloženín pôsobením prívalových vôd. Rýchle 
stečenie veľkého množstva pôdy, zeminy 
(kolúviálnej výplne), resp. vegetácie po znač-
nom prevlhčení v žľaboch a vodných tokoch 
zdrojovej zóny, t. j. 1. a 2. →rádu. 

 
147. kamenná lavína – debris avalanche 

výsledok procesu svahovej modelácie, pri ktorej 
sa uvoľnené horniny veľkou rýchlosťou presunú 
do doliny. Vzniká na strmých svahoch pri ná-
hlom porušení stability a súdržnosti hornín. 
Predchádza mu napr. poderodovanie svahu rie-
kou. Pozdĺž vrstvových plôch hornín vzniká 
vrstvová skalná strž, pozdĺž systémov puklín 
a trhlín bloková skalná strž. 

 

148. kaňon – canyon  

veľmi hlboká, dlhá a relatívne úzka dolina so 
strmými stenami v odolných horninách, so šir-
šou →nivou bez →riečnych terás (zrelšia forma 
tiesňavy). 

149. kapacita vodného toku – stream capaci-

ty 

vyjdrená je maximálnym množstvom pevných 
sedimentov (solid load - bed and suspended), 
ktoré je vodný tok schopný prenášať a nelineár-
ne závisí na rýchlosti prúdenia a prietoku.  

 
150. kaskáda, skalná kaskáda – cascade, bed-

rock cascade 

vodný tok s relatívne vysokým pozdĺžnym sklo-
nom, dno je budované prevažne kompozí-
ciou→balvanov, pričom medzi veľkými klasta-
mi sa vyskytujú menšie priehlbiny. Je to séria 
→vodopádov, skokov, stupňovitých vodopádov 
alebo viacerých vodopádov zoradených za se-
bou v skalnom podloží. 

 
151. katarakt – cataract 

stupňovité →vodopády veľkých vodných tokov 
charakteristické prudkým spádom. Majú široký 
prepadový prah, voda nerovnomerne rozrušuje 
vodopádový stupeň a →rieka sa rozdeľuje na 
ramená. 

 
152. kavitácia – cavitation  

druh fluviálnej erózie charakteristický pre úseky 
tokov s vysokou rýchlosťou (→vodopády, 
→katarakty, →pereje ), so skalnatými brehmi, 
v ktorých pôsobením tzv. „bublinového šoku“ 
vznikajú vyhĺbeniny, →brehové výklenky, 
→previsy a pod.  

 

153. klasifikácia sedimentov podľa tvaru a 

vytriedenosti – classification of sediment ac-

cording to particle shape and sorting 

predstavuje klasifikačný nástroj, ktorým sa čas-
tice sedimentov triedia e na základe ich zaoble-
nosti (roundness, angularity), t.j. charakteru ich 
hrán, a na základe ich guľatosti (sphericity) a 
vytriedenia. Typ guľatosti závisí od pomeru osí 
častice. Podľa guľatosti sa rozoznávajú štyri 
základné typy častíc, a to guľatý (spherical), 
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diskovitý (disc-shaped), doskovitý (bladed), 
stĺpcový (rod-like). Vytriedenosť predstavuje 
mieru rozptýlenia častíc určitého zrna v dno-
vom substráte. Jej stupeň sa určuje buď  vizuál-
ne alebo sa vypočíta pomocou štandartnej od-
chylky ako je to uvedené na obrázku. 

 

154. klasifikácia sedimentov podľa zanese-

nosti a pokryvnosti – classification of sedi-

ment according to embeddednes and areal 

coverage  

klasifikačné nástroje, podľa ktorých sa určuje 
prekrytie dnových hrubozrnných častíc jemný-
mi dnovými sedimentmi a stupeň areálovej po-
kryvnosti →dna koryta častícami určitej veľ-
kosti. Tieto charakteristiky sú zvlášť užitočné 
pri veľkomierkovom výskume morfohydraulic-
kých typov ako habitatov rýb a makroever-
tebrát. 

155. klasifikácia vodných tokov podľa Mont-

gomeryho a Baffingtontona – Montgo-mery, 

Baffington’s river classification 

procesovo orientovaná hierarchická klasifikácia 
vodných tokov, ktorá metodologicky vychádza 
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z ich morfologických vlastností, procesov prísu-
nu, transportu a tokov sedimentov a ich vzťahu 
k prietoku. Súčasne sa berie do úvahy aj faktor 
omedzenia koryta dolinou a prísumn zvyškov 
dreva. Klasifikácia je zameraná viac na horské 
vodné toky a umožňuje predikovať odozvu jed-
notlivých typov korýt na zmeny prietoku a prí-
sunu sedimentov.  

 

156. klasifikácia vodných tokov podľa Rosge-

na – Rosgen`s river classification  

komplikovaný a na informácie náročný klasifi-
kačný systém morfológie vodných tokov po-
zostávajúci zo štyroch úrovní. Na prvej úrovni 
sa klasifikuje morfológia doliny a pôdorysná 
vzorka, priečny profil a sklon koryta v rámci 
doliny. Druhá úroveň je zameraná na detailnej-
šiu klasifikáciu priečnych profilov, sedimentov, 
indexu vnorenia koryta, pomeru šírka/hĺbka 
koryta. Tretia úroveň klasifikuje vodné toky 
podľa ich súčasného stavu a jeho potenciálnej 
zmene a analyzuje dynamické vlastnosti vod-
ných tokov. Štvrtá úroveň sa zameriava na ge-
nerovanie informácií o sedimentačných, hyd-
raulických a biologických procesoch prebieha-
júcich vo vodných tokoch na báze verifikácie už 
zistených parametrov, resp. terénnymi merania-
mi.  

157. klasifikácia vodných tokov podľa Schu-

mma – Schumm’s river classification 

schéma klasifikácie vodných tokov spracovaná 
na základe generalizácie vzťahu medzi pôdorys-
nou vzorkou, sedimentovou záťažou a pomerom 
šírka/hĺbka koryta a na ich základe odvodzujúca 
mieru stability koryta. 

 
158. klastované štrky – clast supported gra-
vels, closely packed gravels 

štrková depozícia, v ktorej dominujú klasty štr-
kov uložené veľmi tesne. 

 

159. kľukaté jazero – serpentine lake 

nivná kľukatá depresná forma vyplnená vodou, 
súvislý zvyšok viacerých →meandrov. 
 

160. koeficient bifurkácie – bifurcation ratio 

Koeficient bifurkácie je daný pomerom počtu 
segmentov tokov v danom ráde u k počtu seg-
mentov tokov vo vyššom ráde u + 1. 

 

 

 

Všeobecne sa koeficient bifurkácie nachádza 
v rozpätí 3,0 - 5,0, teoretické minimum sa zried-
kavo vyskytuje v prírode. Založené je na 
Strahlerovej klasifikácii →rádu vodných tokov. 

 
161. koeficient bystrinnosti – torrenticity  

coefficient 

Na rozlíšenie potoka a bystriny sa používa koe-
ficient bystrinnosti povodia Kb:  

 

 

 

kde Ht je hustota riečnej siete v povodí 
(km.km -2), 
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O je dĺžka rozvodnice (km), 

Vs je stredný výškový rozdiel povodia (km), 

P je súčiniteľ vyjadrujúci priemernú priepus-
tnosť pôd v jednotlivých povodiach, 

E je súčiniteľ vyjadrujúci druh a rozsah erózie 
v povodí (erodovanosť povodia), 

S je plocha povodia (km2), 

L je dĺžka hlavného toku od prameňa po uzavie-
rajúci prietokový profil (km), 

Sv je plocha protierózne účinného vegetačného 
krytu v povodí (km2). 

Vodný tok má podľa koeficienta charakter by-
striny ak Kb >0,1 a charakter potoka ak Kb 

<0,1. 

 
162. kohézny breh – cohesive bank 

breh budovaný súdržným materiálom. 

 
163. kolúvium – colluvium  

netriedený materiál transportovaný predovšet-
kým gravitáciou, môže byť daný do pohybu aj 
vodou stekajúcou po svahoch a usádzaný v 
spodných častiach svahov a brehov. 

 
164. koncentrácia plavenín – suspended sedi-

ment concentration 

vyjadruje kvantitatívne zastúpenie čiastočiek v 
objemovej jednotke vody (mg.l-1). Meraná v 
danom profile vodného toku sa zvyčajne vzťa-
huje k priemerným denným, mesačným, roč-
ným prietokom a využíva na určovanie množ-
stva →plavenín vo vodnom toku. Závisí od via-
cerých fyzicko-geografických charakteristík po-
vodia, od petrograficko-sedimentárneho charak-
teru brehov a dna koryta, od spôsobu využitia, 
od klimatických podmienok a mení sa v čase v 
závislosti od prietoku a rýchlosti prúdenia. 

 
165. konektivita riečneho systému – river 

system connectivity 

definovaná je ako transfer energie, vody a mate-
riálu (sedimentová kaskáda) medzi dvomi kom-
ponentmi povodia alebo v celom povodí. Jej 
fungovanie v povodí je udržiavané vstupmi zo 
zdrojovej zóny a výstupmi v odozvovej zóne. 
 

166. konzistenia – constistency 

fyzikálny stav zeminy podmienený vlhkosťou. 
Dôležitý pri posudzovaní stability brehu. Stano-
vuje sa podľa stupňa konzistencie (IC), alebo 
podľa vlhkosti zeminy, prípadne podľa možnos-
ti jej tvarovania v ruke, pričom rozoznávame: 

– tvrdú konzistenciu (hard consistency), pri kto-
rej zeminu nemožno drobiť prstami a dá sa 
rozpojiť len údermi kladiva 

– pevnú konzistenciu (stiff consistency), pri 
ktorej je zemina slabo tvárlivá a v prstoch sa 
drobí, hodnota IC je nad 1 

– tuhú konzistenciu (firm consistency), pri kto-
rej sa zemina ťažko tvaruje, ale ešte z nej 
možno rukou vyvaľkať valčeky s priemerom 
3 mm, hodnota IC  je v rozmedzí 1,00 - 0,50 

– mäkkú konzistenciu (soft consistency), pri 
ktorej možno zeminu ľahko tvarovať prstami 
do tvaru guľky, hodnota IC  je v rozmedzí 0,05 
- 0,50 

– kašovitú konzistenciu (slurry consistency, ve-
ry soft consistency), pri ktorej sa zemina pri 
stlačení v dlani pretláča medzi prstami, hod-
nota IC  je v rozmedzí 0,05 - 0. 

 
167. korázia – corrasion 

proces erózie skalného povrchu materiálom 
(piesok, štrk, kamene, bavany) neseného vodou, 
ľadovcom, vetrom alebo vlnami. Výsledný 
efekt korázie na skalnom povrchu je →abrázia. 

 

168. koryto v alúviu – alluvial channel 

→koryto vodného toku v nesúdržných aluviál-
nych sedimentoch. 

 
169. koryto v kolúviu, prolúviu (náplavovom 

kuželi) – colluvial, proluvial channel 

nestabilné →koryto toku v nesúdržných kolu-
viálnych, proluviálnych sedimentoch (→nápla-
vového kužeľa). 

 
170. koryto v skalnom prostredí – bedrock 

channel 

stabilné →koryto toku tečúceho v skalnom pro-
stredí. 

 
171. koryto vodného toku – stream channel, 

river channel 

geomorfologický útvar, pozdĺžna ohraničená 
časť zemského povrchu, zložená z dna a brehov 
po →brehovú čiaru, v ktorej trvalo alebo občas-
ne prúdi voda s voľnou hladinou. 

 
172. korytotvorný proces – bed-forming pro-

cess 

súhrn všetkých prírodných javov spolupôsobia-
cich pri vytváraní koryta vodného toku. 
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173. korytová migrácia – channel migration 

zmena polohy koryta zapríčinená najčastejšie 
→brehovou eróziou alebo →avulziou, presúva-
nie koryta na dne doliny. 
 

174. korytovo-nivný geosystém/fluviálny geo-

systém – channel-floodplain geosystem/

fluvial system 

morfologický produkt činnosti vodného toku na 
dne doliny predstavujúci špecifickú geomorfo-
logicko-substrátovú bázu →riečnej krajiny. 
 

175. korytový úsek – channel reach 

je taxón →hierarchickej klasifikácie morfológie 
riek a predstavuje časť →riečneho úseku deter-
minovanú na základe špecifického geneticky 
súvisiaceho súboru →morfologických jednotiek 
(foriem reliéfu), morfometricko-morfografický-
mi a genetickými vlastnosťami morfologických 
jednotiek tvoriacich koryto (→dna a →brehy), 
substrátovými vlastnosťami koryta ovplyvňujú-
cimi jeho vertikálnu a laterálnu eróziu a pre-
miestňovanie a napokon prítomnosťou a cha-
rakterom zvyškov dreva v koryte. 
 

176. krátkodobé úložisko sedimentov – ephe-

meral store, storage 

sedimenty geomorfologickej formy pretrvávajú-
cej v koryte, resp. na nive počas niekoľkých 
desiatok, resp. stoviek rokov (→lavice). 

 

177. krivka zrnitosti – cumulative granulo-

metric curve 

čiara znázorňujúca závislosť percentuálneho 
podielu hmotností častíc sedimentov, ktoré sú 
väčšie (alebo menšie) ako určitý priemer častíc, 
na priemere tejto častice. Horizontálna os s 
priemermi častíc sedimentov je spravidla vyne-
sená v logaritmickej mierke. 

 
178. krútňavový (obrý) hrniec – pothole 

vyhĺbenina okrúhleho, misovitého tvaru, ktorá 
vznikla v skalnom podloží koryta rieky →evor-
ziou. 

 
179. kulminačný prietok – peak discharge 

najväčší okamžitý prietok prietokovej vlny. 
Kulminačný prietok prietokovej vlny a jej kul-
minačný vodný stav sa spravidla nevyskytujú v 
rovnakom čase. Obvykle sa však kulminačný 
prietok priraďuje kulminačnému vodnému sta-
vu. Udáva sa v m3.s-1 alebo v l.s-1. 

L 

 
180. ľadová zápcha – ice jam 

nahromadenie ľadovej kaše alebo ľadovej trieš-
te v koryte vodného toku, ktoré spôsobuje 
zmenšenie prietočného profilu a následné vzdu-
tie hladiny. Hromadenie ľadu je vyvolané pre-
kážkami a zmenami v koryte toku (iný ľad, 
zmena sklonu, smeru a priečneho profilu alebo 
umelé prekážky). 

 
181. ľadový zátaras – ice dam 

nahromadenie ľadových krýh vzniknutých z 
ľadovej pokrývky v koryte vodného toku v čase 
odchodu ľadov. Zátarasa významne zmenšuje 
prietočný profil a spôsobuje vzdutie. Podobne 
ako pri ľadovej zápche podmienkou je veľký 
prietok ľadových krýh a prírodná alebo umelá 
prekážka v toku. 

 

182. lapák dnových splavenín – bedload  

sampler 

prístroj na meranie →prietoku dnových splave-
nín. 

 
183. laterálna akrécia – lateral accretion 

ukladanie dnového splaveninového materiálu 
v podobe →vrcholovej lavice v konvexnej časti 
zákruty brehu. Táto depozícia tvorí súčasť nivy 
následkom migrácie a zarezania koryta. Jej se-
dimentová štruktúra je často uklonená smerom 
ku korytu. 

 
184. laterálna spojitosť – lateral connectivity 

väzby riečneho systému v priečnom smere, pro-
stredníctvom ktorých sa materiál prisúva do 
riečnej siete. Rozlišujeme konektivitu „dno do-
liny - svah doliny“  a „ koryto - niva“ . 

 

185. lavica – bar 

takmer permanentne zatápaný splaveninový 
korytový útvar rôzneho granulometrického zlo-
ženia s prevládajúcim dĺžkovým rozmerom 
(pretiahnutý tvar). Obmedzuje prúdenie v kory-
te a indikuje depoziciu sedimentov. Lavice sa 
členia podľa: 

– vzťahu k prúdnici: 

pozdĺžna - longitudinal bar 

priečna, diagonálna - transversal, diagonal 
bar 
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— polohy v koryte: 

bočná - side bar, lateral bar, alternate bar 

centrálna, prostredná - central bar, mid-
channel bar 

sútoková - junction bar 

vrcholová - point bar 

– vzťahu k iným formám: 

protistojná striedavá - alternate bar 

oddelená, samostatná - detached bar 

pripojená (brehová) - attached bar (bank-
attached bar) 

– špecifických podmienok vzniku: 

prekážková - lee bar 

zbrázdená - braided bar 

– protiprúdové - counterpoint bars, concave 
bank-bench deposits 

–  zvinutá hrebienková - scroll-bar 

lalokovitá - lobate bar. 

186. lavica skalného podložia – bedrock core 

bar 

izolovaný výstup slaného podložia v koryte. 
Sústava takýchto lavíc oddelených korytami je 
typická pre riečne úseky s tektonicky porušený-
mi masívmi hornín s vysokou geomorfologic-
kou hodnotou. 

 

187. lavicová rampa – ramp 

čelo →lavice s nahromadenými hrubozrnnými 
sedimentami. 
 

188. lavicová ryha (oblúková, lineárna) – 

swale, runnel 

znížené formy mikroreliéfu medzi nivnými lavi-
cami (→hrebienkovo-ryhová topografia), resp. 
medzi vrcholovou →lavicou a →brehom. 

189. lavicové zákutie – channel nook 

prúdom vyerodovaný útvar v nespevnených 
lavicových sedimentoch. 
 

190. lavicový výplav – chute-bar 

forma vznikajúca →žľabovým (kĺzavým) prú-
dom, na →chvoste lavice. 

 
191. lavicový žľab – chute channel 

žľab, ktorý sa nachádza sa na →lavici. 
 

192. ľavý breh – left bank 

→breh koryta, ktorý je smerom po prúde toku 
od →osi koryta toku naľavo. 

 
193. línia hladiny plného koryta – bank-full 

line 

čiara definovaná hladinou vody pri →prietoku 
plného koryta, ktorá stačí pretekať →korytom 
toku bez vylievania na priľahlé územie. 
 

194. línia odpadu – trash line 

línia materiálu (prírodného a umelého) prichyte-
ná na vegetácii a iných objektoch zaplavených 
vodou, ktorá indikuje maximálnu výšku hladiny 
počas vysokých vodných stavov. 

195. listová drť – leafy debris 

v koryte vodného toku nahromadené popadané 
lístie. 

 

196. lokálna erózna báza, zóna lokálnej eróz-

nej bázy – knickpoint, headcut, knickzone 

výraznejší celoprofilový priečny stupeň dna 
koryta prejavujúci sa v zmene pozdĺžneho pro-
filu vodného toku a vyvolávajúci jeho spätnú 
hĺbkovú eróziu. Môže byť prirodzený, podmie-
nený vertikálnymi tektonickými pohybmi, vý-
stupom podložia alebo umelý, podmienený vý-
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stavbou priehrad, prehĺbením dna koryta, vý-
stavbou prehrádzok a pod. Zóna lokálnej eróz-
nej bázy viazaná na aluviálne vodné toky, je 
však oproti lokálnej eróznej báze dlhšia a menej 
výrazná. U vodných tokov so skalným podlo-
žím ju tvorí séria menších lokálnych eróznych 
báz. 

 

M 
 

197. Manningov súčiniteľ drsnosti – Man-

ning roughness coefficient 

vyjadruje drsnosť koryta, označuje sa ako „n“ 
a jeho hodnoty sa zvyčajne zisťujú z tabuliek. 

 
198. Manningov rovnica – Manning  

equation 

používa sa na výpočet rýchlosti prúdenia vody v 
koryte pri ustálenom rovnomernom prúdení 
berúc do úvahy →drsnosť dna koryta. 
 

 

 

 

kde v je priemerná profilová rýchlosť; 

R = hydraulický polomer; 

i = hydraulický sklon; 

n = →Manningov súčiniteľ drsnosti. 

 

199. materiál brehovej poruchy – bank  

failure debris 

materiál v koryte alebo na päte brehu uložený 
v dôsledku gravitačných a eróznych procesov 
deformácie brehu alebo svahu. 

 

200. materiál podsteny (zemitý alebo horni-

nový) – cliff-foot step mass 

pôdny, aluviálny, koluviálny alebo svahový 
materiál nahromadený zrútením alebo zosunu-
tím →brehovej steny. 

 
201. materiál sedimentov – sediment mate-

rial 

sedimenty (→íl, →piesok, →štrk, →kamene, 
→balvany) klasifikované podľa intervalov veľ-
kosti častíc. 

202. matrixové štrky – matrix supported gra-

vels, loosely packed gravels 

štrkovitá depozícia, v ktorej sú klasty štrkov 
rozptýlené v matrixe. 

 
203. meander (meandrová zákruta) – mean-

der (meander bend) 

→zákruta vodného toku väčšej dĺžky ako je po-
lovica obvodu kružnice nad jeho tetivou, uhol 
zákruty je väčší ako 180°. Meandrujúci vodný 
tok sa zvyčajne nazýva taký, ktorého dĺžka ko-
ryta je 1,5 násobok a viac ako je dĺžka údolnice. 

 
204. meandrová slučka – meander loop 

oblúkovitý tvar toku rieky s vnútorným uhlom > 
180o. 

 
205. meandrová šija – meander neck 
najužšie miesto →meandrovej ostrohy. 

 
206. meandrové jazero – oxbow lake 
nivná polmesiacová depresná forma vyplnená 
vodou, jazero v →odrezanom, opustenom me-
andri. 
 
207. meandrový pás – meander belt 

časť →nivy, pás systému meandrových zákrut, 
→meandrov, môže byť oddelený od ostatného 
územia vysokým svahom →nárazovým sva-
hom, wagramom. 
 
208. meandrujúce koryto (vodný tok) – me-
andering channel (river) 

koryto so zvlneným pôdorysom, s vysokým 
→indexom kľukatosti (IK> 1,5) charakteristic-
ké striedaním sa →nárazových a →náplavo-
vých brehov. 

2
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209. merná krivka prietokov – rating curve, 

stage-discharge curve 

čiara závislosti medzi →vodným stavom a 
→prietokom v danom profile toku. Slúži predo-
všetkým na vyčísľovanie prietokov zo systema-
ticky pozorovaných vodných stavov vo vodo-
merných staniciach. Tento vzťah závislosti Q = 
ƒ(H) nie je trvalo konštantný, ale mení sa v čase 
v dôsledku zmien →priečneho profilu koryta 
(vymieľanie, zanášanie) ako aj v dôsledku ne-
stacionarity prúdenia (hysterezie). 
 

210. metamorfóza rieky – river metamorpho-

sis 

zmena →morfológie koryta toku podmienená 
prekročením prahových podmienok. 
 

211. miera (index) zarezania koryta – inci-

sion ratio 

vyjadruje podiel výšky nižšieho brehu k maxi-

málnej →hĺbke plného koryta. Ak je podiel 
výšky nižšieho brehu k maximálnej hĺbke plné-

ho koryta rovný 1, hovoríme o nezarezanom 

koryte, ak je > 1, hovoríme o zarezanom koryte. 

212. migrácia, posúvanie meandra – mean-
der migration 

prirodzený jav zmeny polohy →meandra vsme-
re po prúde následkom heliocidálneho, sekun-
dárneho prúdenia a erózie →nárazového brehu 
a nárastom vrcholovej lavice na →nápla-vovom 
brehu. 

213. migračné bariéry – migration barrier 

prirodzené alebo umelé prekážky vo →vodnom 
toku obmedzujúce migráciu rýb. 

214. migrujúci vodný tok (koryto) – wande-

ring river (channel) 

→vodný tok s viacerými vetviacimi a opätovne 
spájajúcimi sa aktívnymi ramenami. Migrácia 
nastáva obvykle v miestach, kde rieka opúšťa 
zovretú dolinu a priteká do širokej doliny alebo 
kotliny. V týchto úsekoch sa zmenšuje spád 
rieky a hlavne vplyvom →avulzie dochádza k 
premiestňovaniu koryta v laterálnom smere. 
Typický je preň výskyt riečnych ostrovov. 
 

215. mimokorytové sedimenty (nánosy) – 

overbank sediments, deposits 

sedimenty uložené počas povodne na povrchu 
→nivy. 
 

216. mokraď – wetland 

prechodné územie medzi suchozemskými a 
vodnými ekosystémami, kde je hladina pod-
zemnej vody zvyčajne pri povrchu alebo ho 
pokrýva plytká vrstva vody. 
 

217. morfohydraulická jednotka, korytová 

fácia – morphohydraulic unit, channel facies  

taxón, hierarchická jednotka v →hierarchickej 
klasifikácii morfológie riek, predstavujúca 
priestorovo špecifikované vnútro korytové pro-
stredie determinované geomorfologickou jed-
notkou, zrnitosťou sedimentov jej dna a typom 
prúdenia, je bázou mikrohabitatu. 
 

218. morfológia koryta toku – river channel 

morphology 

charakteristika geomorfologických foriem 
→koryta vodného toku. 
 

219. morfologická/geomorfologická jednotka, 

forma reliéfu – geomorphological unit, 

landform 

základná genetická forma fluviálneho reliéfu, 
geomorfologická báza habitatu a taktiež taxón, 
hierarchická jednotka v →hierarchickej klasifi-
kácii morfológie riek. 
 
220. morfologický ráz vodného toku – river 
style 

dominantná →pôdorysná vzorka vodného toku 
charakteristická pre viac →riečnych úsekov. 

 

221. mŕtve, opustené rameno (koryto) – 

abandoned arm (channel) 

úsek koryta odlúčená od pôvodného koryta to-
ku. 
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222. murové vejáre, kužele – debris fan, cone 

uloženie materiálu transportovaného kamenitým 
prúdom na úpätí svahov vo forme vejára alebo 
kužeľa. 
 

N 
 

223. načapovanie tokov, pirátstvo riek – ri-

ver capture, river piracy 

jav, pri ktorom →vodný tok procesom spätnej 
erózie presekol →rozvodnicu a odviedol vody 
susedného toku do svojho koryta. 
 

224. náplavový breh (konvexný, vypuklý 

breh) – convex bank 

→breh s polomerom zakrivenia menším ako sú 
polomer strednice pôdorysného obrazu koryta 
s miernym sklonom vyznačujúci sa procesmi 
depozície prejavujúcej sa vo forme →vrcho-
lovej alebo zvinutej lavice na jeho špičke. 

 

225. naplavovanie – accretion 

všeobecný pojem pre proces zvyšovania po-
vrchu →nivy a korytových akumulačných fo-
riem depozíciou materiálu neseného vodným 
tokom. 
 

226. napúčanie – swelling 

zväčšovanie objemu jemnozrnných zemím, pô-
dy v dôsledku zvyšovania ich vlhkosti. Spolu 
s rozpukávaním hrá významnú úlohu pri  posu-
dzovaní stability brehu. 
 

227. nárazový breh (konkávny, vydutý breh) 

– concave bank 

→breh s polomerom zakrivenia väčším ako je 
os koryta toku, vyznačuje sa rôzne vysokou 
→brehovou stenou, procesmi →bočnej (late-
rálnej) erózie a gravitačnými deformáciami. 

228. nárazový svah, wagram – bluff 

stupeň v dolinovej stráni predstavujúci pôvod-
ný konkávny →nárazový breh →meandru alebo 
→zákruty vodného toku. Línia wagramov urču-
je ohraničenie starej →nivy, alebo →riečnej 
terasy od ostatného územia. 
 

229. nekohézny breh – noncohesive bank 

→breh budovaný nesúdržným materiálom. 

230. neproporcionálný tok – underfit stream 

→vodný tok, ktorého šírka prirodzeného koryta 
je oproti šírke koryta v minulosti menšia. Sved-
čí o zmene dynamiky toku. 
 

231. nerovné dno koryta – uneven bottom 

→dno koryta so zreteľnými deniveláciami. 
 

232. nerovnovážna niva – disequilibrium flo-

odplain 

→niva, ktorej dynamika je spojená s vysokou 
energiou vodného toku. Budovaná prevažne 
nesúdržným, hrubozrnným materiálom. Typické 
sú nivné erózne procesy a formy viazané na 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

29 

extrémne prietokové udalosti. Jej vývoj je pod-
mieňovaný prevažne nanášaním a eróziou hru-
bozrnného materiálu. Migrácia koryta je obme-
dzená štrkovitým až balvanovitými sedimentmi 
a vysokým stupňom obmedzenia koryta dolinou 
(úzkou dolinou). 
 

233. nestabilné koryto – unstable channel 

koryto toku prejavujúce sa výraznými morfolo-
gickými zmenami, u ktorého sa tvar priečnych 
profilov i smerové pomery menia často a vý-
znamne. Zmeny koryta toku spôsobuje erózia, 
zanášanie, prípadne iné faktory. 
 

234. nezakotvený meander – ingrown mean-

der 

typ →zaklesnutého meandru s asymetrickými 
dolinovými stráňami (→sklzový svah ako jedna 
stráň a →nárazový svah ako stráň druhá) indi-
kujúci, že oživenie →vertikálnej (hĺbkovej) eró-
zie toku je pomalšie ako vývoj →meandra. 
 

235. niva – floodplain 

prirodzená mierne jednostranne naklonená po-
zdĺžne aj priečne diferencovaná akumulačná 
rovina pozdĺž vodného toku s nekonsolidovaný-
mi sedimentmi transportovanými a špecificky 
usadenými →vodným tokom, spravidla zapla-
vovaná v čase povodní. Rozpoznávame tri zá-
kladné typy nivy: →nerovnovážnu, →rovno-
vážnu a →nízko gradientovú. 
 

236. nivná jama – scour hole 

oválna vyhĺbenina na →nive vznikajúca počas 
povodní za prekážkou (strom a pod.). 
 

237. nivné duny – floodplain dunes 

výrazne nerovný povrch →nivy, tvorený →niv-
nými sedimentami, charakteristický nepravidel-
ne usporiadanými väčšími eleváciami a depre-
siami. Vzniká za povodňových udalostí. 
 

238. nivné sedimenty – floodplain deposits 

hlinito-piesočnato-štrkovité sedimenty tvoriace 
→nivu ako produkt pravidelných záplav. Počas 
bežných, každoročných povodní sa na nive usa-
dzuje niekoľko mm až cm nivných sedimentov. 
Pri veľkých povodniach opakujúcich sa raz za 
niekoľko rokov (20-, 50-, 100-, 1000-ročné po-
vodne) môže dosahovať mocnosť nánosov až 
niekoľko desiatok cm. 
 

239. nivné vrecko – floodplain pocket 

nesúvislá →niva, keď sú na dne doliny časti 

nivy izolované od iných častí nivy transversál-
nou trasou koryta vodného toku. 
 

240. nivný/kľukatý močiar – back/scroll 

swamp 

plytká depresia nachádzajúca sa v distálnej časti 
→nivy. Zamokrenie v depresnej polohe vzniká 
ako dôsledok zvýšenia povrchu nivy 
v proximálnej časti v podobe →agradačného 
valu. 
 

241. nízko gradientová niva – low gradient 

floodplain 

→niva charakteristická malou energiou 
a pomerne vysokou súdržnosťou sedimentov a 
odolnosťou voči erózii. Formuje sa pri pravidel-
nom odtokovom režime v širokých dolinách. 
Korytá sú laterálne stabilizované brehmi pomer-
ne dobre odolnými voči erózii. Niva je tvorená 
prevažne vertikálnymi nánosmi jemných sedi-
mentov. 
 

O 
 
242. občasný, sezónný tok – intermittent 

(seasonal, ephemeral) stream 

→vodný tok s občasne tečúcou vodou ako odo-
zvou na dážď alebo občasný →prameň. 
 

243. obtočník – meander core 

izolovaná forma (osamelý vrch) na dne riečnej 
doliny vznikajúca z →meandrovej ostrohy po 
→zaškrtení meandra. 
 

244. odčlenené rameno – distributary 

rameno odčlenené od hlavného vodného toku 
(napr. v →delte) v →anastomóznom alebo 
→rozvetvujúcom korytovom systéme. 
 

245. odlivové koryto – ebb channel 

koryto vzniknuté ústupom prílivu alebo povod-
ňovej vody. 

 

246. odrezanie koryta – cut-off 

proces odrezania úsekov koryta, a to buď 
→šijovým odrezaním alebo →žľabovým odre-
zaním. Procesom odrezania sa skracuje dĺžka 
aktívneho koryta. 
 

247. odrezok koryta – cut-off channel 

geomorfologický termín na všeobecné pomeno-
vanie úsekov bývalého aktívneho koryta izolo-
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vaných odrezaním od súčasného aktívneho ko-
ryta. 

 
248. odrezok meandra – meander cut-off 

meandrové koryto po prerušení kontaktu 
s hlavným korytom. Vzniká →šijovým odreza-
ním alebo →žľabovým odrezaním koryta. 
 

249. odrezok zákruty – bend cut-off 

všeobecný termín na pomenovanie odrezanej 
zakrivenej časti koryta. Môže predstavovať 
→odrezok meandra alebo inej →zákruty vodné-
ho toku. 
 

250. odtok – runoff, outflow  

objem vody odtečenej z →povodia alebo vod-
ného útvaru za zvolený časový interval, alebo 
pohyb vody, odtekanie vody z povodia po zem-
skom povrchu (→povrchový odtok) alebo pod 
povrchom (→podpovrchový a →podzemný 
odtok). 

 

251. odvedenie (odber) vody z vodného toku 
– water abstraction 

umelé zníženie →prietoku odberom vody, resp. 
odklonením toku. 

 

252. ochranná hrádza – embankment, dyke, 
artificial levee 

líniová stavba pozdĺž toku slúžiaca na zadržanie 
vody počas vysokých vodných stavov a chrá-
niaca pozemky a objekty pred zaplavením. 
 

253. okraj doliny – valley margin 

myslená čiara ohraničujúca dolinu od →nivy. 
 

254. okraj koryta – channel margin 

myslená čiara ohraničujúca →koryto a →nivu, 
resp. koryto a →svah doliny. 

 

255. omočený obvod – wetted perimeter 

dĺžka mokrého kontaktu medzi prúdom tečúcej 
vody a →otvoreným korytom meraná v prieč-
nom smere kolmo na prúdenie. 
 

256. opustený meander – abandoned mean-

der 

všeobecnejšie používaný termín na pomenova-
nie prirodzene izolovaného →meandra (polme-
siacového tvaru) od hlavného koryta, ktoré 
vzniká antropogénnym zásahom →priepich me-

andra, →šijovým odrezaním koryta (bočným, 
laterálnym posunom), alebo →žľabovým odre-
zaním (napr. počas povodní). →Odrezok mean-
dra. 

 

257. os koryta toku – channel centerline 

čiara vedená pozdĺžne stredom →dna koryta. 
Priebeh tejto čiary nie je zvyčajne totožný 
s osou generovanou v prostredi GIS, kde pred-
stavuje čiaru vedenú stredom koryta a ani s 
→prúdnicou toku kopírujúcou spravidla spojni-
cu najnižších miest toku v jeho pozdĺžnom sme-
re. 

 

258. ostroha – spur 

územie vo vnútri jednotlivých →meandrov. 

 

259. otvorené koryto – open channel 

pozdĺžny ohraničený povrch pozostávajúci z 
→dna koryta a →brehov, v ktorom tečie voda 
s voľným povrchom. 

 

260. oživenie rieky – river rejuvenation 

stav rieky, kedy dochádza k zvýšeniu energie 
toku, a tým aj k zvýšeniu jeho eróznej sily. 
Zmena energetických pomerov vyplýva zo zní-
ženia eróznej bázy (dynamické oživenie), resp. 
zo zmeny →prietoku (statické oživenie). 

 

P 
 

261. parametre veľkosti zrna – grain size pa-

rameters 

predstavujú základné charakteristiky vzoriek 
sedimenov analyzovaných na základe veľkosti 
ich zŕn. Pozostáva z určenia priemeru 
a stredného priemeru veľkosti zrna, stupňa vy-
triedenia, stupňa špicatosti, stupňa asymetrie 
kumulatívnej krivky a pod. 
 

262. päta brehu (svahu) – bank (slope) toe 

dolná časť →brehu toku (svahu), priesečník 
brehu toku (svahu) s rovinou dna alebo plochou 
→bermy. 

 

263. perej – rapid 

longitudinálne planárne vysokogradientové (4 - 
8%) dno s hrubozrnným (kamenitým až balva-
novitým) substrátom, strmší úsek horskej →by-
striny, charakteristický vyššou turbulenciou 
prúdu vody. 
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264. piesčitá plytčina – shoal 

všeobecný pojem pre →plytčinu tvorenú 
pieskom. 

 
265. piesčité koryto – sand-bed channel 

koryto s dnom tvoreným piesčitými sedimenta-
mi. 

 
266. piesok – sand 

zrnitostná frakcia 0,06 - 2 mm. 

 
267. pieščito-ílovité koryto – sand-clay bed 

channel 

koryto s dnom tvoreným piesčito-ílovitými se-
dimentami. 

 
268. plaveniny – suspended load 

vo vode vznášajúce sa resp. vodou unášané 
jemné čiastočky (zväčša minerálneho pôvodu), 
pochádzajúce z povodia alebo z brehov a dna 
vlastného →koryta vodného toku, ktoré pri ur-
čitých podmienkach prúdenia (najmä pri ma-
lých rýchlostiach) sedimentujú. 

 

269. plocha povodia – catchment, river basin, 

watershed area 

plocha pôdorysu povodia ohraničená rozvodni-

cou (km2). 
 

270. ploché dno – plane bed 

rovné →dno koryta bez zreteľných nerovností. 

 
271. plytčina – riffle 

zvyčajne časť →systému plytčina-priehlbina, 
plytký úsek systému vznikajúci v priestore ko-
rytovej agradácie, rozlišujú sa plytčiny s vyšším 
sklonom (high gradient riffle > 4%) alebo niž-

ším sklonom (low gradient riffle < 4%). Počas 
nízkych vodných stavov je prúdenie na plytči-
nách obyčajne pod kritickou hodnotou 
(→Froudovo číslo <1). Materiál plytčín môže 
obsahovať aj niekoľko netransportovateľných 
väčších častíc (large particles), ale tieto nie sú 
organizované do priečnych →vnútrokorytových 
rebier, ako to býva u →perejí. 

272. podpovrchový odtok – subsurface 

runoff 
je odtok vody v povodí pod povrchom do rieč-
nej siete a k záverovému profilu. 

 

273. podťatý, podmytý breh – undercut 
bank, undermine bank 

→breh atakovaný →vodným tokom, procesom   
→bočnej (laterálnej) erózie môže vzniknúť 

→brehová stena, →brehový výklenok s →pre-
visom. 

 

274. podťatý, podmytý svah – undermine 
slope 

všeobecný termín pre strmý tokom atakovaný 
svah doliny alebo →riečnej terasy. 
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275. podtíňanie, podomieľanie brehu – bank 
undercutting 

proces odnášania pevných častíc brehu činnos-
ťou prúdiacej vody v koryte. 

 

276. podzemný odtok – groundwater runoff 

časť celkového odtoku z územia, tvorená odto-
kom podzemných vôd. 

 

277. poloha koryta v doline – channel valley 
setting 

definuje umiestnenie koryta na dne doliny. Mô-
že byť centrálna, transverzálna, alebo je koryto 
→primknuté k pravému, resp. ľavému svahu 
doliny. 

 

278. ponorené brvno – submerged log 

ponorené hrubšie časti dreva nachádzajúce sa v 
koryte. 

 

279. posun koryta – channel shift 

laterálne posunutie koryta vodného toku násled-
kom →povodní, →agradácie, tektoniky, resp. 
zahradením koryta prekážkami. U meandrujúce-
ho koryta jeho posúvaním (rastom) →mean-
drovej zákruty dochádza k rozširovaniu →me-
andrového pásu. 

 

280. potenciálne zaplavované územie – flood-
prone area 

územie v okolí rieky zaplavené za povodňového 
stavu odpovedajúceho dvojnásobku maximálnej 
hĺbky plného koryta. Je definované šírkou zhod-
nou s úrovňou potenciálnej hladiny meranej vo 
výške dvojnásobku maximálnej →hĺbky plného 
koryta. 

 

281. potenciálny prírodný stav – potential 
natural state 

definovaný je ako stav dosiahnutý po odstránení 
všetkých vplyvov človeka v toku a na jeho nive. 

 

282. potok – brook, creek 

všeobecné označenie menšieho →prirodzeného 
vodného toku. Na Slovensku sa za potok pova-
žujú prirodzené vodné toky pahorkatín a nížin 
s rozlohou povodia do 100 km2. Niekedy sa pre 
potoky podhorských oblastí používa termín hor-
ské potoky. Za prechodnú hranicu medzi hor-
ským potokom a bystrinou sa považuje sklon 
koryta väčší ako 5 ‰. Okrem uvedených typov 
sa ešte vyčleňuje kategória malých →vodných 

tokov s povodím do 100 km2 alebo s prietokom 
Q100 menším ako 50 m3.s-1. 

 

283. povodeň – flood 

fáza hydrologického režimu vodného toku vy-
značujúca sa náhlym výrazným zvýšením hladi-
ny vody v toku a jej →vybrežením. 

 

284. povodie – river (drainage) basin, 
catchment, watershed 

depresný útvar povrchu Zeme ohraničený 
→rozvodnicou a ústím s riečnym systémom, 
z ktorého voda steká do daného profilu vodného 
toku. 

 

285. povodňová údolnica, prúdnica povodňo-
vého prietoku – flood thalweg 

čiara predstavujúca centrálnu časť povodňového 
prúdu na dne doliny počas povodne. 

 

286. povodňové koryto – flood channel 

pozdĺžna depresia v distálnej časti nivy vznik-
nutá po povodňovej udalosti žľabovými (kĺ-
zavými) prúdmi. 

 

287. povodňový (prívalový) žľab – flood chu-
te 

jav vyskytujúci sa pri vysokých prietokoch, ke-
dy časť vody hlavného koryta preteká cez 
→meandrovú šiju. 

 

288. povodňový depozitný stupeň – bench 

stupeň na brehu nad priemernou hladinou vody 
a lavicami vytvorený →vertikálnou alebo →ši-
kmou akréciou splavenín a plavenín počas men-
ších a stredne veľkých povodní. Príznak kon-
trakcie koryta. 
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289. povrchové zaplavenie – overflooding 

stav, pri za ktorom voda po →vybrežení pokrý-
va okolité územie. 

 

290. povrchový odtok – surface runoff 

zložka celkového odtoku, ktorá odteká z povo-
dia, môže sa uskutočňovať po sklonitom po-
vrchu terénu alebo prebiehať v riečnej sieti. 

 

291. pozdĺžna (longitudinálna) spojitosť – 
longitudinal connectivity 

väzby riečneho systému v pozdĺžnom smere za-
bezpečujúce transfer toku energie, vody a mate-
riálu cez povodie, a tým aj schopnosť koryta 
prenášať a akumulovať na dne doliny sedimenty 
rôznej veľkosti zrna. Rozlišujeme konektivitu 
„poprúdovú“ (upstream-downstream) a konekti-
vitu „hlavný tok-prítok“. 

 
292. pozdĺžna spojitosť – longitudinal con-

nectivity 

jav prepojenia úsekov →vodného toku preno-
som vody a materiálu v pozdĺžno-horizontálnom 
smere. 

 
293. pozdĺžny profil toku – longitudinal stre-

am profile 

priemet čiary idúcej stredom koryta a hladiny 
rieky, znázorňujúci dĺžku a nadmorskú výšku 
dna a hladiny rieky. Predstavuje →sklon koryta 
rieky. Pomáha identifikovať →erózne bázy. 

 
294. pôdorysná vzorka koryta – channel plan-

form 

predstavuje pôdorysnú konfigurácia koryta alu-
viálneho vodného toku a na úrovni riečneho úse-

ku zobrazuje jeho hlavné charakteristiky a cha-
rakteristiky nivy. Pri jej klasifikácii sa ako krité-
riá používajú: a) počet korýt; b) charakter a stu-
peň kľukatosti; c) laterálna stabilita. 

 

295. pôdorysná vzorka vodného toku – river 

channel pattern 

typ geometrického obrazu vodného toku vyjad-
rený →pôdorysnou vzorkou koryta, kľukatos-
ťou, vlastnosťami zákrut, primknutosťou, polo-
hou na dne doliny, a pod. 

 

296. prach – silt 

zrnitostná frakcia 0,002 - 0,06 mm. 

 
297.prameň – spring 

sústredený prirodzený →výver podzemnej vody 
na zemský povrch so špecifickými morfologic-
kými črtami závisiacimi od jeho genetického 
typu a prostredia, v ktorom vznikol. 

 
298. pramenisko – spring area 

morfologicky špecifické územie so sústredeným 
výskytom→prameňov, ktoré sú vo vzájomnom 
hydrologickom vzťahu. 

 
299. pramenná jama – spring pothole 

oválna forma vytvárajúca sa okolo →prameňa 
v krasových horninách. 

 
300. pramenná línia – spring line 

skupina →prameňov rovnakého pôvodu (tekto-
nického, vrstvového a pod.) usporiadaná na línii 
v rovnakej nadmorskej výške. 

 
301. pramenná oblasť toku – headwater 

všeobecné označenie časti →povodia, kde vzni-
ká tok (najvyššie položená časť povodia). Nieke-
dy sa pod ňou taktiež chápu svahy tejto časti 
povodia, resp. povodia nultého →rádu s transi-
tívnymi korytami. Podľa toho ako sa prejavuje 
materiálová a vodná spojitosť medzi korytom a 
svahmi pod ňou chápeme →korytá vodných to-
kov 1., resp. 2. rádu. 

 

302. pramenný kotol – spring kettle 

zníženina v uzávere doliny, ktorá sa tvorí na 
miestach s výskytom viacerých →prameňov. 

 

303. pramenný výklenok – spring alcove 

oblúkovitá forma vytvárajúca sa nad →prame-
ňom. 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

34 

304. pravý breh – right bank  

→breh, ktorý je smerom po prúde vodného toku 
od →osi koryta napravo. 
 

305. predprekážkový (protiprúdový) – stoss 
identifikácia priestoru v koryte, kde sa menia 
rýchlostné a sedimentové podmienky vzniku 
dnových foriem. 

 

306. previs (brehový previs) – overhang 
(bank overhang) 

výčnelok v hornej časti →brehu, ktorého vznik 
je podmienený →bočnou (laterálnou) eróziou 
toku a odplavením spodnej časti brehu. Forma 
charakterizujúca podmývanie brehu. 

 

307. príbrežná plytčina – edgewater 

väčšia pozdĺžna plytčina, mimo centrálnej časti 
koryta, pozdĺž brehov, vyvíjajúca sa zvyčajne 
v rozšírenom úseku koryta, nad aj pod ktorým 
sa nachádzajú užšie úseky. 

 

308. priečny profil koryta – channel cross-
section 
zvislý prierez vodného toku vedený kolmo na 
os jeho koryta (resp. →prúdnicu). 

 

309. priehlbina, priehlbeň, výmoľ – pool 
časť →systému plytčina-priehlbina, vyhĺbený 
úsek koryta s nižšou rýchlosťou prúdenia, kde 
voda za nízkych stavov vytvára bazény. V sme-
re po prúde rozpoznávame čelo priehlbiny (pool 
head) a chvost priehlbiny (pool tail). 

 

310. prielom – water-gap 

úsek doliny pretínajúci pohorie, chrbát, charak-
teristický je zúžením doliny a voči iným úse-
kom doliny strmšími stráňami. 

 

311. priepich meandra, zákruty – artificial 
cut-off 

prerezanie →meandrovej šije alebo →nivy 
umelým korytom. 

312. prieskumná nivná jednotka – floodplain 
survey unit 

časť →nivy prislúchajúca k →prieskumnej rieč-
nej jednotke. Môže byť členená do nivných sub-
jednotiek. 

 

313. prieskumná riečna jednotka – river sur-
vey unit 

dohodnutý úsek, na ktorom sa uskutočňuje prie-
skum a hodnotenie vodných tokov. Môže byť 
členená do riečnych subjednotiek. 

 

314. prieskumný riečny profil – river survey 
profile 

→priečny profil koryta, v ktorom sa vykonáva 
hydromorfologický prieskum. 

 

315. prietok – discharge 

objem vody, ktorý pretiekol prietokovým profi-
lom za jednotku času, alebo pretekanie vody 
→prietokovým profilom, udáva sa v l.s-1 alebo 
m3.s-1. 

 

316. prietok dnových splavenín – bedload 
discharge 

množstvo splaveninových sedimentov transpor-
tovaných cez profil koryta za určité časové ob-
dobie. Stanovuje sa pomocou Brownlieho rov-
nice, berúc do úvahy také parametre ako 
→Froudovo čislo, Reynoldsove číslo zrna, kri-
tické Froudovo číslo, hydraulický sklon, hyd-
raulický polomer, veľkosť zrna, koeficient trie-
denia dnových splavenín, kritické šmykové na-
pätie a iné. Určuje sa v t.m-1.deň-1. 

 

317. prietok plavenín – suspended load 
discharge 

časť celkového prietoku splavenín, ktorá sa po-
hybuje vo vznášanom stave. Obsahuje materiály 
pochádzajúce zo zmyvu, jemné častice vyplave-
né z dna koryta, ako aj materiály pochádzajúce 
z rozpadu, otierania a iného spôsobu rozkladu 
dnových splavenín a produkty ľudskej činnosti. 

 

318. prietok plným prietokovým profilom, 
prietok plným korytom, korytotvorný prie-
tok, dominantný prietok – bankfull dischar-
ge, channel-forming discharge, dominant 
discharge 

prietok v plnom koryte, prietok pretekajúci plo-
chou plného prietokového profilu, ktorý sa vy-
skytuje dostatočne často a je dostatočne účinný 
na to, aby za určité obdobie vykonal najviac 
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geomorfologickej práce pri utváraní tvaru a veľ-
kosti koryta v porovnaní s ostatnými prietokmi. 
Všeobecne sa akceptuje, že je to prietok opaku-
júci sa priemerne v intervale 1,5 roka. Interval 
opakovania je však modifikovaný regionálnymi 
podmienkami a môže byť napríklad od 4 mesia-
cov do 5 rokov (Škótsko), 1,3 – 14 rokov 
(Anglicko), 1 – 30 rokov (západ USA). 

 

319. prietokový profil – discharge cross-
section 

časť →priečneho profilu →koryta toku ohrani-
čená voľnou hladinou a omočeným obvodom 
koryta toku. 

 

320. primknutie koryta k svahu doliny – 
channel abut 

charakter pozície toku na dne doliny definovaný 
kontaktom jeho koryta s →dolinovými stráňami 
(svahmi doliny), resp. →riečnymi terasami. 

 

321. pririečna voda – alluvial groundwater 

podzemná voda v náplavoch povrchového toku 
ovplyvňovaná zmenami jeho hladiny. 

 

322. pririečna zvodeň – alluvial groundwater 
body 

zvodeň v náplavoch povrchového toku, ktorej 
hladina je ovplyvňovaná zmenami hladiny po-
vrchového toku →zvodnenec, akvifér. 

 

323. pririečna, pripotočná zóna, územie – 
riparian zone, area 
koridor so špecifickým priestorovým a ekolo-
gickým gradientom pozdĺž brehov vodných to-
kov a časti ich →nív. Často sa označuje ako 
brehová alebo pririečna nárazníková (bufrová) 
zóna, resp. pás, územie nadväzujúce priamo na 
→rieku, resp. →potok. Vyznačuje sa interakci-
ou toku s jeho okolím, zahŕňajúce prvky aqu-
atických aj terestrických ekosystémov, ktoré sa 
navzájom ovplyvňujú. 

 

324. prirodzená kapacita prispôsobenia – 
natural capacity for adjustment 

definovaná ako morfologické prispôsobovanie 
rieky prirodzeným zmenám biofyzikálnych to-
kov nevyvolávajúce zmeny rieky ako morfolo-
gického typu, pričom si riečny systém udržiava 
charakteristický stav, t.j. morfológia na úrovni 
korytovo-nivnej jednotky zostáva relatívne stá-
la. 

 

325. prirodzený skalný sklz – chute 

geomorfologická jednotka typická hladkým vý-
stupom skalného podložia na dne koryta vodné-
ho toku o relatívne nízkom sklone (okolo 7o), 
po ktorom rovnomerne prúdi voda. 

 

326. prirodzený vodný tok – natural stream 

 →vodný tok, ktorého →koryto vzniklo pôsobe-
ním tečúcej vody a ďalších prírodných faktorov 
(→bystrina, →potok, →rieka). 

 

327. prispôsobovanie rieky – river adjust-
ment  

mechanizmus závisiaci od dvoch druhov hranič-
ných podmienok, a to vnútorných a režimo-
vých. Vnútené hraničné podmienky vyplývajú 
z charakteru reliéfu, sklonu dna doliny, jej tvaru 
a šírky. Determinujú potenciálnu energiu povo-
dia, čím súčasne stanovujú charakter pôdorys-
nej vzorky korytovo-nivnej jednotky. Režimové 
hraničné podmienky sú určované režimami 
transféru vody a sedimentov determinovanými 
klimatickou polohou povodia a geologickým 
zložením. 

 

328. prísun zvyškov dreva do koryta – large 
woody debris recruitment 

proces, ktorým dochádza k prísunu drevnej 
hmoty do koryta vodného toku následkom odu-
mierania (mortality) polomov, požiarov, povod-
ní, erózie brehov, nestability svahov (zosunov) 
a pod. Pravdepodobnosť prísunu →zvyškov 
dreva je funkciou viacerých faktorov, napr. výš-
ky stromov, vzdialenosti od rieky, sklonu sva-
hov a pod. 

 

329. prítok – tributary, affluent 

→vodný tok, ktorý ústi do toku vyššieho →rádu. 

 

330. prívalová (blesková) povodeň – flash 
flood 

prietoková vlna krátkeho trvania s relatívne veľ-
kým →kulminačným prietokom, ktorá sa spra-
vidla vyskytuje na menších tokoch. 

 

331. prívalový dážď – heavy rain, storm ra-
infall, downpour 

dážď spravidla s krátkym časom trvania a po-
merne veľkou a značne premenlivou intenzitou; 
obyčajne zasahuje malé územia. Môže spôsobiť 
prudké rozvodnenie malých tokov. 
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332. procesy vypĺňania a vyprázdňovania – 
cut and fill processes 

procesy ukladania a odnášania materiálu tokom 
prebiehajúce v koryte, resp. na →nive. 

 

333. profil koryta – channel cross-section 

→priečny profil koryta. 

 

334. profilová (staničná) hydraulická geo-
metria – at-a-station hydraulic geometry 

popisuje kauzálne variácie medzi hĺbkou vody v 
koryte, šírkou vodnej hladiny a rýchlosťou prú-
denia a prietokom v danom profile koryta. 

 

335. prolúvium – proluvium 

sedimenty nahromadené vodou vytekajúcou z 
pohorí, hromadiace sa obyčajne v podobe kuže-
lov, ktoré sa môžu spojiť a lemovať ako súvislý 
pás celé úpätie pohoria. 

 

336. protiprúdová akrécia – counterpoint 
accretion 

ukladanie jemnozrnných sedimentov vo forme 
→lavice na vrchole konvexnej časti zákruty 
vodou prúdiacou z konkávnej časti zákruty 
v smeru proti hlavnému prúdu. 

 

337. prúd – flow 
pohyb vody v →rieke, →vodnom toku. 

 

338. prúd mimokorytový – overbank flow 

stav vody v rieke, kedy vodný prúd zaplavuje 
a prúdi po →nive, nízkych terasách, resp. pri-
ľahlých častiach doliny. 

 

339. prúdnica toku – maximum surface velo-
city stream line 

spojnica miest s najväčšou povrchovou rýchlos-
ťou prúdenia vody v toku. 

 

R 
 
340. rád vodného toku – stream order 
číslo udávajúce počet postupných zaústení vod-
ných tokov od mora. Rád vodných tokov sa 
označuje rímskymi číslicami, pričom toky 
s vyššími číslicami sú považované za nižšieho 
rádu. Vodný tok ústiaci do mora je prvého rádu, 
t.j. najvyššieho. Vo fluviálnej geomorfológii je 
zaužívané určovanie rádu toku opačne, t. j. ako 
poradie toku. Pramenné toky predstavujú I. rád, 
atď. 

341. rameno vodného toku – stream branch 

bočné, podružné alebo rovnocenné koryto priro-
dzene alebo umelo odčlenené od hlavného toku. 

 

342. rast meandra – meander growth 

zväčšovanie amplitúdy →meandrovej zákruty. 

 

343. referenčné podmienky – reference 
conditions 

podmienky charakterizujúce stav systému, ktorý 
slúži na porovnávanie toho istého systému 
v inom časovom horizonte. 

 

344. regionálne rovnice (krivky) – regional 
equations 

popisujú závislosti medzi šírkou prirodzeného 
koryta (šírkou plného →prietokového profilu B, 
m) a prislúchajúcou →plochou povodia (Sp, 
km2) k danému profilu, teda závislosť B = f 
(Sp); medzi →hĺbkou koryta (H, m) a Sp, t.j. H = 
f (Sp); medzi plochou →prietokového profilu Spp 
(m2) a Sp, t.j. Spp  = f (Sp) a medzi →prietokom 
plným prietokovým profilom Qb (m

3.s-1) a Sp, 
teda Qb = f (Sp). Uvedené závislosti sa zisťujú 
na viacerých vodných tokoch regiónu. Takto 
zistené vzťahy sú potom rerezentatívne pre vod-
né toky daného regiónu. 

 

345. rehabilitácia vodného toku – river reha-
bilitation 

zásahy do vodného toku za účelom adaptácie 
jeho štruktúry a fungovania v nových environ-
mentálnych podmienkach. 

 

346. renaturácia vodného toku – river resto-
ration 

obnovenie fungovania a štruktúru vodného toku 
do pôvodného a prirodzeného stavu. 

 

347. revitalizácia, remediácia vodného toku – 
river remediation 

v podmienkach, keď je vodný tok natoľko zme-
nený, že nie je možná jeho renaturácia, sú zása-
hy síce nasmerované na zlepšenie ekologického 
stavu, avšak je charakterizovaný novými vzťah-
mi. 

 
348. Reynoldovo číslo (Re) – Reynold´s 

number 

Reynoldsove číslo indikuje, či je prúdenie lami-
nárne (riečne, Re <500), prechodné (Re 500-
2000) alebo turbulentné (bystrinné, Re>2,100). 
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Stupeň turbulencie predstavuje pomer inerciál-
nych síl k viskóznym silám, môže byť dobrým 
indikátorom tangenciálneho napätia. 

 

 

 

kde r je hustota vody, v je stredná rýchlosť prú-
denia vody v koryte, ν je dynamická viskozita a 
R je hydraulický polomer. 

 

349. režimové rovnice (krivky) – regime equ-
ations 

skúmajú závislosti medzi šírkou koryta (šírkou 
plného →prietokového profilu) B (m) a 
→prietokom plným prietokovým profilom Qb 

(m3.s-1), teda B = f (Qb); medzi hĺbkou prietoko-
vého profilu H (m) a Qb, teda H = f (Qb); medzi 
priemernou profilovou rýchlosťou v (m.s-1) a 
Qb, teda v = f (Qb); medzi plochou prietokového 
profilu koryta Spp (m

2) a Qb, teda Spp = f (Qb). 

 

350. riečna krajina – riverine landscape 

riečna krajina je koridorová entita chápaná ako 
priestor (koridor) nachádzajúci sa na dne doli-
ny, resp. inej zníženiny s vodným tokom, ktorý 
je „produktom“ fluviálnych procesov, a ktorého 
základnú substrátovo-morfologickú bázu pred-
stavujú fluviálne sedimenty morfologicky defi-
nované ako aluviálna rovina, resp. →niva, 
→koryto vodného toku s →dnom a →brehmi, 
na ktorú je viazaná faciálno-pôdna štruktúra 
biotopov s vegetačnými a živočíšnymi spolo-
čenstvami a štruktúra krajinnej pokrývky. Sú-
časne sa v nej formujú špecifické sociálne a 
ekonomické aktivity a procesy. Jej časť na kon-
takte so svahmi alebo vyššími terasami sa nazý-
va →úpätná obruba (upland fringe). 

 

351. riečna sieť – river network 

hlavný tok s prítokmi v povodí. Hlavný tok a 
jeho prítoky môžu byť usporiadané rôzne. Ty-
pické je stromovité usporiadanie riečnej siete, 
pri ktorom sa približne rovnaké prítoky z obi-
dvoch strán hlavného toku dosť pravidelne 
striedajú alebo na jednej strane prevládajú. 
V prvom prípade ide o sústavu symetrickú, v 
druhom o asymetrickú. Sútokom tokov rovna-
kého stupňa sa niekedy vytvára systém vejáro-
vitý. Údolia prítokov a ich rozdeľujúce horské 
chrbty smerujúce k hlavnému toku rovnobežne 
v približne rovnakých vzdialenostiach vytvárajú 
paralelné (perové) usporiadanie riečnej sústavy. 

V porovnaní s hlavným tokom ide spravidla o 
krátke prítoky. Najvšeobecnejšou charakteristi-
kou riečnej siete je jej hustota. Vyjadruje sa 
dĺžkou tokov pripadajúcich na jednotku plochy 
príslušného povodia. 

 

352. riečna terasa – river terrace 

stupňovitý, plochý alebo mierne sklonený po-
vrch ohraničený strmšími svahmi z vnútornej aj 
vonkajšej strany vznikajúci zarezávaním sa 
→vodného toku, predstavujúci staršiu úroveň 
povrchu →nivy. Rozoznávame akumulačnú te-
rasu (fill terrace) a eróznu terasu v podložnej 
hornine (strath terrace). Tieto sú z hľadiska ich 
výskytu na stráňach doliny párové (paired) ale-
bo nepárové (unpaired) terasy. Akumulačné sa 
ďalej členia na zrezané terasu (cut alebo tiež cut
-in-fill terrace) a vloženú terasu (nested fill ter-
race). 

 

353. riečne kontinuum – river continuum 

koncept zovšeobecnenia zmien v spoločen-
stvách riečnej bioty, energie, fyzických a fyzi-
kálnych podmienok vodného toku od jeho pra-
meňa k ústiu podmienených tečúcou vodou 
a transportom materiálu vo vodnom toku. Teó-
ria riečneho kontinua (River continuum Con-
cept - RCC) je pokusom o vytvorenie modelu, 
ktorý by integroval geomorfologické charakte-
ristiky vodného toku so štruktúrou a funkciou 
biotických spoločenstiev. Vodné toky od pra-
menných úsekov po ústie vykazujú viac-menej 
kontinuálne, plynulé zmeny fyzických faktorov 
(šírka, hĺbka koryta, prietok, rýchlosť prúdenia). 
Podľa RCC je biologická zložka ekosystému 
vodného toku adaptovaná na tieto gradienty 
fyzických faktorov a vytvára kontinuum. 

 

354. riečny koridor – river corridor 

priestor ohraničený rozsahom aktívneho koryta, 
resp. korýt v minulosti na základe historických 
máp alebo iných historických údajov, resp. do-
hovorom stanovený pás pozdĺž rieky, zvyčajne 
sa stanovuje ako určitý násobok šírky koryta. 
 

355. riečny ostrov – river island 

stabilizovaná, vertikálne akreovaná a veľmi 
zriedkavo zatápaná forma nachádzajúca sa me-
dzi dvoma korytami. Zvyčajne je pokrytá vege-
táciou a je typická pre rozvetvujúce (anasto-
mózne a migrujúce) typy vodných tokov. Výška 
jej povrchu je zhodná s výškou povrchu nivy. 

v

Rv
Re
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356. riečny sediment – alluvial deposits 

materiál transportovaný a uložený riekou. 

 

357. riečny úsek, korytovo-nivná jednotka – 
river reach, channel-floodplain unit  

taxón, hierarchická jednotka v →hierarchickej 
klasifikácii morfológie riek, časť →segmentu 
doliny tvorená špecifickým systémom koryto-
vých a →morfologických jednotiek (foriem re-
liéfu) napríklad →systémom plytčina-priehl-
bina, →stupeň-priehlbina, →balvanovitá a skal-
ná kaskáda a pod., s určitým typom →nivy, 
→pôdorysnou vzorkou vodného toku (→inde-
xom kľukatosti, resp. →indexom divočenia), 
→indexom vnorenia koryta a →indexom dotyku 
koryta. Termín sa používa aj pri vyčlenení akej-
koľvek dĺžky koryta. 

 

358. rieka – river 

vo svetovej literatúre všeobecné označenie 
→prirodzeného vodného toku. Na Slovesnku sa 
pod riekou chápe vodný tok s ŕozlohou povodia 
väčšou ako 150 km2. Rozlišujeme aj veľké rie-
ky, resp. veľtoky (veľrieky), ktorých rozloha 
povodia je väčšia ako 100 000 km2. 

 

359. ronová ryha – rill 

úzka a plytká svahová ryha na pôde a horninách 
o malej geomorfologickej hodnote a nízkou 
odolnosťou voči vodnej erózii s efemérnym prú-
dením vody za intenzívnych zrážok. Je menšia 
ako →výmoľ. 

 

360. rovnovážna niva – equilibrium flood-
plain 

→niva charakteristická strednou energiou a 
odolnosťou voči eróznym procesom. Je v rovno-
váhe s odtokovým režimom. Stavba →nivy je 
budovaná procesmi akrécie, naplavovania boč-
ných nánosových →lavíc alebo z náplavov divo-
čiacich korýt. Charakteristická je pravidelným 
priebehom odtokových procesov a je v dynamic-
kej rovnováhe s režimom odtoku. Energia toku 
je počas povodňových udalostí rozptýlená na 
väčšiu plochu, čomu odpovedá aj adekvátna 
migrácia koryta. 

361. rovnovážny stav/ustálenosť vodného to-
ku – flow-sediment balance of river course 

vyjadruje agradačno-degradačnú rovnováhu ko-
ryta vyplývajúcu z interakcie prietoku a sedime-
nov. Ak sa zvýšený prietok vyskytne na strm-
ších úsekoch rieky, bilancia sa posúva smerom k 
→degradácii. Naopak, ak sa do rieky dostáva 
väčšie množstvo sedimentov o hrubšom zrne, 
rovnováha sa presúva na stranu →agradácie. Za 
kľúčový experimentálne aj empiricky potvrdený 
parameter →dna koryta sa považuje mediánová 
(d50 →veľkosť zrna) dnových sedimentov. Na 
Slovensku sa na určovanie stupňa ustálenosti 
používa súčiniteľ kvázi homogénneho prúdenia, 
pre výpočet ktorého odvodil vzťah K. V. Griša-
nin. 

 

362. rozbriedenosť – slaking 

schopnosť niektorých jemnozrnných zemín a 
zvetraných poloskalných hornín prechádzať pri 
styku s vodou do mäkkého až kašovitého stavu 
(napr. slaking bank - breh rozbriedený dobyt-
kom). 

 

363. rozostup plytčín a priehlbín – riffle-pool 
spacing (z) 

udáva vzdialenosť medzi →plytčinami, resp. 
→priehlbinami. V →aluviálnych vodných to-
koch je rozostup plytčín a priehlbín relatívne 
konštantný. Podľa Hey a Thorne (1986): 

z = 6.3/Bfw 

kde Bfw = šírka plného koryta. 

364. rozpukávanie brehu – bank cracking 
proces vzniku vertikálnych puklín na brehu. 

 

365. rozširujúci sa úsek – expanding reach 

úsek, v ktorom sa priečny profil koryta zväčšuje. 

 
366.rozvetvujúci sa tok – anabranching river, 

net-like river 

→vodný tok charakteristický rozdelením hlavné-
ho toku na viac samostatných ramien, ktoré sa 
následne spájajú a vytvárajú sieťovitú vzorku 
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(pôdorysný tvar). Vyskytuje sa u aluviálnych i 
nealuviálnych typoch riek. 

 

367. rozvodie – watershed divide 

geomorfologický útvar tvoriaci prirodzenú hra-
nicu medzi →povodiami. 

 

368. rozvodnica – watershed divide 

myslená čiara (hranica) vymedzujúca povodie, 
prebiehajúca po rozvodí. 

 
S 
 

369. saltácia – saltation 

pohyb častíc po prúde skokom (nadskakovaním) 
vznikajúci pri turbulentnom prúdení vody. 

 

370. sedimentácia – sedimentation 

usadzovanie materiálu. 

 
371. sedimentárna štruktúra – sedimentary 
structure 

odráža charakter vnútornej stavby fácií aluviál-
nych sedimentov (ale aj sedimentárnych hornín) 
a proces ukladania. Rozlišujeme horizontálne, 
šikmé rovnobežné, zbiehavé, krížové,  korytovi-
té, šošovkovité, gradujúce a pod. 

 

372. sedimentová záťaž – sediment load 

sedimentová záťaž pozostávajúca z →plavenín 
a →dnových splavenín. 

 

373. sedimentové prikrývky – blankets 

prerušujú vertikálne väzby sedimentov v po-
vodí tým, že izolujú pod nimi uložené formy, 
čím sa zabraňuje ich prepracovaniu a dočasne 
ich vylučujú z transferu sedimentov. 

 

374. sedimenty separovanej tichej vody – 
slackwater sediments (deposits) 

jemné sedimenty ukladajúce sa počas povodní 
v koryte na miestach, ktoré sú mimo hlavného 
prúdu s veľmi slabo, často v protismere k hlav-
nému prúdu prúdiacou vodou. 

 

375. segment doliny – valley segment 

taxón, hierarchická jednotka v →hierarchickej 
klasifikácii morfológie riek, časť zóny s kvázi 

homogénnou riečnou sieťou (po sútok s 
→prítokom), s rovnakým sklonom pozdĺžneho 
profilu hlavného toku a →prietokom a →stu-
pňom obmedzenia koryta dolinou a →spriah-
nutosťou koryta so svahom. 

 

376. sihoť – bar-like form 

→lavica väčších rozmerov v relácii k veľkosti 
toku, zatápaná je iba pri vysokých vodných sta-
voch, na rozdiel od →lavice je zvyčajne už po-
krytá aj krovitou vegetáciou. 

 

377. skalné dno koryta – bedrock floor 

→dno koryta toku tvorené pevnou horninou. 

 

378. skalné dnové bunky – stone cells 

kvázi bunkové usporiadanie kameňov na dne 
bystrinného toku, úseku. 

 

379. skalné pásy – stone lines 

skalnaté línie, pásy v →perejových úsekoch. 

 

380. skalný výstup podložia – rock outcrop 

odkrytie podložia na →dne koryta. 

 
381. sklon brehu – bank angle 

je to sklon brehu meraný v stupňoch na jeho 
priečnom profile medzi horizontálami spodnej 
a vrchnej časti. Ak je breh zložený, jeho sklon 
sa vyjadruje sériou sklonov meraných medzi 
horizontálami jeho zálomov. 

 

382. sklon dna doliny – valley slope 

postupné klesanie dna doliny v smere od vyšších 
do nižších nadmorských výšok. Zisťuje sa ako 
výškový rozdiel dna doliny pripadajúci na jed-
notku jej horizontálnej dĺžky v jej osi. Udáva sa 
v percentách (%) alebo v promile (‰). 

 

383. sklon hladiny vody toku – water surface 
slope 

predstavuje výškový rozdiel hladiny vody pripa-
dajúci na jednotku horizontálnej vzdialenosti 
meranej v smere prúdenia v určitom čase. Urču-
je sa pomerom rozdielu výškových kót hladiny 
na koncoch daného úseku k dĺžke tohoto úseku. 
Na tokoch sa obvykle určuje pozdĺžny alebo 
priečny sklon hladiny vody. Udáva sa v percen-
tách (%) alebo v promile (‰). 
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384. sklon koryta, pozdĺžny sklon dna – chan-
nel bed slope, bottom slope 

výškový rozdiel dna koryta toku pripadajúci na 
jednotku dĺžky v jeho osi meraný v smere prúde-
nia. Udáva sa v percentách (%) alebo v promile 
(‰). 

 

385. sklzový svah – slip-off slope 

plochý mierne sklonený svah vo vnútornej časti 
→oblúka toku, resp. →meandra. Vzniká pri 
→raste, laterálnej →migrácii (posune) meandra. 

 

386. spád koryta – channel gradient 

→sklon koryta meraný v stupňoch alebo 
v percentách. Výškový rozdiel medzi dvomi 
bodmi vyrovnaného dna ležiacimi v danej vzdia-
lenosti v osi koryta toku. 

 

387. spevnenie päty brehu – toe revetment 

umelo upravená →päta brehu za účelom zvýše-
nia jej odolnosti. 

 

388. spevnený breh – bank revetment, lined 
bank 

umelo spevnený upravený →breh za účelom 
zvýšenia jeho odolnosti. 

389. správanie riečnych systémov – behaviour 
of river systems 

V geomorfologickom slova zmysle je chápané 
ako prispôsobovanie sa morfológie eróznym a 
depozitným mechanizmom (procesom), pro-
stredníctvom ktorých voda utvára, pretvára a 
reorganizuje fluviálne formy reliéfu (morfolo-
gické jednotky) vytvárajúc pritom na taxonomic-
kej úrovni korytovo-nivnej jednotky ich charak-
teristické súbory so špecifickou priestorovou 
štruktúrou. Štúdium správania rieky napomáha 

poznaniu funkčných vzťahov medzi fluviálnymi 
formami a procesmi. 

 

390. spriahnutosť koryta so svahom – channel 
slope coupling 

väzba medzi korytom a svahom formou transfe-
ru materiálu zo svahu do koryta, pričom rozlišu-
jeme koryto: 

– spriahnuté koryto (coupling) - transfer materiá-
lu zo svahu prebieha priamo do koryta a na 
pozdĺžnom profile súvisle ovplyvňujú morfo-
lógiu a procesy dna doliny a koryta 

– polospriahnuté koryto (semicoupling) - trans-
fer materiálu zo svahu prebieha priamo do ko-
ryta, avšak na pozdĺžnom profile nesúvisle 
ovplyvňujú morfológiu a procesy dna doliny a 
koryta 

– nespriahnuté koryto (uncoupling) - procesy 
prebiehajúce na svahu veľmi málo ovplyvňujú 
morfológiu a procesy dna doliny a koryta a 
obmedzujú sa iba na koluviálnu, resp. zosu-
novú zónu úpätnej obruby nivy. 

 

391. stabilita brehu, stabilita svahu – bank 
stability, slope stability 

schopnosť prirodzeného alebo umelého brehu, 
resp. svahu (hrádza, násyp) trvalo sa udržať 
v určitom sklone. 

 

392. stabilné/rovnovážne koryto – graded 
channel 

 →otvorené koryto, ktorého →dno a →brehy sú 
v podstate stabilné počas dlhšej periódy v kon-
trolovanom úseku, kde erózia a sedimentácia 
počas stúpania a klesania vodných stavov je za-
nedbateľná. 

 

393. stály tok – perennial stream 

→vodný tok s trvale tečúcou vodou. 

 

394. stena uzáveru doliny – headwall 

strmý svah prírodného amfiteátra (cirque) alebo 
zosunu. Na formovaní amfiteátra sa podieľala 
líniová bazálna erózia prameňa (basal sapping) 
a subaerické zvetrávanie. Člení sa na zadnú ste-
nu uzáveru doliny (backwall) a dve bočné steny 
(sidewalls). 

 

395. stoka, priepust – culvert 

oblúková, zapuzdrená, rúrová štruktúra budova-
ná na prepravu vody pod cestou, železnicou 
a pod. 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

41 

396. stredný tok – middle course of the stre-
am 

úsek →vodného toku, v ktorom prechádza pro-
ces vymieľania do procesu ukladania dnových 
splavenín. Prísun a transport splavenín v tomto 
úseku toku sú približne v rovnováhe. 

 

397. striedavé lavice – alternate bars 

systém striedavo usporiadaných pravobrežných 
a ľavobrežných →lavíc. 

 

398. stupajúca, vysoká, poklesávajúca hladi-
na vody – rising, high, waning (falling) stage 

určovanie fáz hladiny vody v koryte počas po-
vodňových situácií. 
 

399. stupeň obmedzenia koryta (SOK) doli-
nou – valley confinement ratio 

vyjadruje pomer šírky dna doliny k →šírke pl-
ného koryta vodného toku. Je to obmedzenie 
voči laterálnehu pohybu koryta. Podľa stupňa 
obmedzenia koryta rozoznávame doliny: 

– veľmi obmedzujúcu (SOK = 1 až < 2) 

– obmedzujúcu (SOK = 2 až < 4) 

– stredne obmedzujúcu (SOK = 4 až < 6) 

– málo obmedzujúcu (SOK = 6 až < 10) 

– neobmedzujúcu (SOK >10). 
 

400. stupne voľnosti, úrovne prispôsobovania 
– degrees of freedom, scales of adjustment 

vyjadrujú potenciál vodného toku morfológie 
prispôsobovať sa buď na úrovni organizácia 
materiálu dna, úrovni geomorfologickej jednot-
ky, korytovej geometrie alebo na úrovni pôdo-
rysnej vzorky. 
 
401. stupňovité zvrstvenie – graded bedding 

predstavuje špecifické granulometrické zvrstve-
nie sedimentov podmienené stúpaním alebo 
klesaním transportnej schopnosti prúdenia u 
vodných tokov vody v koryte. Pri vysokých 
rýchlostiach prúdenia dochádza k slabšiemu 
vysortovaniu sedimentov bez zvrstvenia. Rôzne 
typy stupňovitého zvrstvenia sedimentov pou-
kazujú na rôzne energetické fázy prúdenia vody 
v koryte odpovedajúce rôznym vodným stavom. 
Rozlišujeme nasledovné typy stupňovitého 
zvrstvenia: 

– A) postupné s dobrým triedením 

– B) bez stupňovitého zvrstvenia bez triedenia  

– C) prerušené s chýbajúcou jemnou frakciou  

– D) prerušované s chýbajúcou strednou frak-
ciou 

– E) opakujúce sa  

– F) perovité v spodnej časti s obráteným stup-
ňovaním  

– G) obrátené symetrické 

– H) viacnásobné s perovitou jednotkou na báze 
litofácie. 

 

402. stužkové jazierka – ribbon lakes 

úzke, plytké jazierka nachádzajúce sa na →nive 
v línii v avulzných korytách. 

 

403. subsekventná dolina/vodný tok – or-
thoclinal (subsequent) valley/stream water 
course 

vodný tok/dolina vyvinutá v smere kolmom na 
konzekventný vodný tok/dolinu. Zvyčajne sú 
vyvinuté pozdĺž menej odolných geologických 
štruktúr. 

 

404. substrát – substratum 

minerálny a organický materiál tvoriaci →dno 
koryta vodného toku. 

 

405. súčiniteľ drsnosti – roughness coefficient 

súčiniteľ vyjadrujúci vplyv drsnosti povrchu na 
priemernú rýchlosť sústredeného alebo nesús-
tredeného odtoku. Najčastejšie sa používa vo 
vzťahu na vyjadrenie rýchlostného súčiniteľa C 
v →Chézyho rovnici priemernej profilovej rý-
chlosti rovnomerného ustáleného prúdenia v 
korytách. 

 

406. súdržnosť – cohesion 

charakteristika šmykovej pevnosti hornín. Jedno 
z hlavých kritérií typizácie brehov. 
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407. suchá retenčná nádrž – polder 

priestor v riečnom údolí, ktorý sa pri povodni 
naplní vodou a jeho retenčná funkcia znižuje 
povodňový prietok v koryte vodného toku. 

408. suchý meander (relikt meandra, mean-
drová jazva) – meander scar 

→ odrezaný meander alebo →meandrové jazero 
v pokročilom štádiu degradácie v dôsledku roz-
rušenia brehov a zaplnenia dna. 

 

409. sutinový kužel, dejekčný kužel, úšust, 
úsyp – talus cone 

nahromadenie zvetralého, odpadnutého hornino-
vého materiálu na styku dna doliny a úpätí skal-
ných stien a brál. Typický akumulačný tvar vo 
vysokohorskom reliéfe. Sklon sutinových, de-
jekčných kuželov závisí od horninového mate-
riálu, ktorý ho tvorí. Materiál sa triedi podľa 
veľkosti, vo vrchole sa hromadia drobné úlom-
ky, hrubšie bloky sa pri páde a gravitáciou do-
stávajú do nižších polôh. 

 

410. sútok – confluence 

miesto stretávania dvoch alebo viacerých tokov 
alebo jav stretávania dvoch alebo viacerých to-
kov. 

 

411. systém lavica-ryha – bar-and-swale sys-
tem 

mikroreliéfové formy vznikajúce pri raste 
→meandra v oblasti →nánosového brehu a vr-
cholovej →lavice (point bar). 

 

412. systém plytčina-priehlbina – riffle-pool 
system 

systém striedania sa →plytčín a →priehlbín 
v koryte vyplývajúci z hydraulických zákonitostí 
pohybu vody u kľukatých a meandrujúcich 
→vodných tokov. 

413. systém stupeň - priehlbina (systém dno-
vých stupňov a priehlbín) – step-pool system 

dnová štruktúra v bystrinných a perejových úse-
koch vodného toku. 

 
Š 
 

414. šijové odrezanie koryta – neck cut-off 

proces odrezania koryta v rámci →meandrového 
pásu →bočnou (laterálnou) eróziou brehu 
s následným prerezaním →meandrovej šije. 

 

415. šikmá akrécia – oblique accretion 

ukladanie →bahenných povlakov a pieskovej 
depozície (dipping structures) v okrajových čas-
tiach koryta a →brehovej podstene počas vyš-
ších vodných stavov. 

 

416. šírka hladiny – top width 

šírka otvoreného koryta meraná kolmo na os 
toku v úrovni vodnej hladiny. 

 

417. šírka meandrového pásu – meander belt 
width 
predstavuje zónu na nive, v rámci ktorej jedno-
duché koryto vodného toku meandruje. Určí sa 
pomocou dvoch paralelných línií vedených po 
vonkajších stranách dvoch protiľahlých →mean-
drových zákrut, ohraničujúcich →meandrový 
pás pri šírke plného koryta. Z týchto parametrov 
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sa určí index meandrovej šírky ako pomer medzi 
šírkou meandrového pásu a →šírkou plného ko-
ryta. 

 

418. šírka plného koryta, šírka plného prieto-
kového profilu – bankfull width 

šírka koryta nameraná na →priečnom profile 
medzi hranami brehov, resp. hranou jedného 
brehu a svahom protiľahlého brehu na úrovni 
hladiny plného →prietokového profilu. 

 

419. šírka potenciálne zaplaveného územia – 
flood-prone width 

šírka meraná v úrovni dvojnásobku maximálnej 
→hĺbky plného koryta. 

 

420. škrtiace rameno – chute cutoff 

rameno, ktoré prerezáva →meandrovú šiju, 
→lavicu. 

 

421. špecifický výnos sedimentov – specific 
sediment yield 

výnos sedimentov vo vzťahu k veľkosti povodia. 
Vyjadruje sa v tonách za rok na km2 (t.km2.y-1). 

 
422. štrk jemný – granules 

zrnitostná frakcia 2 - 4 mm. 

 

423. štrk stredný až hrubý – pebbles 

zrnitostná frakcia 4 - 64 mm. 

 

424. štrkonosné koryto – gravel-bed channel 

koryto transportujúce →štrkovité a →kamenité 
sedimenty. 

 
425. štrkové dno – gravel bed 

všeobecný termín pre nespevnený →dnový ma-
teriál pozostávajúci z hrubého, stredného 
a jemného štrku. 

T 
 

426. tangenciálne (šmykové) napätie – shear 
stress 

je miera erozívnej sily tečúcej vody v koryte. Ak 
sa prekročí hodnota kritického tangenciálneho 
napätia, inicializuje sa pohyb sedimentov a na-
sleduje ich transport. 

 

 

kde r je merná hmotnosť vody, g je gravitačné 
zrýchlenie, R je hydraulický polomer a io je 
sklon koryta. 

 
427. tiesňava – gorge 

hlboká dolina so strmými až kolmými, často 
bralnými stenami s nevyvinutou, resp. veľmi 
úzkou →nivou. 

 

428. tíšina – glide, pool-exit-slope 

morfologicky prechodná jednotka medzi kon-
com →priehlbiny (tail of pool) a hlavou 
→plytčiny (head of riffle), v ktorej sa šírka toku 
zväčšuje zatiaľ čo hĺbka sa znižuje. →Dnový 
materiál tíšiny je jemnozrnejší ako na začiatku 
plytčiny. Typická je stúpajúcim sklonom v sme-
re po prúde a zvýšenou rýchlosťou prúdenia. 
Termím sa používa taktiež na pomenovanie prie-
hlbiny kompletne vyplnenej sedimentmi. 

 

429. transport sedimentov – sediment tran-
sport 

proces, ktorý prebieha v koryte vodného toku 
a je charakteristický posunom zŕn, klastov alebo 
geomorfologických jednotiek v smere po prúde. 

 
430. transportná kapacita koryta – channel 
transport capacity 

schopnosť prúdiacej vody prenášať sedimenty 
v koryte. Indikovaná je →výkonom vodného 
toku. 

 
431. tróniaca niva – perched floodplain 
niva, ktorej povrch dôsledkom →zarezania kory-
ta už nie je pri súčasnom hydrologickom režime 
vodného toku →inundovaný. Veľmi nízka tera-
sa. 

 
432. tvar brehu – bank shape 

tvar brehu charakterizovaný jeho →priečnym 
profilom. Rozlišujeme rôzne typy tvaru brehu 

ogRi 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

44 

ako napr. vertikálny (kolmý), konkávny, kon-
vexný, zložený, nepravidelný, podťatý a pod. 

433. tvar povodia – drainage basin shape 

Určuje sa podľa vzorca: 

 

 

 

kde A  je plocha povodia a L je dĺžka povodia. 
Na základe neho určujeme povodia pretiahnuté 
(R <  0,18; pre povodie menšie ako 50 km2 R <  
0,24), prechodné (R = 0,18 - 0,20; pre povodie 
menšie ako 50 km2 R =  0,24 - 0,26) a vejárovité 
(R >  0,20; pre povodie menšie ako 50 km2 R > 
0,26). 

 

434. typ koryta – channel type 

všeobecný termín používaný na vyjadrenie cha-
rakteru koryta definovaného vybraným súborom 

klasifikačných kritérií (→pôdorysnou vzorkou, 
→sklonom a pod.). 
 

435. typ riečnej siete – drainage pattern 
(dendritic, radial, rectangular, annular)  
pôdorysná sieť hlavnej rieky a jej →prítokov 
(stromovitá, radiálna, pravouhlá, prstencovitá 
a pod.). 

 

436. typy pohybu vody – type of water mo-
vement 

nepriamo odhaľujúce vlastnosti substrátu, je 
možné vizuálne ich odhadnúť a klasifikovať 
v podobe nasledovných typov: 

I. stojatý bez prúdenia (standing water - SW) 

II. padajúci (free fall, falling - FF) 

III. prúdiaci (flow water - FW) 

prúdiaci typ môžene ďalej klasifikovať na: 
– veľmi slabo prúdiaci (scarcely, barely per-

ceptible flow - SP) indikuje ho hladký povrch 
hladiny, dominantné prúdenie je povrchové, 
badateľné je jedine pomocou pohybu suspen-
dovaného materiálu 

– slabo prúdiaci (smooth surface flow - S) typic-
ký je hladkým povrchom hladiny, prúdenie je 
celoprofilové, badateľný je už turbulentný 
pohyb jemných suspendovaných častíc, s tvor-
bou peny na povrchu 

– zvlnený, čerinový (rippled surface - R) indiku-
je ho neturbulentné prúdenie so symetrickým 
priečnym zvlnením (čeriny) pohybujúcim sa 
dolu prúdom 

– nelomené stojaté vlny (unbroken standing 
waves - USW) indikujú ho vlny bez hrebeňa 

– lomené stojaté vlny (broken standing waves - 
BSW) určujú ho vlny s hrebeňom zalomené 
proti prúdu 

– sklzový/žľabový (chute flow - CH) predstavu-
je rýchle, laminárne prúdenie po skalnom dne 
alebo veľkých balvanoch 

– vzostupne prúdiaci (upwelling - U) prejavuje 
sa horizontálnymi vírmi a vertikálnymi vzos-
tupnými prúdmi 

– kypiaci (boil - B) určuje ho dominantné verti-
kálne prúdenie s výraznými horizontálnymi 
vírmi a spenenou hladinou 

– chaotický (chaotic flow, mixed - CT) je indi-
kovaný súborom chaoticky usporiadaných rôz-
nych typov prúdenia vznikajúci väčšinou za 
povodňových stavov a na sútoku vodných to-
kov 

– izolovaná voda (backwater - BW) je typická v 
zátočinách, má minimálnu rýchlosť a v spod-
nej časti zátočiny prechádzajúci do iného typu 
prúdenia 

2L

A
R 



Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák                 GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 1/2015 

45 

– separovaná tichá voda (slackwater - SL) indi-
kuje ho prúdenie s minimálnym pohybom vo-
dy a vyskytujúci sa v koryte mimo hlavného 
prúdu, pri brehu v brehovom zákutí 

– okrajová voda (edgewater - E) je charakteris-
tická nízkou rýchlosťou a nachádza sa zvyčaj-
ne v príbrežnej plytčine na okraji rozšíreného 
úseku koryta, nad i pod ktorým sa nachádzajú 
užšie úseky 

– spätne prúdiaca voda (backward flow - BF) je 
charakteristická nízkou rýchlosťou a zvyčajne 
je podmienená prekážkou usmerňujúcou prú-
denie v okrajových zónach proti hlavnému 
prúdu. 

 

437. ťažobná jama – mining pit 

umelo odstránený (vyťažený) materiál na →nive 
alebo v →koryte vodného toku, pričom vzniká 
depresia zväčša negatívne ovplyvňujúca morfo-
lógiu vodného toku. 

 

U 
 

438. účinnosť vodného toku – stream compe-
tence 

odpovedá najväčšej častici, ktorá môže byť tran-
sportovaná. Závisí na rýchlosti prúdenia a je vy-
jadrená Hjulstrømovým diagramom. Tento po-

zostáva z dvoch kriviek, pričom jedna reprezen-
tuje minimálnu rýchlosť prúdenia pre unášanie 
sedimentov z dna koryta o rôznej veľkosti, druhá 
vyjadruje minimálnu rýchlosť pre transport sedi-
mentov o rôznej veľkosti. 

439. údolnica – thalweg 

čiara spájajúca najnižšie miesta na dne doliny, 
ale môže byť tiež čiara predstavujúca najväčšiu 
hĺbku, ateda najnižšiu časť dna pozdĺž →koryta 
vodného toku. 
 
440. uľahnutosť – compactness 

charakteristika tesnosti uloženia zŕn v piesčitých 
a štrkovitých zeminách. 

 

441. umelý vodný tok – artificial stream 

→vodný tok, ktorého →koryto bolo vytvorené 
umelo (kanál, náhon a pod.). 

 

442. úpätná obruba – upland fringe, transitio-
nal upland fringe 

prechodné, okrajové pásmo, vonkajšie ohraniče-
nie →riečnej krajiny (riečneho koridoru). 
 

443. úprava toku – channelization, river trai-
ning 

súhrn stavebných prác a stavieb vykonaných 
k dosiahnutiu zámeru úpravy koryta. 

 

444. úroveň plného koryta – bankfull stage 

úroveň hladiny plného →prietokového profilu, 
vodný stav pri ktorom sa voda z koryta začína 
vylievať do okolia. V hydrologickom zmysle sa 
za ňu považuje úroveň hladiny dosahovaná 
v priemere raz za 1,5 roka až niekoľko rokov. 
Morfologicky je identifikovateľná v teréne, k 
hlavným indikáciám patrí: úroveň aktívnej →ni-
vy, povrch dobre vyvinutej bočnej →lavice, zme-
ny brehovej vegetácie alebo línia nástupu pere-
niálnej vegetácie, zmena sklonu brehu a pod. 

 

445. úroveň vzdutia, vzdutá hladina – back-
water level 

zvýšená hladina vody v smere proti jej prúdeniu 
spôsobená vzdutím, a to prirodzene (väčšími 
→prietokmi na hlavnom toku, ľadovými úkaz-
mi) alebo umelo (zúžením koryta, prekážkou 
v koryte a pod.). 

 

446. úseková hydraulická geometria – down-
stream hydraulic geometry 

popisuje vzťahy medzi zmenou →prietoku plné-
ho koryta (v smere po prúde) a šírkou, priemer-
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nou hĺbkou, priemernou profilovou rýchlosťou, 
sklonom vodnej hladiny, kritickou drsnosťou 
dna a splaveninami. 

 

447. ústie toku – stream mouth, river mouth, 
outlet 

miesto, kde →vodný tok vteká do toku vyššieho 
rádu, nádrže, mora a pod. 

 

448. ústup hornej eróznej bázy – channel he-
ad retreat, advance 

posúvanie pramennej časti korýt vodných tokov 
proti svahu. Má za následok predlžovanie dĺžky 
vodného toku a riečnej siete. 

 

449. ústup lokálnej eróznej bázy – knickpoint 
retreat, upstream migration 

posúvanie →lokálnej eróznej bázy v smere proti 
prúdu. 

 

450. uzáver doliny – valley head 

najvyššie položená časť doliny v smere jej po-
zdĺžnej osi, zvyčajne nad pramennou oblasťou. 

 

451. uzol, uzlový bod, inflexný bod – node, 
nodal point, inflection point 

bod v prechodnej časti, v ktorom sínuosida pretí-
na stredovú os kľukatiaceho koryta. 

 

V 
 

452. valové kužele – crevasse splays 

lalokové kužeľové sedimentačné útvary uložené 
mimo →agradačných valov na →nive pri ústí 
valových stružiek. 

 

453. valové stružky – crevasse channels 

stružky rozrušujúce zaplavený →agradačný val 
počas povodne. 

 

454. veľkosť zrna – grain size, particle size 

veľkosť častice materiálu stanovená pomocou 
zrnitostnej klasifikácie. Priemer častice sedimen-
tov je vyjadrený písmenom d (D). Najčastejšie 
používaná reprezentatívna (mediánová) veľkosť 
častíc/zŕn pri granulometrických analýzach sedi-
mentov štrkonosných vodných tokov je D50, D84 
podľa osi b. D50 znamená, že 50%, resp. 84% 
hmotnostných častíc/zŕn sedimentu má menšie 
zrno. Vyjadrovaná je buď v mm, alebo v Krum-
beinovej Phi škále, kedy Φ = − log2 D. Okrem 
nej sa používa aj Wentworthova stupnica. 

 

455. vertikálna (hĺbková) erózia – vertical 
(deep) erosion 

riečna erózia pôsobiaca najmä do hĺbky, pričom 
sa →koryto toku prehlbuje. Prebieha za dosta-
točného sklonu koryta a prebytku jeho kinetickej 
energie. 
 

456. vertikálna akrécia – vertical accretion 

akumulácia plavenín na povrchu aktívnej nivy 
počas vybreženia. →Mimokorytové sedimenty 
(depozícia) sú uložené v laminovaných dvojfá-
zových litofáciách indikujúcich →vzostupnú 
a poklesová fázu povodňovej udalosti. Evidnetná 
je proximálna a distálna gradácia granulometrie 
sedimentov. 

 

457. vertikálna spojitosť – vertical connecti-
vity 

jav prepojenia komponentov korytovo-nivného 
geosystému vo vertikálnom smere. 

 

458. vírové nivné jamy – swirl pits 

vznikajú na →nive v blízkosti koryta modifiko-
vaním prúdenia vody do vírivej formy počas 
→vybreženia vody z koryta. Iniciovanie vírové-
ho prúdenia na nive môže byť podmienené lo-
kálnou depresiou na nive, resp. hranou nízkej 
terasy. 

 

459. vlhkosť pôdy – soil moisture 
charakteristika vyjadrujúca obsah vody v pôde. 
Dôležitá pri posuzdovaní stability brehu. 
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460. vlnobeh – run 
morfologická jednotka na prechode medzi 
→plytčinou a →priehlbinou, charakteristická 
zvlneným, čerinovým typom prúdenia. Charak-
ter substrátu a rýchlosť prúdenia je podobný 
plytčine, je však hlbší a má väčší sklon. Rozlišu-
je sa rýchly (fast run) a pomalý vlnobeh (slow 
run). Charakteristické pre vlnobeh je, že má 
priamo po prúde naklonené dno a relatívne ho-
mogénny dnový materiál. V porovnaní s plytči-
nami za nízkeho vodného stavu má vlnobeh väč-
šiu hĺbku a nižšiu rýchlosť prúdenia vody. 

 
461. vložená štruktúra – nested structure 

charakter chápania a klasifikácie systémov, keď 
entity/systémy indetifikované na hierarchicky 
nižších úrovnia tvoria funkčné podcelky entít 
vyšších úrovní. Spolu hierarchické úrovne tvoria 
jeden celok/systém. 

 

462. vnorenie koryta – (channel) entren-
chment 
definované je ako vertikálne zaklesnutie koryta. 
Určuje sa →indexom vnorenia (IV alebo ER - 
entrenchment ratio) ako pomerom šírky poten-
ciálne zaplavovaného územia a šírky plného ko-
ryta. 

 

463. vnútrokorytové rebrá – ribs 
balvany a kamene uložené naprieč korytom 
v →bystrinách a v →systémoch stupňov a prieh-
lbín. 

 
464. vodná erózia – water erosion 
rozrušovanie zemského povrchu vodou. 
 

465. vodný stav – water stage 

výška hladiny vody nad zvoleným pevným bo-

dom (napr. nad nulou vodočtu) alebo porovnáva-
cou rovinou. Predstavuje obvykle relatívnu výš-
ku hladiny vody. 

 

466. vodný tok – stream, river, water course 

vodný útvar s trvalo alebo občasne tečúcou vo-
dou v prirodzenom alebo umelom koryte. 

 

467. vodopád – waterfall 

vertikálny korytový stupeň na pozdĺžnom profile 
toku, kde voda padá (klesá vertikálne). Jeho vý-
voj môže byť podmienený rôznymi faktormi ako 
napríklad diskordanciou horninového prostredia, 
tektonickou poruchou a pod. 

 

468. voľný meander – free meander 

nestabilný →meander na širokej →nive vo vlast-
ných aluviálnych sedimentoch umožňujúcich 
jeho presúvanie. 

 

469. vrásky, čeriny – ripples 

malé (do 10 cm vysoké) formy dna koryta troju-
holníkového tvaru podobné dune, ktoré sa tvorí 
v jemnozrnných nespevnených sedimentoch čin-
nosťou vody. 

Obr. k heslu 458 
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470. vrecková voda – pocket pool, pocket wa-
ter 

malé priehlbiny formujúce sa na →dne koryta za 
prekážkou ako balvan, brvno a pod. 

 

471. vrchol brehu – bank top 

najvyšší bod →brehu na jeho →priečnom pro-
file. 

 

472. vybreženie – overflow 

fenomén →vodného toku, kedy voda z →koryta 
prúdi po →nive, okolitom území. 

 

473. výkon vodného toku – stream power 

určuje kapacitu prúdenia vody v koryte na tran-
sport sedimentov zvyčajne za stavu plného kory-
ta. Ako výkon vodného toku na jednotku dĺžky 
sa vypočíta podľa vzorca: 

 

 

kde ρ je merná hmotnosť vody (ρ = 1000 kg.m-3), 

g je gravitačné zrýchlenie (m.s-2), 

Q je prietok (m3.s-1), 

i je hydraulický sklon (m.m-1). 

Meraná je v jednotkách W.m-1, alebo častejšie 
ako špecifický výkon vodného toku, t. j. na jed-
notku plochy šírky koryta (W.m-2) a potom sa 
vypočíta podľa vzorca: 

 

 

 

 

kde Ω je výkon vodného toku na jednotku dĺžky 
a w - šírka koryta v m. 

 

474. vymieľanie – wash-out 

všeobecný pojem pre deštrukciu reliéfu podmie-
nenú činnosťou vodného toku počas povodní. 
Zahrňuje →brehovú eróziu, deštrukciu mostov, 
hrádzí a pod. 

 

475. vymieľanie skalného brehu – bank 
caving 

proces podmývania skalného brehu spojený 
s tvorbou →brehového výklenku. 

 

476. výmoľ, výhlbeň – scour pool 

všeobecný pojem pre lineárne alebo oválne de-

presie na dne koryta vodného toku podmienené 
koncentrovaním prúdenia a zvýšením výkonu 
toku v danom mieste. Rozpoznávame nasledov-
né typy výmoľov: 

– podprekážkový výmoľ (underscour pool) - 
depresia v priestore pod prekážkou, vznikajú-
ca nasmerovaním prúdu do priestoru pod pre-
kážkou 

– sútokový výmoľ (confluence pool) - depresia 
v priestore sútoku 

– rožný výmoľ (corner pool) - depresia pod ná-
razovým brehom podmienená laterálnym vy-
mieľaním, 

– centrálny výmoľ (mid-channel pool) - depresia 
v koryte zaberajúca viac ako 60 % jeho omo-
čeného profilu 

– bočný výmoľ (lateral scour pool) - príbrežná 
depresia v koryte zaberajúca menej ako 60 % 
omočeného profilu 

– rozvetvený výmoľ (branched pool) - sústavu 
výmoľov vzniknutá rozvením jedného vý-
moľa, 

– vírový výmoľ (eddy pool) - depresia na okraji 
alebo v strede koryta, ktorej vývoj je podmie-
nený intenzívnym vírom 

– výmoľ pred prekážkou (scour pool in front of 
obstacle) - dnová erózna forma podmienená 
prekážkou prúdeniu, ktorú môže tvoriť bal-
van, zvyšky dreva a pod. 

– výmoľ za prekážkou (scour pool behind ob-
stacle) - dnová erózna forma vznikajúca naj-
častejšie vírovým prúdením za prekážkou, 
ktorú môže tvoriť balvan, zvyšky dreva a pod. 

 

477. výnos sedimentov – sediment yield 

celkové množstvo pevných sedimentov (pla-
venín a dnových splavenín), ktoré prejde ústím 
hlavného toku povodia. Zvyčajne sa udáva 
v tonách za rok. Pri jeho identifikácii sa vychá-
dza zo stanovenia sedimentovej záťaže. 

 gQi

w
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478. výplav – outwash 

depozícia tečúcou vodou prenášaného →piesku 
a →štrku z ľadovca pri jeho topení. Sedimenty 
môžu vytvárať výplavovú plošinu (outwash pla-
in). 

 
479. vyrovnávanie zákruty – bend flattening 

zmenšovanie krivosti →zákruty vplyvom 
→brehovej erózie. 

 
480. výška brehu – bank height 

priemerná výška →brehu v m; ak sa líši výška 
pravého a ľavého brehu určujú sa samostatne. 

 

481. vytriedenosť – sorting 

predstavuje mieru rozptýlenia častíc určitého 
zrna v dnovom substráte. Jej stupeň sa určuje 
buď vizuálne alebo sa vypočíta pomocou indexu 
vytriedenosti. 

 
482. vývarisko – plunge pool 

priehlbina pod skalnou stenou →vodopádu, 
vzniká →evorziou. 

 

483. výver – outflow 

výtok podzemnej vody na zemský povrch. Vý-
ver pod hladinou vodného toku sa označuje ako 
skrytý výver. 

 

484. vyvieračka – estavelle 

→prameň v krasovom území. 
 
485. vzdutie – impoundment  

zvýšenie hladiny vody spôsobené prekážkou 
alebo odporom (mechanicky alebo hydraulicky), 
ktorému je prúdenie vystavené. 
 

486. vzostupná a poklesová fáza povodňovej 
udalosti – rising and recession limb of flood 
event 

fázové stúpanie a klesanie vody počas povodňo-
vej udalosti. Závisí od jej veľkosti a trvania. 

Z 

 

487. zahradená priehlbina – dammed pool 

formuje sa pri čiastočnom alebo úplnom prehra-
dení koryta za prekážkou v smere proti prúdu. 

 

488. zaklesnutý, vhĺbený meander – incised 
meander 

všeobecný termín pre →meandrujúci tok a me-
andrujúcu dolinu, →meandre toku kopírujú ohy-
by doliny a dĺžka toku v úseku zaklesnutých me-
androv sa rovná dĺžke doliny v danom úseku. 

 

489. zakotvený meander – intrenched mean-
der (entrenched meander, am.) 

typ →zaklesnutého meandru so strmými a sy-
metrickými brehmi, resp. dolinovými stráňami 
indikujúci →vetikálnu (hĺbkovú) eróziu toku. 
Prostredníctvom jeho oživenia je relatívne rých-
la, hĺbková →erózia dna koryta je efektívnejšia 
ako →bočná (laterálna) erózia brehov. 

 

490. zákruta vodného toku – bend 

pôdorysne zakrivený úsek koryta vodného toku. 

 

491. zanesenosť – embeddedness 

Miera pokrytia hrubozrnných dnových častíc 
(→balvany, →kamene a hrubý →štrk) jemnými 
dnovými sedimentami, obyčajne sa určuje ako 
trieda odpovedajúca % pokrytia. 

 

492. zaplavenie – flooding 

vytvorenie voľnej vodnej plochy na časti územia 
zaplaveného pri zvýšení hladiny vody v toku, 
zvýšení hladiny podzemnej vody, alebo vytvore-
ní hladiny vnútorných vôd. Zvýšenie hladiny 
vody v toku nastáva hlavne za povodňovej situá-
cie. Zaplavenie má dočasný charakter, ale rôznu 
dĺžku trvania a rôznu frekvenciu. Pri dlhšom 
trvaní a väčšej frekvencii zaplavenia je hospo-
dárske využívanie zaplaveného územia (po-
zemkov) nevýhodné, často až nemožné. Za-
plavenie ako dôsledok povodňovej situácie na 
toku sa označuje tiež ako povodňová záplava. 
Zaplavenie ako dôsledok zvýšenia hladiny vnú-
torných vôd sa označuje ako zaplavenie vnútor-
nými vodami. 
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493. zaprekážkový (poprúdový) – lee 

identifikácia priestoru v koryte, kde sa vplyvom 
prekážky (→lavice, →zvyškov dreva, neponore-
ného balvana a pod.) menia rýchlostné a sedi-
mentové podmienky vzniku dnových foriem. 

 

494. zarezaný tok – incised stream 

→vodný tok, ktorý zahĺbil svoje →koryto do 
dnovej časti doliny, čím stratil spojitosť 
s →nivou. 

 

495. zarezávanie koryta – channel downcut-
ting, incision 

všeobecne používaný termín na vyjadrenie pro-
cesu znižovania →dna koryta procesmi →de-
gradácie. Prebieha vtedy, keď odnos sedimentov 
v koryte prevažuje nad množstvom prísúvaných 
sedimentov. 

 

496. zaškrtenie meandra – neck cut-off 

proces, pri ktorom dôjde k prerezaniu →mean-
drovej šije škrtiacim ramenom, vzniká pri po-
sune dvoch →meandrov smerom k sebe. 

 

497. zátarasová priehrada – debris dam 

prirodzená akumulácie vody vzniknutá za pre-
kážkou v koryte, ktorá vznikla nahromadením 
prírodného (→zvyšky dreva) alebo umelého ma-
teriálu prúdiacou vodou. 

 

498. záťaž brehu – bank load 

sily a fyzikálne vplyvy vyvolávajúce zmeny sta-
vu napätia brehovéh materiálu (pôdy, horním 
a pod.). 
 

499. zátočina – backwater, backwater pool 

→priehlbina so stagnujúcou vodou mimo hlav-
ného prúdu utvárajúca sa za prekážkou, ktorou 

môže byť balvan, kmeň stromu alebo koreňová 
sústava stromu, ale aj →lavica. 
 
500. zavzduté úseky – impounded reaches/
stretches 

zaplavované plochy, poldre, úseky tokov, ktoré 
sú vplyvom prirodzene alebo umele vytvorenej 
bariéry ovplyvnené zavzdutou hladinou vody 
a nižšou rýchlosťou prúdenia. 

 

501. zemitý prúd – earth flow 

geomorfologická forma vzniknutá stekaním sva-
hových, prevažne jemnozrných zemín po ich 
značnom prevlhčení a nasýtení vodou. 

 

502. zhutňovanie dna koryta – compaction of 
the river bed 

konsolidácia dna toku fyzikálnymi, chemickými 
a biologickými procesmi. 

 

503. zóna – zone 

taxón, hierarchická jednotka v →hierarchickej 
klasifikácii morfológie riek homogénna z hľa-
diska vertikálnej členitosti a sklonitosti reliéfu, 
odtokových procesov, ako aj zmeny zdroja 
a produkcie sedimentov. Rozlišujeme zdrojovú, 
transferovú, tranzitnú a odozvovú zónu. Osobitý 
charakter má antropogénna zóna, ktorá modifi-
kuje prirodzené fungovanie uvedených zón. 

 

504. zóna padavých vodných vírov – eddy 
drop zone 

zóna za prekážkou, kde vírením vznikajú vymy-
té depresie rôznych rozmerov. 

 

505. zosuv – landslide 

morfologická forma vznikajúca pri pomalom, 
kĺzavom pohybe hornín alebo zvetralín po svahu 
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pozdĺž jednej alebo viacerých šmykových plôch, 
pod vplyvom gravitácie. 
 
506. zošliapaný breh – poached bank 

významne udupaný, pošliapaný (schodený) 
→breh dobytkom (trampled or puddled bank), 
môžu byť výsledkom aj ľudskej činnosti, ako je 
tomu v miestach piknikov pri brehu, v prístupo-
vých lokalitách pre loďky (kajaky, motorové 
člny) a na rybárskych stanovištiach. 

 

507. zrnité dno – granular bed 

dno pozostávajúce z nesúdržných sedimentov 
jemného →štrku o frakcii 2 - 8 mm. 

 

508. zrnitostná klasifikácia sedimentov – clas-
sification of sediment according to particle 
size 

proces klasifikácie fluviálnych sedimentov pod-
ľa →veľkosti zŕn (granulometrie). Vo svete naj-

viac uplatňuje Wenworthov klasifikačný systém, 
klasifikácia podľa f jednotiek (veľkosť častice  = 
 log2 (d)) a podľa  jednotiek (veľkosť častice 
= log2(D) = -  ). 
 

509. zrútenie brehového previsu – cantilever 
failure 

vzniká u →podtínaného brehu zrútením breho-
vého →previsu zvyčajne zloženého z jemno aj 
hrubozrnných sedimentov. Vyskytuje sa najmä 
počas nízkych vodných stavov. 

 
510. zrútenie brehovej steny – river-cut cliff 
fall, river cliff fall 

laterálnou eróziou toku podmienená gravitačná 
deformácia →brehu. 
 

511. zvinutá hrebienková lavica – scroll-bar 

nízka oblúková zvlnená forma nachádzajúca sa 
vo vnútri meandrovej zákruty na mieste vrcholo-
vej →lavice vznikajúca počas väčších povodní. 
Po včlenení do nivy predstavuje →systém hre-
bienok-ryha. Je dôkazom laterálneho posúvania 
meandra. Rozlišujeme na nej morfologicko-se-
dimentárne črty; a to šikmé zvrstvenie sedimen-
tov a zjemňovanie ich zrnitosti smerom k po-
vrchu; konvexný charakter hrebienkov podobný 
vrcholovej lavici a konkávne ryhy ako výsledok 
helikoidálneho (špirálovitého) prúdenia. 

 

512. zvlečená niva – stripped floodplain 

→niva po odnesení nivných sedimentov, resp. 
len ich časti, s typickým zvlneným reliéfom, 
s vrcholmi vĺn v jednej úrovni. 
 

513. zvliekanie nivy – floodplain stripping 
(scour) 

odnesenie →nivných sedimentov na →nivných 
vreckách počas →povodní a zníženie ich po-
vrchu. 
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514. zvodnenec, akvifer – aquifer 

priepustné horninové prostredie zadržiavajúce 
vodu a súčasne umožňujúce jej pohyb →pri-
riečna zvodeň. 
 
515. zvyšky dreva – wood debris, large woody 
debris (WD, LWD) 

termín zaužívaný pre odumreté a nahromadené 
stromy a ich zvyšky nachádzajúce sa resp. aku-
mulované v koryte, dlhšie ako 1 m, s priemerom 
> 0,1 m. Všeobecne akumulácie zvyškov dreva 
v korytách riek klasifikujeme nasledovne: 

– individuálne, rozptýlené kusy (scattered single 
pieces) - jednotlivé kusy rozmiestnené v ne-
pravidelných intervaloch pozdĺž koryta, môžu 
sa rozlíšiť na zvyšky dreva kmeňové do 10 m 

(log) a nad 10 m (bole) a zvyšky dreva kore-
ňové (rootwad) 

– akumulácie viacerých individuálnych kusov, 
nahromadeniny (accumulations) - predstavujú 
buď zhluky (clumps) ako akumulácie zvyškov 
dreva rozmiestnené v nepravidelných interva-
loch pozdĺž brehov koryta, ktoré nemôžu vy-
tvárať väčšie prekážky prúdeniu, alebo zátara-
sy (jams) predstavujúce veľké akumulácie 
zvyškov dreva čiastočne alebo úplne blokujú-
ce koryto rieky, vytvárajúce veľké prekážky 
prúdeniu. 

Ž 
 

516. žľab – chute 

strmý úzky úsek so skalnatým podložím, ale aj 
na lavici, ktorým tok prudko klesá do nižšie po-
loženého úseku. 

 

517. žľabové odrezanie koryta – chute cut-off 

proces odrezania koryta v rámci meandrového 
pásu povodňovým →žľabovým prúdom. 

 

518. žľabový prúd – chute flow 

prúdenie vody po povrchu lavíc, nivy alebo skal-
nom podloží. 
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ZOZNAM  ANGLICKÝCH  TERMÍNOV 

 

A 

 abandoned arm (channel) 221 

 abandoned channel accretion 7 

 abandoned meander 256 

 abrasion 1 

 acclinal, cataclinal (consequent) valley/river 5 

 accretion 225 

 accumulation 9 

 aggradation 2 

 aggrading stream 4 

 alcove 10 

 allochtonous stream 11 

 alluvial channel 15 

 alluvial channel 168 

 alluvial deposits 356 

 alluvial fan 16 

 alluvial groundwater 321 

 alluvial groundwater body 322 

 alluvial plain, river plain 13 

 alluvial river (stream) 17 

 alluviation 12 

 alluvium 18 

 alternate bars 397 

 anabranch, side channel 38 

 anabranching river, net-like river 366 

 anaclinal (obsequent) valley/river 20 

 anastomosing river (channel) 21 

 antecedence 22 

 antidune 23 

 aquifer 514 

 armour layer, bed armor 82 

 artificial cut-off 311 

 artificial stream 441 

 at-a-station hydraulic geometry 334 

 autochtonous stream 24 

 avaiable material 93 

 avulsion 25 

 

B 
 back/scroll swamp 240 

 backwater level 445 

 backwater, backwater pool 499 

 bank (slope) toe 262 

 bank angle 381 

 bank caving 475 

 bank cavity 52 

 bank cracking 364 

 bank edge 125 

 bank erosion 42 

 bank failure 48 

 bank failure debris 199 

 bank height 480 

 bank infiltration 43 

 bank line 41 

 bank load 498 

 bank revetment, lined bank 388 

 bank shape 432 

 bank spur 44 

 bank stability, slope stability 391 

 bank top 471 

 bank undercutting 275 

 bankfull depth 119 

 bankfull discharge, channel-forming discharge,   
dominant discharge 318 

 bank-full line 65 

 bank-full line 193 

 bankfull stage 444 

 bankfull width 418 

 bar 185 

 bar head, bar front 61 

 bar tail 131 

 bar-and-swale system 411 

 bar-like form 376 

 base-level 108 

 bed erosion 106 

 bed material 86 

 bed roughness 94 

 bed-forming process 172 

 bedload 84 

 bedload discharge 316 

 bedload sampler 182 

 bedrock channel 170 

 bedrock core bar 186 

 bedrock floor 377 

 bedrock forms 83 

 behaviour of river systems 389 

 bench 288 

 bend 490 

 bend cut-off 249 
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 bend flattening 479 

 berm 34 

 bifurcation 35 

 bifurcation ratio 160 

 blankets 373 

 bluff 228 

 boulder 30 

 boulder cascade 31 

 boulder mound 32 

 boulder/cobbles clusters 33 

 braid channel accretion 6 

 braided river (channel) 75 

 braiding index 135 

 braidplain 74 

 brook, creek 282 

 buffer 56 

 bypass channel/conduit 29 

 bypassed channel 28 

 

C 
 cantilever failure 509 

 canyon 148 

 cascade, bedrock cascade 150 

 cataract 151 

 catchment length 79 

 catchment, river basin, watershed area 269 

 cavitation 152 

 classification of sediment according to embed-
dednes and areal coverage 154 

 classification of sediment according to particle 
shape and sorting 153 

 classification of sediment according to particle 
size 508 

 clast supported gravels, closely packed gra- 

vels 158 

 clay 132 

 clay bed 133 

 clay plug 14 

 cliff-foot step 45 

 cliff-foot step mass 200 

 cobbles 145 

 cohesion 406 

 cohesive bank 162 

 colluvial, proluvial channel 169 

 colluvium 163 

 compaction of the river bed 502 

 compactness 440 

 concave bank 227 

 confluence 410 

 constistency 166 

 convex bank 224 

 corrasion 167 

 counterpoint accretion 336 

 crevasse channels 453 

 crevasse splays 452 

 culvert 395 

 cumulative frequency curve, flow duration  

 curve 63 

 cumulative granulometric curve 177 

 cut and fill processes 332 

 cut-off 246 

 cut-off channel 247 

 

D 
 dammed pool 487 

 debris avalanche 147 

 debris dam 497 

 debris fan, cone 222 

 debris flow 146 

 deflectors/groynes 67 

 degrading stream 69 

 degree of sinuosity 137 

 degrees of freedom, scales of adjust- 

ment 400 

 delta 70 

 deposition 71 

 depth of bank freezing 120 

 diaclinal valley/river 72 

 discharge 315 

 discharge cross-section 319 

 disequilibrium floodplain 232 

 distributary 244 

 double-headed (multiple-headed) mean- 

der 98 

 downstream hydraulic geometry 446 

 drainage basin shape 433 

 drainage pattern (dendritic, radial, rectangular, 
annular ) 435 

 dune 97 

 

E 
 earth flow 501 

 ebb channel 245 
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 ecological functioning of river 100 

 ecological status of a river 101 

 ecomorphological status of river 103 

 ecomorphological survey 102 

 eddy drop zone 504 

 edgewater 307 

 effective discharge 99 

 embankment, dyke, artificial levee 252 

 embeddedness 491 

 entrenchment 462 

 entrenchment ratio (ER) 140 

 ephemeral store, storage 176 

 equilibrium floodplain 360 

 erosion bank-nook 50 

 estavelle 484 

 evorsion 109 

 expanding reach 365 

 

F 
 fanhead 62 

 flash flood 330 

 flood 283 

 flood channel 286 

 flood chute 287 

 flood thalweg 285 

 flooding 492 

 floodplain 235 
 floodplain deposits 238 

 floodplain dunes 237 

 floodplain pocket 239 

 floodplain roughness 96 

 floodplain stripping (scour) 513 

 floodplain survey unit 312 

 flood-prone area 280 

 flood-prone width 419 

 flow 337 

 flow-sediment balance of river course 361 

 fluvial geomorphology (morphology) 110 

 fluvisols 111 

 ford, transition, crossover 55 

 free meander 468 

 Froude number 112 

 

G 
 geomorphological unit, landform 219 

 glide, pool-exit-slope 428 

 gorge 427 

 graded bedding 401 

 graded channel 392 

 grain size parameters 261 

 grain size, particle size 454 

 granular bed 507 

 granules 422 

 gravel bed 425 

 gravel-bed channel 424 

 groundwater runoff 276 

 

H 
 habitat, aquatic habitat 114 

 headwall 394 

 headward erosion 107 

 headwater 301 

 heavy rain, storm rainfall, downpour 331 

 historical flood 117 

 hydraulic radius 128 

 hydrograph 64 

 hyporheal 129 

 

CH 
 channel abut 320 

 channel abut index 136 

 channel bed slope, bottom slope 384 

 channel centerline 257 

 channel cross-section 308 

 channel cross-section 333 

 channel degradation 68 

 channel downcutting, incision 495 

 channel gradient 386 

 channel head 123 

 channel head retreat, advance 448 

 channel margin 254 

 channel migration 173 

 channel nook 189 

 channel planform 294 

 channel reach 175 

 channel roughness 95 

 channel shift 279 

 channel slope coupling 390 

 channel transport capacity 430 

 channel type 434 

 channel valley setting 277 

 channel-floodplain geosystem/fluvial  
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 system 174 

 channelization, river training 443 

 Chézy equation 130 

 chute 325 

 chute 516 

 chute channel 191 

 chute cutoff 420 

 chute cut-off 517 

 chute flow 518 

 chute-bar 190 

 

I 
 ice dam 181 

 ice jam 180 

 imbrication 134 

 impounded reaches/stretches 500 

 impoundment 485 

 incised meander 488 

 incised stream 494 

 incision ratio 211 

 ingrown meander 234 

 intermittent (seasonal, ephemeral) stream 242 

 intrenched meander (entrenched meander, am.) 
489 

 inundation 142 

 inundation area 143 
 
K 
 knickpoint retreat, upstream migration 449 

 knickpoint, headcut, knickzone 196 

  

L 
 landslide 505 

 large woody debris recruitment 328 

 lateral accretion 183 

 lateral connectivity 184 

 lateral erosion 37 

 leafy debris 195 

 ledge 51 

 lee 493 

 left bank 192 

 levée (natural/man-made) 3 

 local relief, available relief, relative relief, am-
plitude of relief 104 

 longitudinal connectivity 291 

 longitudinal connectivity 292 

 longitudinal stream profile 293 

 low gradient floodplain 241 

 lower course of the river/stream 92 

 

M 
 mainstream/trunk stream 118 

 Manning equation 198 

 Manning roughness coefficient 197 

 matrix supported gravels, loosely packed  

gravels 202 

 maximum surface velocity stream line 339 

 meander (meander bend) 203 

 meander amplitude 19 

 meander belt 207 

 meander belt width 417 

 meander core 243 

 meander cut-off 248 

 meander growth 342 

 meander loop 204 

 meander migration 212 

 meander neck 205 

 meander scar 408 

 meander wavelength 78 

 meandering channel (river) 208 

 middle course of the stream 396 

 migration barrier 213 

 migration index 138 

 mining pit 437 

 Montgomery, Baffington’s river classifi- 
 cation 155 

 morphohydraulic unit, channel facies 217 

 mud flow 27 

 muddy drapes 26 

 

N 
 natural capacity for adjustment 324 

 natural stream 326 

 neck cut-off 414 

 neck cut-off 496 

 nested structure 461 

 node, nodal point, inflection point 451 

 noncohesive bank 229 

 

O 
 oblique accretion 415 

 open channel 259 
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 orthoclinal (subsequent) valley/stream water 
course 403 

 outflow 483 

 outwash 478 

 overbank flow 338 

 overbank sediments, deposits 215 

 overflooding 289 

 overflow 472 

 overhang (bank overhang) 306 

 oxbow lake 206 

 

P 
 peak discharge 179 

 pebbles 423 

 perched floodplain 431 

 perennial stream 393 

 physical habitat conditions 113 

 piping, ravelling faillure 46 

 plane bed 270 

 plunge pool 482 

 poached bank 506 

 pocket pool, pocket water 470 

 polder 407 

 pool 309 

 pop-out failure/ tension failure, slab failure 47 

 potential natural state 281 

 pothole 178 

 proluvium 335 

 

R 
 ramp 187 

 rapid 263 

 rating curve, stage-discharge curve 209 

 recurrence interval of return period 141 

 reference conditions 343 

 regime equations 349 

 regional equations 344 

 return period, recurrence interval 89 

 Reynold´s number 348 

 ribbon lakes 402 

 ribs 463 

 ridge-and-swale topography 126 

 riffle 271 

 riffle-pool spacing (z) 363 

 riffle-pool system 412 

 right bank 304 

 rill 359 

 riparian buffer strip 40 

 riparian zone, area 323 

 ripples 469 

 rising and recession limb of flood event 486 

 rising,  high, waning (falling) stage 398 

 river 358 

 river (drainage) basin, catchment,  
 watershed 284 

 river adjustment 327 

 river bank 39 

 river bed 81 

 river bed armoring 76 

 river capture, river piracy 223 

 river channel morphology 218 

 river channel pattern 295 

 river continuum 353 

 river corridor 354 

 river island 355 

 river metamorphosis 210 

 river morphologic hierarchical classifi- 
 cation 116 

 river network 351 

 river reach, channel-floodplain unit 357 

 river rehabilitation 345 

 river rejuvenation 260 

 river remediation 347 

 river restoration 346 

 river style 220 

 river survey profile 314 

 river survey unit 313 

 river system connectivity 165 

 river terrace 352 

 river-cut cliff fall, river cliff fall 510 

 river-cut cliff, vertical face 49 

 riverine landscape 350 

 rock outcrop 380 

 Rosgen`s river classification 156 

 roughness coefficient 405 

 run 460 

 runoff, outflow 250 

 

S 
 saltation 369 

 sand 266 
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 sand-bed channel 265 

 sand-clay bed channel 267 

 Schumm’s river classification 157 

 scour hole 236 

 scour pool 476 

 scroll-bar 511 

 sediment accretion 8 

 sediment budget 36 

 sediment load 372 

 sediment material 201 

 sediment transport 429 

 sediment yield 477 

 sedimentary structure 371 

 sedimentation 370 

 serpentine lake 159 

 shear stress 426 

 shoal 264 

 silt 296 

 silty bed 122 

 single-thread channel 144 

 sink 77 

 slackwater sediments (deposits) 374 

 slaking 362 

 slip-off slope 385 

 slough 53 

 slump 54 

 soil moisture 459 

 sorting 481 

 specific sediment yield 421 

 spring 297 

 spring alcove 303 

 spring area 298 

 spring kettle 302 

 spring line 300 

 spring pothole 299 

 spur 258 

 step, channel bed step 87 

 step-pool system 413 

 stone cells 378 

 stone lines 379 

 stoss 305 

 stream (river) valley 90 

 stream braiding 73 

 stream branch 341 

 stream capacity 149 

 stream channel, river channel 171 

 stream competence 438 

 stream length 80 

 stream mouth, river mouth, outlet 447 

 stream network density 127 

 stream order 340 

 stream power 473 

 stream, river, water course 466 

 stripped floodplain 512 

 submerged log 278 

 substratum 404 

 subsurface runoff 272 

 superimposition 105 

 surface runoff 290 

 suspended load 268 

 suspended load discharge 317 

 suspended sediment concentration 164 

 swale, runnel 188 

 swelling 226 

 swirl pits 458 

 

T 
 talus cone 409 

 thalweg 439 

 toe revetment 387 

 top width 416 

 torrent 57 

 torrenticity coefficient 161 

 total runoff 58 

 total sediment discharge 59 

 trash line 194 

 trench pool 85 

 tributary, affluent 329 

 turnover time 88 

 type of water movement 436 

 

U 
 undercut bank, undermine bank 273 

 underfit stream 230 

 undermine slope 274 

 uneven  bottom 231 

 unstable channel 233 

 upland fringe, transitional upland fringe 442 

 upper course of the river/stream 124 

 

V 
 valley confinement ratio 399 
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 valley head 450 

 valley margin 253 

 valley segment 375 

 valley side, valley wall 91 

 valley slope 382 

 vertical (deep) erosion 455 

 vertical accretion 456 

 vertical connectivity 457 

 

W 
 wandering river (channel) 214 

 wash-out 474 

 water abstraction 251 

 water depth 121 

 water erosion 464 

 water mark 60 

 water stage 465 

 water surface slope 383 

 waterfall 467 

 water-gap 310 

 watershed divide 367 
 watershed divide 368 

 water-stage hydrograph, limnigraph 66 

 weir 115 

 wetland 216 

 wetted perimeter 255 

 width to depth ratio (W:D) 139 

 wood debris, large woody debris (WD,  

 LWD) 515 

 

Z 
 zone 503 
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