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Neregulovaná část toku řeky Ploučnice mezi Mimoní
a Českou Lípou o délce přibližně 34 km poskytuje možnost
studia říční nivy nepoznamenané většími zásahy lidské
činnosti do morfologie koryta (např. narovnání koryta, jezy
apod.). V tomto úseku říční koryto plynule meandruje (si-
nuosita 2,42) ve štěrkopísčitých a hlinitých sedimentech
úzké a na povrchu ploché výplně údolní terasy o šířce 120
až 500 m. Jak ukazuje spádová křivka Ploučnice (obr. 1),
řeka v této oblasti tvoří výrazný plochý úsek. Ten odděluje
horní tok řeky, který má již podhorský ráz, a její dolní tok
v úzkém zahloubeném údolí. Na vzniku tohoto gradientu
se pravděpodobně podílelo více geomorfologických proce-
sů. Kromě geologického podloží tvořeného kvádrovými
pískovci jizerského souvrství a přechodných fází mezi gla-
ciály a interglaciály, které byly zodpovědné za erozně-aku-
mulační procesy a vznik údolní terasy (Ložek 2003), vý-

znamnou měrou mohly přispět i mladší tektonické pohyby,
jež způsobily nevyrovnaný průběh spádové křivky řeky
Ploučnice (obr. 1) v dané oblasti (Tyráček – Havlíček
2009). Podélný sklon toku v úseku Hradčany–Česká Lípa
se pohybuje okolo 0,14 % a řeka klesá na 18 km nivy jen
o 25 m. Obdobně výrazné spádové gradienty v křídových
sedimentech s meandrováním v ploché nivě jsou vyvinuty
např. na Lužnici na Třeboňsku, na Vltavě v Českobudějo-
vické pánvi.
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Studovaná lokalita se nachází 3,5 km zjz. od obce Boreček
v nivě řeky Ploučnice, která zde má šířku přibližně 150 m.
U jejího levého břehu při okraji nivy je několik paleokoryt
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vzájemně oddělených elevacemi štěrkopísků. Pomocí půd-
ní sondy s rozsahem až 1,2 m bylo vyvrtáno 21 vrtů, na je-
jichž základě byl sestaven příčný profil Pl56-Pl62 (obr. 2,
Pl56 N 50° 37,944´E, 14° 40,045; Pl62 N 50° 38,057,
14° 40,267´E) přes dvě paleokoryta zahloubená do vyšší-
ho nivního stupně a současnou nivu řeky s jedním paleoko-
rytem (obr. 3).

Elevace o výšce 1,7–2,5 m reprezentují říční bary
(bank-attached bars, např. Bridge 2003), které jsou na povr-
chu tvořeny jemně až středně zrnitým středně vytříděným
pískem s prachovitou organickou příměsí na povrchu. Smě-
rem do podloží přibývá suboválných, místy i subangulárních
štěrkových klastů o velikosti do 2 cm. Je přítomen převážně
křemen, často také méně oválený fylit. Ojediněle se vysky-
tuje pískovec, vulkanit, silicit aj. Některé elevace situované
proti proudu řeky na začátku paleomeandrů nejblíže k toku

obsahují nejhrubší materiál v podobě písčitých suboválných
až subangulárních klastů štěrku o průměrné velikosti okolo
5 cm, ojediněle až 20 cm. Tyto hrubší elevace tvoří přiroze-
nou bariéru systému paleomeandrů vytvořených dále po
proudu. Výplně paleomeandrů obsahují převážně hlinitopís-
čitý zvodnělý sediment se silnou příměsí rašeliny. Směrem
do podloží v jejich výplni přibývá písčité složky.
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V nejhlubší části výplně paleomeandru byl pro pylovou
analýzu odebrán profil o hloubce 1,5 m. Radiokarbonové
stáří vrstvy o mocnosti 1 cm z hloubky 141,5 cm vychází
1158 ± 45 let BP (UGAMS-12908, kalibrováno). Báze pro-
filu je zařazena do spodního holocénu. To potvrzuje také
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absence širolistých dřevin mírného pásu v pylových spek-
trech z dosud podrobně nepublikovaných výsledků (Sádlo
et al. 2013). Druhová skladba v nejhlubší části vrtu indiku-
je terestrické sedimentační prostředí bez trvale stojatých
vod, hojně jsou zastoupeny Cyperaceae, objevuje se vrba,
Filipendula. Vodní makrofyta chybí. Okolní vegetace
měla charakter mozaiky světlých lesů (bříza a jalovec)
a malých otevřených ploch s nestabilizovanými povrchy
(pionýrská jednoletka: Sagina nodosa-typ).

Počátkem středního holocénu se vlivem avulze a násled-
ného zahloubení hlavního koryta přerušila tvorba organic-
kého sedimentu a poklesla podzemní voda. Akumulace hu-
molitu se obnovila až po vrcholně středověké kolonizaci
krajiny, kdy niva opět agradovala. Dochází ke zvýšení hla-
diny podzemní vody a zaplavování koryt, které umožnilo
růst rašelin. Radiokarbonové stáří vrstvy o mocnosti 1 cm
z hloubky 95 cm vychází 495 ± 15 let BP (UGAMS-12025,
kalibrováno). Většina organické výplně je relativně mladá
a umožňuje korelovat výsledky s historickým vývojem
krajiny v několika posledních staletích. Například v hloub-
ce 16 cm se náhle objevuje výrazný nárůst Poaceae, Me-
lampyrum, Plantago lanceolata, Potentilla a Trifolium.
Tato druhová skladba ukazuje na rozšíření pastevectví, což
je podpořeno i přítomností spor tří koprofilních hub – Podo-
spora, Sporormiella a Sordaria. Interpretace této zajímavé
události jako nástupu pasteveckého způsobu obživy je pod-
pořena i zákresem ve stabilním katastru z r. 1830, kde je
vyznačeno částečné odlesnění.
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Na základě okolních geomorfologických podmínek (viz
úvod) a litologických charakteristik z vrtných sond
(Pl15–Pl61) byly interpretovány čtyři fluviální styly, které
se podílely na vývoji říčního systému řeky Ploučnice od
svrchního pleistocénu do současnosti. Ačkoli Ložek
(2003) předpokládá vznik současné nivy v poslední době
ledové a v holocénu, ve světle nových výzkumů je pravdě-
podobné, že hrubší část výplně údolní terasy vznikla již
dříve. Kadlec et al. 2015 uvádějí na řece Moravě stáří štěr-
kopísčité výplně údolní terasy až cca 50 000 let. Podle této
analogie měly toky na jižní Moravě a na Slovensku v inter-
stadiálním období MIS3 charakter mělce divočícího říční-
ho stylu. Potenciál zachování starší části výplně však závisí
na konkrétních podmínkách na každé lokalitě. Předpoklá-
daný vývoj řeky Ploučnice je znázorněn v následujícím
schématu na obr. 4.
1. Svrchní pleistocén a pozdní glaciál – divočící řeka.

Převažuje středně zrnitý křemenný písek se štěrkem. Se-
dimenty byly ukládány v podmínkách trakčního proudu
v systému divočící řeky s několika hlavními koryty.

2. Přechod z pozdního glaciálu do raného holocénu –
nestabilně meandrující řeka. Díky klimatickým změ-
nám (např. Stehlík – Kadlec 2012) došlo na konci pozd-
ního glaciálu a začátku holocénu k postupné změně
divočícího toku s mnoha koryty do nestabilně meandru-
jícího (anabranching) toku s častým překládáním koryt.
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Byly rozpoznány 4 paleokanály zařízlé do údolní terasy
(obr. 4). Předpokládáme minimálně čtyři fáze přeložení
koryta (avulze) zaříznutím koryta do sedimentární výpl-
ně divočící plošiny (např. Gouw 2007). Podle okolní
morfologie studované lokality (elevace štěrkopísků)
a možnosti náhlé záplavy během zvýšení vodní hladiny
usuzujeme na relativně rychlé první přeložení koryta jako
avulzi prvního řádu (Nanson – Knighton 1996). Tento
typ avulze je typický pro meandrující řeky s nestálým
vodním průtokem a velkým přínosem písčitého materiálu
obvykle během náhlé velké povodně. Podle Matyse Gry-
gara et al. (2014) mohla některá paleokoryta vznikat za
výrazně většího průtoku, než je v současné době. V soula-
du s přítomností vegetací porostlých ostrůvků štěrkopís-
ků je možné fluviální fázi zařadit do „anabranching type
2“ podle Nansona a Knightona (1996).

3. Střední holocén – meandrující řeka s dominantním
přínosem písčitého materiálu a úzkou nivou. Během ho-
locénu se řeka Ploučnice zařízla do písčitého podloží
štěrkopísků sedimentární výplně údolní terasy. Ve vý-
plni paleokoryt na studované lokalitě byl zaznamenán
sedimentační hiát mezi spodním holocénem a obdobím
středověku (Sádlo et al. 2013), který ukazuje na dočasné
opuštění paleokoryt a fázi eroze a následného zařezá-
vání koryta. Podle Břízové a Juřičkové (2011) byla během
atlantiku zvýšena eroze díky většímu přísunu dešťových
srážek, typických pro období klimatického optima. To
koresponduje také s názorem Ložka (2003), který před-
pokládá erozní fázi se začátkem středního holocénu.
Pravděpodobně podobná fáze zařezávání byla zjištěna

i z jiných lokalit, např. na řece Moravě (Stehlík – Kadlec
2012). Zde však začalo zařezávání až na konci subbo-
reálu. Tato heterochronita mohla být způsobena včas-
ným přeložením hlavního koryta směrem do středu nivy
Ploučnice na začátku středního holocénu a teprve poz-
ději zahloubením v důsledku změny klimatu (Stehlík –
Kadlec 2012). Ačkoli relativní výška povrchu údolní te-
rasy nedosahuje průměrných výšek v Českém masivu
(3–6 m nad nivou – Ložek 2003), nejde o ojedinělý pří-
pad. Vyskytuje se také např. na Lipovce u Čelákovic
nebo v luzích u Mydlovaru (Ložek 2003).

4. Pozdní holocén (středověk až současnost) – mean-
drující řeka s agradací říční nivy. Po období klimatic-
kého optima s častými srážkami a hustým vegetačním
pokryvem dochází k mírnému ochlazení, vysušení kli-
matu a k úbytku vegetačního pokryvu (např. Břízová
a Juřičková 2011), který byl také umocněn nástupem an-
tropogenní činnosti v okolí Mimoně, a středověkému
odlesnění širší oblasti, které mělo za následek větší pří-
nos materiálu a následnou agradaci říční nivy. Sedimen-
tace povodňových hlín díky pravidelným povodním
a následná agradace nivy způsobila obnovení sedimen-
tace také v paleokorytech situovaných mezi relikty říč-
ních barů divočící řeky.
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Studovaná lokalita poskytuje jedinečnou možnost studia
říční nivy, která neprošla většími zásahy lidské činnosti do
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morfologie koryta. Jde o velmi pestrou skladbu litofaciál-
ního vývoje, laterálně se měnícího (viz také Ložek 2003).
V nivě jsou ojediněle zachovány relikty říčních barů divo-
čícího toku, které se vytvořily během vzniku výplně údolní
terasy v chladných obdobích svrchního pleistocénu. Studo-
vané paleomeandry mají podle výsledků pylové analýzy
(Sádlo et al. 2013) zachyceny dvě fáze sedimentace oddě-
lené hiátem. Raně holocenní fáze souvisela s přechodem
z divočícího do nestabilně meandrujícího (anabranching)
toku a byla spojena se vznikem paleokoryt. Hiát reprezen-
tuje fázi eroze a zařezávání koryta do reliktů údolní terasy
vytvořené divočícím tokem. V poslední fázi středověké až
recentní dochází k opětovné agradaci výplně koryta a ná-
sledně občasnému zaplavení dříve predisponovaných pa-
leomeandrů vyššího nivního stupně. Dnes vzhledem k této
agradaci nivy paleokoryta zůstávají většinou zvodnělá
a během povodní jsou opět zaplavována vodou.

Poděkování. Výzkum byl podpořen grantem Univerzity Karlovy
v Praze GAUK č. 683412 a dlouhodobým výzkumným záměrem
RVO 67985939 (Akademie věd ČR). Děkujeme recenzentům Evě
Břízové a Jaroslavu Kadlecovi za cenné připomínky.
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