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Anotace 

Hlavním cílem mé diplomové práce je analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry 

v povodích pomocí distribuovaného s-o modelu MIKE SHE. Území, na kterých budu 

analýzu provádět, jsou povodí Bečvy v Moravskoslezských Beskydech a Bělé 

v Jeseníkách. Moje práce začíná charakteristikou srážko-odtokového procesu a poté 

následuje výpis různých vlivů, které se na odtokových poměrech podílejí. Další velká 

kapitola se zabývá podrobným popisem zájmových území, tedy Beskyd a Jeseníků. 

Nechybí však také charakteristika vybraných povodí. Druhá část mé práce obsahuje popis 

použitého modelu MIKE SHE pro simulaci terénu a také samotné modelování.  

Klíčová slova: Bečva, Bělá, využití krajiny, srážko-odtokové modelování 

 

 

 

Summary 

The main point of my thesis is analysis of uses influence of landscape for flow regime at 

river basin via help of distributed s-o model MIKE SHE. Area, where I will my analysis 

do, are at basin of Bečva at Moravskoslezské Beskydy and Bela in Jeseniky. My thesis 

started by characteristic of rainfall-runoff process and than there is listing of various 

influences, which are participated on them. Another big chapter deals with detailed 

description of interested areas, Beskydy and Jeseniky. There is also characteristic of 

choosed basin too. Second part of my work consist description of used model MIKE SHE 

for simulation of terrains and also for modeling. 

 Keywords: Becva, Bela, uses of landscape, rainfall-runoff modeling 
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1    ÚVOD 

Voda, to je látka, která podmiňuje život na Zemi. Bez vody by neexistovaly ani 

organismy, ani živočichové, ani většina vegetace. Voda, ať už ve skupenstvích kapalném, 

pevném či plynném, je bezesporu podmínkou života. Koloběh vody a srážkoodtokový 

proces pak hraje velice důležitou roli nejen v přírodě, ale v celém ekosystému.  

Vědy, jako jsou hydrologie nebo hydrometeorologie, řeší hlavně problémy 

srážkoodtokového procesu. Základem tohoto cyklu je ovzdušná srážka, která padá na 

zemský povrch a tím spouští sérii různých procesů. Důležitý je však také poměr mezi 

příbytky a úbytky vody. Pokud je tento poměr nějakým způsobem narušen, dochází 

k určitým problémům, např. ovlivnění povrchového či podpovrchového odtoku. 

Srážkoodtokový proces nezávisí jen na množství a intenzitě atmosférických srážek, ale 

bývá ovlivněn hned několika faktory. Mezi nejvýznamnější ovlivňující faktory patří lesy, 

vegetace, ale také druh půdního pokryvu, typ reliéfu či využití a způsob obhospodařování 

lesní půdy.  

V této práci se budu snažit analyzovat vliv využití krajiny na odtokové poměry 

v zájmových povodích. Pro srovnání jsem si zvolila dvě povodí v odlišných oblastech a 

sice povodí Bečvy v Moravskoslezských Beskydech a povodí Bělé v Jeseníkách. Díky 

rozdílným klimatickým, půdním, geomorfologickým, geologickým a hydrologickým 

podmínkám se budou odtokové poměry v těchto oblastech značně lišit.  

V praxi se používají jak hydrodynamické, tak i srážkoodtokové modely. Jejich 

využití se liší dle účelu, na který jsou použity. Nás však nyní zajímají srážkoodtokové 

modely, které řeší transformaci ovzdušné srážky na odtok, ale umí počítat i 

srážkoodtokové vztahy a hydrologické bilance povodí. Ve své práci jsem k analýze použila 

distribuovaný s-o model MIKE SHE. Obecně distribuované modely používají pravidelnou 

rastrovou síť, která pokrývá celé zájmové území, resp. povodí. Jejich výhodou je to, že 

mohou řešit různé změny hydrologických procesů a jednotlivých parametrů v rámci 

povodí.  

Cílem této diplomové práce je analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry a 

aktuální evapotranspiraci s pomocí modelu MIKE SHE. Již nyní však můžeme 

neoddiskutovatelně říci, že lesní pokryv, vegetační typ a další faktory ovlivňují srážko-
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odtokový proces a jeho vztahy. Některé v menší míře, jiné ve větší. Na závěr můžete sami 

porovnat změny, které budou patrné ze simulací srážkoodtokových epizod v jednolivých 

časových krocích. Na základě těchto simulací můžete sami srovnat rozdílné odtokové 

poměry a aktuální evapotranspiraci v rámci jednoho povodí v jednolivých časech, ale také 

můžete tyto faktory porovnat mezi oběma zájmovými povodími.  
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2    SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

Voda je látka, která je nejen podmínkou života všech živých organismů, ale také 

nezastupitelnou složkou životního prostředí. Voda se na Zemi vyskytuje ve třech 

skupenstvích, pevném, kapalném a plynném a dochází k jejímu neustálému koloběhu.  

Z hydrologického hlediska hraje v krajině mimořádnou roli srážkoodtokový proces. 

Je důležitý hned z několika důvodů. Jedná se o základní proces v hydrologii a vodním 

hospodářství, rovněž však má smysl i ve fungování geosystémů a krajinné ekologie. 

Schéma oběhu vody na Zemi na obrázku níže ukazuje procesy výměny vody, přenos 

energie, chemické reakce či změny skupenství vody. [14] 

 
Obr. 1 Schéma oběhu vody na Zemi (hydrologický cyklus) [14] 

Hydrologický cyklus vody je vlastně charakterizován pohybem vody mezi jednotlivými 

vodními zásobárnami existujících na zemi. Mezi hlavní zásobárny vody patří: 

 oceány a moře 

 řeky a jezera 
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 podzemní a půdní vody 

 atmosférické vody 

 zmrzlá voda ve formě ledovců, zamrzlé horské vrcholy 

 

Důležitý je rovněž určitý poměr mezi přírůstky a úbytky vody na zemi. Mezi hlavní 

dotace povodí patří srážky, které se na zem dostávají ve formě deště, sněhu, aj. Tyto 

atmosférické srážky tedy představují vstup do hydrologické bilance mnoha ekosystémů. 

Naopak úbýtky vody jsou uskutečňovány zejména vypařováním, ať už z vlhkých povrchů 

(oceány, jezera, vlhké půdy) nebo vypařováním z vegetace (listy stromů). Výpar z oceánů 

v polárních oblastech se pohybuje okolo 0,5 m za rok, naopak výpar v tropických oblastech 

bývá zhruba 1,5 m za rok. V tropických oblastech je obecně větší výpar díky většímu 

slunečnímu záření. Úbytky vody mohou být také způsobeny např. podzemním odtokem či 

odtokem do jiných povodí.  

Velmi důležitý je také průsak povrchové vody do půdy. Tím vzniká podzemní 

voda, jejíž hlavním úkolem je, aby nikdy nedošlo k vyčerpání zásob podzemní vody.  

Dalším významným faktorem je rychlost tekoucí vody na zemi. Pokud je rychlost  

vody na povrchu půdy vyšší než infiltrace do ní, nastává povrchový odtok. Voda, která 

stéká z povrchu nejčastěji končí v korytě toku, někdy však může dotovat i mokřady.  

Výška hladiny pozemního toku je dána hned několika faktory. Zásadní jsou srážky, 

jejich intenzita a délka trvání, také druh vegetace nebo jiné pozemní pokrytí nebo sklon 

půdy a její míra propustnosti. [13] 

Na druhém obrázku můžeme vidět přímý proces, jak srážkoodtokový proces 

probíhá. Na zemský povrch padá ovzdušná srážka, která může být v různých skupenstvích 

a vlastně představuje vstup do povodí. Tato voda se poté dostává do živých a neživých 

složek hydrologického systému. Do závěrového profilu povodí se může dostat třemi 

způsoby, povrchovým odtokem, odtokem podzemních vod nebo hypodermickým odtokem. 

Tento třetí typ znamená odtok prosakující gravitační vody. Výsledkem je celkový odtok, 

jehož výška je součtem výšek přímého odtoku a základního. Přímý odtok představuje 

povrchový a hypodermický odtok, zatímco základní odtok je tvořen podzemním odtokem. 

[14]  
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Obr. 2 Schéma srážkoodtokového procesu [14] 

 

Srážkoodtokový proces je proces, který je ovlivněn různými činiteli. Jedná se 

převážně o geografické, antropogenní nebo klimatické činitele, ale rozhodující význam 

v povrchovém odtoku mají právě klimatičtí činitelé. Do těchto činitelů patří srážky a 

teplota vzduchu. Do geografických činitelů, které ovlivňují povrchový odtok se řadí tvar a 

plocha povodí, délka údolnice, atd. Významnými složkami, které také ovlivňují tento 

proces, jsou půdní a geologické poměry. Posledními zmíněnými činiteli jsou činitelé 

antropogenní. Těmito faktory rozumíme různé technické zásahy v povodích, jež bývají 

zaměřené na využívání zdrojů biosféry pro uspokojování potřeb lidí. [14] 

Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují srážkoodtokový proces a také hydrologickou 

bilanci patří zejména: 

a) geomorfologické poměry území a reliéf 

b) krajinný pokryv, urbanizace, zemědělské kultury, využití půdy, porostní struktura 

lesa  

c) půdní pokryv, jeho parametry vycházející z klasifikace půd (půdní druh, typ, aj.) 
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d) hydrogeologické poměry území 

e) geologické poměry území (tektonika, litologie) 

f) hydrografické poměry území (vodní plochy, toky, jejich uspořádání v prostoru) 

g) vodohospodářské objekty v daném území (vodní díla, VH soustavy) 

h) meliorační a závlahová opatření v území, úpravy toků 

[30] 
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3 VLIV VYUŽITÍ  KRAJINY NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY 

Vegetační pokryv je velice důležitý pro srážkoodtokový proces, neboť do něj přímo 

vstupuje. Vzájemný vztah mezi s-o a vegetačním pokryvem je díky procesům, jako jsou 

intercepce či evapotranspirace. Tímto vztahem je ovlivněna odtoková bilance.  

Vegetační kryt však hraje důležitější roli v podobě ochranného a protierozního 

faktoru půdy. Zde dochází k hydrologické transformaci srážky na odtok. Mezi další funkce 

vegetace patří např., že působí jako faktor drsnosti povrchu pro povrchový odtok nebo jako 

tzv. tlumící faktor. [30]  

Mezi základní změny využití krajiny, které ovlivňují srážkoodtokový proces patří: 

a) odlesnění krajiny (negativní vliv má zejména odlesnění v pramenných oblastech, 

protože v této oblasti je velice významná intercepce vegetace) 

b) urbanizace krajiny (díky urbanizaci území dochází ke zpevnění povrchu a to má 

za následek oslabení retenční kapacity území a převažuje tak povrchový odtok) 

c) intenzivní zemědělství (jedná se hlavně o různé přeměny pastvin, luk a lesů na 

obhospodařovanou půdu, ale také oblasti s pěstovanými monokulturami, které mají 

za následek změny hydraulických vlastností půd) 

d) industrializace území (tyto území mají negativní vliv na změny přirozených 

hydrografických sítí, na akumulaci a převody vody ve VH soustavách či tepelné a 

chemické znečištění vody) [30] 

V oblasti lesnické hydrologie z hlediska atmosférických srážek budí největší 

pozornost přívalové deště a regionální trvalé deště.  Intenzivní srážky, resp. lijáky, jsou 

velmi vydatné, mají krátké trvání a zasahují malá území. Pouze na nepoškozených lesních 

půdách se nevytváří erozní a rychlý povrchový odtok. Naopak trvalé srážky zasahují celá 

území regionu a jsou méně vydatné. Jakmile prší několik dní za sebou, dochází 

k postupnému naplnění vodní kapacity ekosystémů a následně k povrchovému odtoku. 

Třetím typem srážek, které vytvářejí pohotovost na malých vodních tocích, jsou srážky 

tuhého skupenství. Jedná se tedy o akumulaci sněhové pokrývky. Je zřejmé, že se bude 

vliv lesa lišit v oblastech hor a nížin. Např. jehličnaté lesy rostoucí v nížinách zadrží 
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dostatek sněhu na korunách stromů a tím množství sněhové vody bývá menší než 

v oblastech bezlesí. Na horách hraje svou roli také námraza na korunách stromů, která se 

rovněž podílí na vodní hodnotě sněhu. [20] 

Na tzv. experimentálních lesnických povodích se provádí výzkumy, jaká je reakce 

povodí na tyto změny v krajině. Mezi taková povodí patří např. Červík a Malá Ráztoka, 

které můžeme nalézt na SZ svazích Beskyd v povodí Odry a Ostravice a dále Kýchová a 

Zděchovka, které naopak leží v Javorníkách v povodí Vsetínské Bečvy. V posledních 

letech se však více používají různé GIS a matematické modely. Je to díky menší finanční 

náročnosti a díky těmto modelům můžeme krásně simulovat fyzikální procesy a reakce 

povodí na již zmíněné změny struktury krajiny. [30] 

Pro získání informací o využívání krajiny je velice zajímavá databáze CORINE, 

která bývá podkladem pro řešení různých projektů. Tento projekt, který byl vytvořen již 

v roce 1985, je databází krajinného pokryvu Evropy a zahrnuje několik částí. První část 

tvoří krajinný pokryv (Land Cover), druhou část biotopy (Biotopes) a třetí část ovzduší 

(Air). Výsledkem této databáze jsou mapy krajinného pokryvu v měřítku 1 : 100 000 a 

vyjadřují rozložení tohoto krajinného pokryvu v daném roce. [30]  

3.1 Vliv lesa   

Hlavním faktorem, který ovlivňuje srážkoodtokový proces, je les. Velikost zásahu 

povodňových vln závisí jednak na lesnatosti a rozmístění lesa v povodí, ale také na 

druhové, prostorové a věkové skladbě lesních porostů v dané oblasti. Závisí ovšem také na 

dalších faktorech, a to stavu půdy v jednotlivých vrstvách, porostní struktuře a stavu lesa či 

na meteorologických podmínkách.  

Významnou roli hraje skladba lesa, např. smrková kmenovina má větší schopnost 

tlumit kulminační průtoky než buková kmenovina. Je to díky nižším hodnotám stoku 

srážky po kmeni a díky vyšší intercepční kapacitě. Pro řešení této problematiky se 

využívají různé hydrologické modely a analytické nástroje GIS. [14] 

Lesní porost a hlavně lesní půda výrazně ovlivňují kulminaci a tvar hydrogramu s-o 

epizod. Je to zejména díky faktorům, jako jsou evapotranspirace, intercepce, akumulace či 

retardace a retence. Avšak jak už jsem zmínila výše, jednotlivé funkce lesa jsou závislé na 
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skladbě lesa, jeho zdravotním stavu nebo jeho stáří. Významný vliv má rovněž charakter 

lesního hospodářství a další fyzicko-geografické podmínky jednotlivých povodí. [30]   

Lesy mají schopnost způsobovat změny jak v množství, tak i v kvalitě vody. 

Ovlivňují množství vody hlavně díky tomu, že se srážky mohou zachytit v korunových 

patrech stromů. Poté dochází ke zvýšení míry infiltrace, neboli pronikání vody do půdy a 

ke zvýšení půdní vlhkostní kapacity díky kořenovému systému a organické hmotě. Vlhkost 

z půdy se pak dostává do vzduchu přes systém kořenů, kmenů a listů. [15] 

Výsledkem těchto tří procesů je menší pozemní odtok, delší dotoková doba a větší 

transpirační ztráty v zalesněných povodích než v povodích nezalesněných. Snížené 

množství odtoku má za následek menší odnos sedimentů a dalšího materiálu do toku. Toto 

snížení odtoku spolu s ochrannými účinky a stíněním větví stromů je zásluhou účinků 

kořenových systémů a účinků stínění lesní půdy, např. větvemi stromů. Říčky tekoucí 

v zalesněném povodí jsou pak charakterizovány nižším počtem sedimentů, nižší 

rozpustností prvků, vyšší rozpustností kyslíku a voda bývá chladnější.  

Mnoho hydrologických a také klimatických funkcí je ovlivněno zejména 

mechanickými vlastnostmi kořenů, korunovým patrem a opadem listí a jehlic na zemi. 

Avšak hlavní mechanickou funkcí lesa jsou jeho účinky na tlumení vodní a větrné eroze. 

[15] 

Lesy mají největší účinek kontrolovat půdní erozi pomocí těchto hledisek: 

1.) Snížení pozemního odtoku pomocí zachycení srážek do kleneb větví stromů a 

vypařování těchto srážek. 

2.) Zvýšení pórovitosti půdy pomocí kořenového systému a organického horizontu. 

3.) Zpomalení pozemního proudění pomocí  pokrytí země opadem listů a jehličí.  

4.) Snížení konečné rychlosti kapek pomocí jejich zachycení do korunového patra.  

5.) Zlepšení soudržnosti půdních agregátů a jejich vazeb pomocí kořenového zpevnění.  

[15]  

Jak už víme, vegetace zachycuje dešťové srážky padající na zemský povrch. Větší 

procento srážek je zachyceno během nízké intenzity deště a krátkého trvání, oproti vysoké 

intenzitě deště a dlouhého trvání. Voda se zachytává do větví stromů a poté stéká po 

kmenu až na půdu. Tzv. podkorunová voda odkapává z nasyceného asimilačního aparátu 
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(tzn. jehličí a listí) v korunovém patře. Stok vody po kmeni stromu se může pohybovat 

v rozmezí od 0 – 10 % z celkových srážek. Toto procento je však závislé na intenzitě a 

délce trvání deště či na vlastnostech jednotlivých stromů. U stromů se jedná zejména o 

úhel větví či typ kůry na kmeni stromu. [13] U listnatých lesů bývá stok a okap vody větší 

než u lesů jehličnatých, i když jsou tyto dřeviny v plném olistění. [20] 

Tab. 1 Srovnání stoku po kmeni a intercepce ve smrkovém a bukovém porostu [31] 

 

autor 

smrková kmenovina [%] buková kmenovina [%] 

 porostní srážky  porostní srážky 

intercepce podkor. srážky stok po kmeni intercepce podkor. srážky stok po kmeni 

Aussenac (1969) 34 64 2 17 76 7 

Delfs et al. (1958) 36 63 1 - - - 

Kantor (1980) 25 73,5 1,5 13 72 15 

Krečmer (1983) 27 72 1 - - - 

Molčanov (1960) 31 68,5 0,5 - - - 

Válek (1977) 40 58 2 10 71 19 

Weihe (1973) 33 66,5 0,5 19 61 20 

Zelený (1971) 29 69 2 18 71 11 

Průměr: 31,88 66,81 1,31 15,40 70,20 14,40 

 

Tab. 2 Evapotranspirace v porostu a na pasece pod vegetačním krytem a na odlesněné půdě [31] 

 

 

 

Dříve si lidé mysleli, že lesy slouží k podpoře srážek a k ochraně země před 

nadměrným odtokem a erozí. Dnes už víme, že lesy nemůžou zabránit povodním. Umí 

tlumit pouze jejich intenzitu. [36] V období přívalových dešťů je účinnost lesů podmíněna 

mírou naplnění vodní kapacity těchto ekosystémů z předchozího období. Rozhodujícím 

faktorem jsou také povětrnostní podmínky, kdy ochranná účinnost lesa na útlumy 

povodňových vln je závislá na této podmínce. [20] 

Větve stromů tyčící se do nebe slouží jako bariéra pro déšť, které dopadá na 

zemský povrch. Část těchto srážkových úhrnů je nevyhnutelně zachycena větvemi stromů. 

 

autor 

evapotranspirace v porostu [mm] evapotranspirace na pasece [mm] 

smrk buk půda s hrabankou holá půda 

Kantor (1982, Orlické hory) 59 73 136 241 

Rajev-Serafimov (1982, Rila) 54 - - 238 

Bitjukov (1982, Kavkaz) - 76 183 - 
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Srážky, které tečou po kmenech stromů na zemský povrch, kapky kapající z listí a větví 

nebo déšť procházející přes otevřené klenby větví stromů. Všechna tato voda může být 

také zachycena zemským povrchem v lesních oblastech. Dopadající dešťová voda teče 

rovnou do kořenového systému. Výsledkem těchto procesů je snížení srážkových úhrnů na 

zemském povrchu a také jejich přerozdělování do půdy. [15] 

Evapotranspirace neboli výpar, je v oblastech zalesněných povodí větší než 

v povodích nezalesněných. [15] Atmosférické srážky dopadající na zemský povrch se 

mohou chovat různě. Např. tzv. skropná voda, která nestéká k půdě, podléhá pouze výparu. 

Jiná srážková voda je zachycena v korunách stromů pouze dočasně, může se dostat k půdě 

setřesením při silnějším větru nebo stokem po kmeni stromu. [20] 

Můžeme neoddiskutovatelně prokázat tyto skutečnosti: 

1.) Lesy hrají důležitou roli ve s-o vztazích mezi horskými a svažitými povodími. 

2.) Krom prvního bodu jsou lesy podstatné jako ochranný faktor pro lesní půdy a mají 

určitý vliv na vodní bilanci. Lesní půdy výrazně ovlivňují hydrologickou transformaci. 

3.) Co se týče vegetačního krytu, tak ten upravuje teplotní a vlhkostní poměry povrchu 

a rovněž svrchních horizontů půdy.  

4.) Velice důležitá je nejen existence porostu, nýbrž i jeho struktura, např. jeho věk, 

druhové složení, hustota zakmenění, aj.).  

5.) Vegetační kryt je nepostradatelný také v protierozní a ekologicko-stabilizační 

funkci. Jedná se např. o humifikaci nebo půdní edafon. 

6.) Dalším významnou skutečností je intercepce porosty jak vertikálních, tak i 

horizontálních srážek a to především v povodích horských oblastí. [31] 

3.2 Vliv intercepce  

V oblasti srážkoodtokových procesů je důležité množství atmosférické vody, které 

je intercepcí zadrženo v korunách stromů. K půdě se tedy vůbec nedostane a považujeme 

tyto srážky za intercepční ztráty. Intercepce je však závislá na několika faktorech, zejména 

porostních, geografických a meteorologických. Zásadní je nadmořská výška a orientace 

svahů. Přelomovým bodem v intercepčních procesech je výška 600 m. n. m., protože nad 
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touto hranicí se uplatňují horizontální srážky z horských mlh. Naopak srážky vertikální 

jsou propouštěny korunami stromů bez intercepčních ztrát. Tyto faktory se řadí do 

geografických podmínek. Do faktorů meteorologických patří hlavně síla dopadající srážky 

a její skupenství. Důležitou skutečností je však také srážkový režim oblasti a intercepční 

kapacita ze srážek předchozích. Pokud na zemský povrch dopadá déšť slabé intenzity, 

dochází k totální intercepci, kdy je tato voda úplně zachycena. Sněhové srážky bývají 

zadržovány více než srážky dešťové. [20] 

Tab. 3 Rozlišení tří základních ztrátových položek vodní bilance lesa [20] 

intercepce stromového patra  

neproduktivní výpar výpar z povrchu půdy a přízemní vegetace 

transpirace dřevin produktivní výpar 

 

3.3 Vliv porostního zápoje  

V této části se zabývám vlivem porostního zápoje na charakter podkorunových 

srážek v lesních ekosystémech. Území Moravskoslezských Beskyd má specifický 

charakter lesních oblastí. Zdejší oblast je odlišná také zásluhou faktorů, které tyto současné 

lesní ekosystémy formulovaly. Mezi základní faktory ovlivňující toto území patří např. 

způsob hospodaření, znečištění ovzduší nebo charakter klimatu a půdy. Typickým znakem 

těchto horských oblastí je velká lesnatost, která dostahuje až 75 % a rovněž dřevinná 

skladba, která byla postupem času pozměněna ve prospěch smrku. Později však byly lesy 

Moravskoslezských Beskyd hodně zatěžovány imisemi z ostravsko-karvinské průmyslové 

aglomerace, ale také imisemi ze zahraničních zdrojů. Po roce 1999, kdy došlo k prudkému 

teplotnímu zvratu, byly lesní porosty z velké části poškozeny a to na ploše větší než 2500 

ha. [22] 

3.4 Vliv vegetačního typu 

Důležitý faktor, který také ovlivňuje srážkoodtok, je vegetační typ porostu. Záleží, 

zda se na daném území vyskytují listnaté nebo jehličnaté lesy. Opadavé listnaté lesy 

způsobují z dlouhodobého hlediska menší odtokové ztráty než jehličnaté lesy. Je to 

zásluhou toho, že mohou transpirovat pouze ve vegetačním období. V období vegetačního 

klidu dochází k menšímu zachycení ztrát.  
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Maximální vodivost průduchů bývá u jehličnatých lesů nižší než u lesů listnatých. 

Ale skutečná transpirace neboli vypařování, závisí na uzavření těchto průduchů a rovněž 

na indexu plochy listu. Co se týče evapotranspirace, tak ta je nižší u travních porostů než u 

lesů. Střední pozici si úspěšně drží keře spolu s eukalyptovými lesy. Množstí vody získané 

z vegetace závisí na tom, jaká byla evapotranspirace. Proto hustota výsadby vegetace a její 

řídnutí je velmi důležitý faktor pro řízení vodního rozpočtu obhospodařovaných lesů. [15] 

Vypařování z roslin je odlišné podle jejich druhu. Závisí to na charakteristických 

vlastnostech dané vegetace, např. na korunovém patru, jejich výšce či na kořenovém 

systému. Pro jehličnany platí, že mají větší povrchovou plochu listu, resp. jehličí a udržení 

těchto jehlic po celý rok, nezávisle na ročním období. Zachytí tedy více vody než tvrdé 

dřeviny. Rychlost vypařování vody je všeobecně největší u jehličnatých stromů. Poté 

následují tvrdé dřeviny, chaparrals (pro naši zónu keře) a nakonec trávy.  [15]  

Vodní stav u vegetace je úzce spojen s vodním obsahem jednak v půdě, obsahem 

vody v atmosféře a také strukturou vegetace. Poslední zmíněný faktor se bere z hlediska 

hydraulického. Vztah mezi vodou a vegetací můžeme chápat jako určité spojení hydrologie 

s ekologií. [13]  

Aktuální stav biocenóz a biochor a jejich význam: 

1.) vliv na samotné říční kontinuum – tzn. vegetace v určitém kontaktu s daným říčním 

systémem) 

2.) vliv na srážko-odtokové vztahy  

3.) vliv na ekologickou stabilitu a ekologický potenciál daného území 

[31] 

3.5 Vliv samotné vegetace 

- vegetace má velice významný vliv na strukturu půdního profilu a vůbec na jeho 

existenci 

- důležitý je stok srážky po kmeni (buková kmenovina má průměrnou hodnotu 

intercepční ztráty asi 15,5 %, zatímco kmenovina smrková má průměrnou hodnotu 

dokonce 31,5 % z volné plochy) 

- působí na odtokové poměry ve formě evapotranspirace či intercepce 
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- vegetační kryt působí jako protierozní i jako ochranný faktor na lesní půdě 

- vegetační kryt působí také jako faktor drsnosti povrchu pro povrchový odtok 

- během vyššího množství srážek, ale i během suššího období, působí vegetační kryt 

jako tzv. „tlumící“ faktor [31] 

Vegetace nacházející se u vodních toků také sehrává svou roli a můžeme ji rozdělit do 

dvou kategorií: 

a) vegetační doprovod vodních toků má ekologicko-stabilizační efekt (hnízdiště 

ptáků, biokoridory) 

b) má také vliv na samotnou hydrauliku koryta 

add a) Vegetační doprovod je rovněž významný pro úkryt určitých skupin živočichů, 

jedná se např. o měkkýše, raky, vážky, ryby, ptáky a některé savce. Dřeviny umístěné na 

březích toků upravují rovněž světelné a tepelné poměry toku či výskyt bakterií, řas, sinic, a 

to díky zastínění hladiny. Nesmíme zapomenout ani na méně důležitou funkci vegetačního 

doprovodu, a sice, že přispívá ke koloběhu látek v řekách. Jedná se např. o odumřelé větve 

anebo opad jehlic a listí. [31]  

Celkový význam vegetačního doprovodu vodních toků můžeme shrnout do následujících 

6 bodů: 

1.) funkce zpevňující (abraze či boční eroze toku) 

2.)  funkce úkrytová (úkryty pro bezobratlé i obratlovce) 

3.) funkce protierozní 

4.) funkce ekologicko-stabilizační (hnízdiště, biokoridory) 

5.) úprava fyzikálních a chemických vlastností vody (fyzikální vlastnosti – prosvětlení, 

teplota), (chemické vlastnosti – BSK5, CHSK5) 

6.) úprava Q a rychlostí v dané části toku 

[31] 

add b) Jak již bylo zmíněno, doprovodná vegetace hraje důležitou roli na hydrauliku 

koryta, musíme však respektovat určité faktory. Jedním z hlavních faktorů je zvolení 

vhodného místa pro dřeviny k odtokovým poměrům v korytě toku. Pokud zvolíme špatné 

umístění dřeviny, např. dřeviny tvrdého luhu, může tím dojít k negativnímu vlivu na 
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odtokové poměry. Dochází tím často k ucpávání koryta, ke snížení průtočného profilu či 

k vyvrácení a následnému transportu kmenů stromů korytem během povodní a tím 

k ohrožení určitých staveb v daném korytě.  

Při výsadbě dřevin kolem toku je nutné dbát na vodní režim části toku, např. na 

maximální Q, m-denní či N-leté průtoky, ale také na některé geomorfologické efekty a sice 

transport splavenin či korytotvorný Q.  

Na našem zájmovém území je nutné při umístění určité vegetace dbát na podmínky 

a vlastnosti toku. Např. u Bečvy je tomu tak, že se Vsetínská a Rožnovská Bečva v horní a 

střední části toku chová nevyrovnaně, má vyšší rozkolísanost odtoku a transportu a 

následná sedimentace plavenin bývá v inundacích vysoká. Toto hledisko musíme rovněž 

brát v potaz.  [31] 

3.6 Vliv půdy a hloubky zakořenění vegetace 

Lesní půdy jsou charakteristické z hlediska uspořádání svrchních vrstev. Na 

povrchu se objevuje tzv. hrabanka, kterou tvoří opad jehličí a listí, větvičky apod. Pod 

touto svrchní vrstvou je nahromaděný humus. Pro obě tyto vrstvy je specifická vysoká 

infiltrační kapacita srážek. Další vrstva půdy je prokořeněná a má vysokou vzdušnou 

kapacitu díky odumřelým kořenovým vrstvám. Nejníže se nachází Cd vrstva, což je 

zvětralina podložní horniny. Tato zvětralina může mít různý charakter propustnosti danou 

typem podloží. Rozhodující vliv na záchytnou kapacitu srážek má také mocnost 

jednotlivých vrstev. Např. můžeme vycházet z toho, že každý cm opadu ze stromů může 

zadržet zhruba 2-3 mm vody při každé dešťové srážce. Opakem však může být období 

delšího sucha a poté prudké intenzivní deště, kdy svrchní vrstva hrabanky nejdřív 

nepřijímá dopadající srážky a vzniká tak povrchový odtok. [20] 

Lesní půda je typická mnohem vyšší infiltrační kapacitou a intenzitou průsaku dané 

srážky do půdy. Tato skutečnost nastává zásluhou velkého množství gravitačních pórů 

v půdě, kterými se voda dostává do půdního profilu. V těchto pórech se pak voda pohybuje 

vlivem gravitačních sil. Dochází ke vzniku hypodermického neboli podpovrchového 

odtoku, který tvoří důležitou složku celkového odtoku. Výsledkem je snížení povrchového 

odtoku o 10-40 % úhrnu srážek na podpovrchový odtok. Avšak pouze nepoškozený les je 

plně hydrologicky aktivní a může snižovat povrchový odtok. [20] Hloubka zakořenění je 
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velice významná pro koloběh vody, jelikož ho ovlivňuje. Kořeny stromů pak hrajou 

důležitou roli pro preferenční průsakové cesty a také pro vodní infiltraci do půd. [7] 

Vliv půdního profilu: 

- půdní profil a jeho funkce hrají primární roli ve s-o vztazích 

- závisí však také na intenzitě a množství spadlých srážek 

- nesmíme zapomenout na vliv aktuálního nasycení půdního profilu a to převážně ve 

svrchních vrstvách a na předešlých vláhových podmínkách půdy [31] 

Srážky představují nejen důležitý zdroj půdní vláhy, ale také zabezpečují přísun 

živin pro různé fyziologické procesy, např. fotosyntézu. Teplota rovněž hraje důležitou roli 

ve fyziologických procesech, protože tyto procesy usměrňuje a řídí.  

V přírodě hraje významnou roli vláhová bilance, která je závislá na různých 

faktorech a to na teplotních podmínkách výparu, na množství srážek či na rozdílech 

stanovišť v krajině. Méně příznivý stav vláhové bilance se vyskytuje na pasekách nebo 

okrajích lesů.  

Vliv lesního porostu na vlhkostní poměry má všeobecně vyšší vliv než na poměry 

teplotní. Velikost tohoto účinku můžu záviset např. na struktuře a hustotě porostu nebo na 

intenzitě jeho transpirace. [22]  

Tab. 4 Rychlost průsaku vody v lesní půdě dle Mařana, 1947 [20] 

Hloubka  

[cm] 

Průměrná rychlost průsaku dešťové vody půdním profilem 

[mm.min
-1

] 

0 – 5  15,4 

5 – 10  7,1 

10 – 20  3,4 

20 – 40  4,1 

40 – 60  3,4 

60 – 70  1,3 

70 – 80  0,2 

80 – 100  0,7 

100 – 130  0,3 

130 – 150  3,0 
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3.7 Antropogenní vlivy  

Antropogenní zásahy do krajiny, jako např. obhospodařování lesů či jejich 

odlesňování, bývají v posledních letech dosti kritizovány. Odborníci se domnívají, že díky 

těmto nepříznivým zásahům dochází k povodním jak v horských oblastech, tak i 

v nížinách. Lidská činnost může také nešťastně působit na lesy, zejména změnou druhové 

skladby lesa hlavně ve prospěch smrku, vytvářením sítě cest či obnovní holosečí. [20] 

Hlavní problémy zásahů lidské činnosti: 

- vlivy obnovných sečí, holin a odlesňování 

- vlivy prostorové a druhové skladby lesních porostů 

- vlivy lesních komunikací (zejména hustota a charakter těchto sítí) 

Během několika let došlo k výrazné změně ve skladbě lesních porostů. Dříve 

zaujímaly jehličnaté lesy jen 34 % plochy a dnes je tomu dokonce 77 %, z toho 54 % jsou 

smrky. Díky studiím po celém světě můžeme říci skutečnost, že pokud dojde k lesní těžbě, 

zvýší se také celkový odtok. Po určité době dochází k zarůstání vytěžené plochy vegetací a 

odtokové poměry se postupně vrací do stavu, jaký byl před zásahem. V ČR se tyto studie 

analyzovaly na povodí Červík v Moravskoslezských Beskydech. Zjistilo se, že odtěžením 

36 % lesní hmoty se zvýšily odtokové poměry až o 12 %. Avšak jiné měření v Beskydech 

neutvrdily názor, že příčinou povodní je právě těžba v lesních oblastech.  

Vytváření sítě lesních cest se rovněž podílí na změně odtoku. Tímto zásahem 

dochází ke snížení infiltrace jednotlivých částí cest, koncentraci povrchového odtoku, 

vývěru hypodermického odtoku či ke snížení evapotranspirace v jednotlivých pruzích pro 

lesní cesty. Tyto procesy doprovází také zvýšení výparu z půdy díky odstranění svrchní 

vrstvy hrabanky. K nejméně vhodným cestám se řadí cesty etážové a svahové, kdy dochází 

k velkému přesunu zemních hmot a k urychlení odtoku vody. Pokud chceme těmto vlivům 

předejít, je nutné používat jen šetrné technologie k lesní půdě, aby nedocházelo k jejímu 

rozrušování a zhutňování. [20] 

Těžba dřeva a s tím související odlesňování a ovlivnění lesního prostředí, vede hned 

k několika otázkám:  
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1.) Zda při odlesňování těžkými mechanizačními prostředky nejsou velké zásahy do 

půdy a nedochází tak k ovlivnění fyzikálních vlastnosti půd. 

2.) Zda se výrazně nenaruší hydrologická funkce lesní krajiny, díky odstranění 

rostlinného příkrovu. Tím by potom došlo k erozi půdy a ke zvýšenému vyluhování 

živin do podzemních vod.  

3.) Zda v důsledku odstranění celé biomasy nadzemní části lesního porostu nedochází 

k narušení koloběhu živin.  

4.) Zda nenastane vstup velkého množství N-NO3 do podzemních vod z důvodu rychlé 

mineralizace pokryvného humusu. [22] 
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4 CHARAKTERISTIKA 

MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD 

4.1 Charakteristika oblasti 

Moravskoslezské Beskydy se nacházejí v nejvýchodnější části České republiky. 

Tvoří hranici s Polskem a Slovenskou republikou. Jedná se o nejvyšší karpatské pohoří u 

nás. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora. Tento pahorek měří 1323 m. n. m. Důležitým 

okamžikem pro Moravskoslezské Beskydy se stal rok 1973, kdy byly vyhlášeny 

Chráněnou krajinnou oblastí. Další známé vrcholy, které v Beskydech najdeme, jsou např. 

Smrk, Radhošť, Kněhyně či Javorník. [5] 

Moravskoslezské Beskydy jsou velmi rozmanité pohoří. Můžeme zde najít krásná 

zákoutí od potůčků a říček, přes horské hřebeny a hluboká údolí, až po rozlehlé lesy. 

Důvodem vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, byl zejména nález původního pralesového 

porostu a výskyt vzácných karpatských druhů rostlin a živočichů. Unikátním výskytem 

jsou však také povrchové a podzemní pseudokrasové jevy.  

Moravskoslezské Beskydy jsou součástí flyšových Karpat a jsou tvořeny jílovci a 

pískovci křídového souvrství godulského vývoje s příkrovovou stavbou. Nadložní vrstvy 

jsou tvořeny istebňanským souvrstvím, pro které je typické střídání pískovců a slepenců 

s jílovci.  

Pohoří Beskyd se z fyzickogeografického hlediska člení podle několika kategorií, 

např. geomorfologického, pedologického, hydrologického, klimatologického, 

biogeografického, členění krajin z hlediska životního prostředí nebo celkové 

fyzickogeografické členění krajiny. [25] 
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Obr. 3 Mapa rozdělení Beskyd [21] 

4.2 CHKO Beskydy 

Jak už jsem zmínila výše, CHKO Beskydy byla vyhlášena ministerstvem kultury 

ČSR dne 5. 3. 1973. Celková rozloha činí 1160 km
2
 a jedná se tedy o největší CHKO 

v ČR. Tato oblast leží na moravsko-slovenském pomezí a zahrnuje jak hornatiny a 

vrchoviny Moravskoslezských Beskyd, tak i Javorníky a Vsetínské vrchy. Správa CHKO 

Beskydy má sídlo v Rožnově pod Radhoštěm. Plošná rozloha tohoto CHKO dosahuje asi 

11,13 % chráněných krajinných území v celé ČR. Území CHKO Beskyd navazuje na 

Slovensku na CHKO Kysuce. [25] 

Chráněnou krajinnou oblast Beskyd charakterizuje celkem 50 maloplošných 

chráněných území a 2 ptačí oblasti. Významnou skutečností je také překrytí CHKO 

s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a vyhlášení této oblasti za evropsky 
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významnou lokalitu. Mezi důležité faktory, které ovlivňují původní prostředí území CHKO 

se řadí např. zemědělství, lesnictví, myslivost, turistika, ale také výstavba a urbanizace 

tohoto území. [2]  

4.3 Geologie zájmového území 

Oblast CHKO Beskydy je součástí flyšového pásma Západních Karpat. Toto pásmo 

se řadí do soustavy geologicky mladých pásemných pohoří, které vzniklo v období konce 

druhohor a také ve třetihorách z usazenin moře. Charakteristickým znakem je 

mnohonásobné rytmické střídání jílovců, pískovců, slepenců a prachovců a jejich mocnost 

se pohybuje od několika cm až po několik desítek metrů.  

Karpatská flyš vznikla díky horotvorným pohybům druhé fáze alpínského vrásnění. 

Vytvořily se velké příkrovy, poté docházelo k pohybům podél zlomů a výzdvihové pohyby 

probíhaly také ve čtvrtohorách. Mezi nejznámější příkrovy patří podslezský, který byl 

ovšem překryt příkrovem slezským. Nejmladší je příkrov magurský a nejstarší již zmíněný 

podslezský. Charaktertistické horniny Beskyd jsou jednak zelenavé glaukonitické a velmi 

odolné pískovce, které mohou být mocné až 2000 m, ale také méně odolné pískovce, které 

bývají mocné 1000 – 1200 m. Celá oblast CHKO Beskydy je pokryta zvětralinami, pouze 

v minimální míře se můžeme setkat se skalním podkladem. [2] 

Pokryvné útvary, nacházející se na tomto území, jsou zejména pleistocénní a 

holocenní fluviální sedimenty říčních teras a svahové hlinitokamenité sedimenty, které 

bývají rozmístěny nerovnoměrně. Procesem hlubinného ploužení docházelo ke gravitačním 

deformacím flyšových hornin, objevovaly se zde však i procesy odlehčování hornin, 

rozsednutí hřbetů, pohyb horninových ker či vytlačování plastických hornin. Můžeme zde 

objevit celkem 28 pseudokrasových jeskyň a propastí, které vznikly zásluhou porušení 

horninových masívů. V CHKO Beskydy jsou i velmi četné sesuvy půd, snad i díky tomuto 

faktu je zde evidováno na 300 území, které jsou tímto jevem postižené. [23] 

4.4 Geomorfologie zájmového území 

Celé území Moravskoslezských Beskyd se řadí do Vnějších Západních Karpat. 

Tento celek se dělí na menší podcelky a to Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, 

Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu, Jablunkovskou brázdu, Rožnovskou brázdu a 
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Podbeskydskou pahorkatinu. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem je zhruba 

něco přes 978 m. [2] 

Tab. 5 Geomorfologické jednotky Moravskoslezských Beskyd [25] 

Geomorfologická jednotka Název jednotky 

Systém Alpsko-himalájský 

Subsystém Karpaty 

Provincie Vnější Západní Karpaty 

Oblast Západní Beskydy 

Celek Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek Radhošťská hornatina 

Okrsek Hodslavický Javorník 

Okrsek Radhošťský hřbet 

Okrsek Mezivodská vrchovina 

Podcelek Lysohorská hornatina 

Okrsek Ropická rozsocha 

Okrsek Lysohorská rozsocha 

Okrsek Zadní hory 

Podcelek Klokočovská hornatina 

 

Tab. 6 Základní morfometrické údaje Moravskoslezských Beskyd [25] 

Název jednotky Plocha 

(km2) 

Nejvyšší bod 

(m. n. m.) 

Převládající 

výška členitosti 

Střední výška 

(m. n. m.) 

Střední 

sklon 

Moravskoslezské Beskydy 623 1323 400-700 703,3 14°46' 

Radhošťská hornatina 223 1276 500-700 701,5 15°41' 

Lysohorská hornatina 362 1323 400-800 709,9 14°45' 

Klokočovská hornatina 38 900 300-400 707,2 10°19' 

 

Pásmo tzv. Předních hor, kde vrcholky dosahují maximálních výšek, bylo 

proraženo hlubokými údolími a rozčlenilo toto území na izolované masívy. Údolí řeky 

Ostravice rozdělilo zdejší oblast na Radhošťskou a Lysohorskou hornatinu. Pouze malá 

část náleží do Klokočovské hornatiny. Mezi nejznámější vrcholy patří Radhošť, Tanečnice, 

Kněhyně, Čertův mlýn, Smrk, Travný, Javorový či Ropice. Tzv. Zadní hory je plošně 

rozsáhlé území v oblasti Ostravice a Čeladenky a nejvyšším zdejším vrcholem je Trojačka 
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(987 m. n. m.). Mezi významné vrcholy Vsetínských vrchů patří Cáb, Soláň, Tanečnice a 

nejvyšší vrchol je Vysoká s jejími 1024 m. n. m.  

Velmi významným místem v CHKO Beskydy je Beskydský pseudokras, který patří 

v kategorii pískovců dokonce k největším na světě. V dnešní době je zde registrováno asi 8 

významnějších pseudokrasových jeskyní. Jeskyně Cyrilka na Pustevnách je se svou délkou 

370 m nejdelší jeskyní u nás a také jednou z nejdelších v celosvětovém měřítku. Naopak 

nejhlubší zdejší jeskyní je Kněhyňská jeskyně, jejíž hloubka činí 57,5 m. Celý komplex 

vertikálních puklinových chodeb a dutin měří zhruba 280 m. [2] 

 

Obr. 4 Mapa geomorfologie CHKO Beskydy [2] 

4.5 Hydrologie zájmového území 

Územím Moravskoslezských Beskyd prochází dvě hlavní evropské rozvodí. Jedná 

se o Baltské a Černé moře. Celé území se rozčleňuje na 2 povodí a to povodí řeky Odry a 

Dunaje. Hlavní pravé přítoky Odry tvoří řeky Ostravice, Olše, Lubina či Jičínka. 
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Severovýchodní svahy Beskyd jsou odvodňovány Stonávkou, Kopytnou nebo Lomnou, 

což jsou větší přítoky řeky Olše. Jížní svahy (Radhošťská hornatina, Vsetínské vrchy, 

Javorníky) pak odvodňuje řeka Bečva. Bečva vzniká soutokem dvou řek, Rožnovské a 

Vsetínské Bečvy, které jsou již mimo oblast CHKO. [2] 

Díky specifickému odtoku, který se pohybuje v rozmezí od 10 – 25 l.s.km
2
, se řadí 

tato oblast k dosti až velmi vodným. Mezi nejméně vodnaté měsíce patří prosinec, leden a 

únor, tedy zimní měsíce, kdežto nejvodnatějšími jsou březen a duben. Vysoké koeficienty 

odtoku, které bývají větší než 45 % v celé oblasti CHKO Beskyd a ve vyšších polohách 

dokonce až 60 %, odpovídají skutečnosti, že má tato oblast velmi malou retenční 

schopnost a velmi rozkolísaný odtok. To je také příčina častých povodní. [23] 

Dalším unikátem tohoto území jdou divočící štěrkonosné toky a k nim vázány 

mizející druhy rostlin a živočichů. Celá tato oblast se překrývá s chráněným územím 

přirozené akumulace vod. Tyto vody patří mezi kvalitní a vydatné zásobárny pitné vody u 

nás. 

Jelikož je zdejší území tvořeno málo propustnými horninami karpatského flyše, 

proto je území Moravskoslezských Beskyd chudé na podzemní vody. Vyskytují se zde 

pouze sirovodíkové prameny, ale ty jsou nevyužívané a nevýznamné. Některé prameny 

bývají upraveny do studánek a největšimi zdroji podzemních vod na tomto území patří 

např. Rožnov pod Radhoštěm, Bystrý či Košařiska. [23] 

Na území CHKO Beskydy můžeme však najít mnoho vodních nádrží. Mezi menší 

vodní nádrže se řadí Bystřička či Horní Bečva. Tyto nádrže jsou dnes využívány 

k rekreaci, avšak dříve byl jejich význam pro zadržování vod. Hlavním využitím 

vodárenských nádrží Šance, Morávka a Stanovnice je zdroj pitné a užitkové vody. [2] 

Jelikož se tato oblast může pochlubit řídkým osídlením, vysokým stupněm 

zalesnění a vysokou vodnatostí, řadí se Západní Beskydy k bohatým místům na pitné vody 

nejen pro místní obyvatelstvo. Díky této skutečnosti byla určitá část Beskyd s hranicemi 

CHKO Beskyd prohlášena za Chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

[23] 
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4.6 Klimatické poměry zájmového území 

Beskydy leží v centrální části Evropy a to ovlivňuje i klimatické podmínky. Proto 

zde působí vlivy jak kontinentálního, tak i oceánského klimatu. Toto pohoří se nachází 

v mírném pásmu na hranici mezi pevninským a  přímořským podnebím. [2] 

Většina území CHKO Beskydy  se řadí do chladné klimatické oblasti, dle Quitta, E. 

z roku 1971, ale vyskytují se zde také mírně teplé klimatické oblasti, do kterých se řadí 

nižší polohy jižní části Valašska a také malá část území na severovýchodním okraji. Díky 

chladné klimatické oblasti se průměrná roční teplota vzduchu na Lysé hoře pohybuje okolo 

2,6 °C, v nížinách to pak bývá vyšší teplota, zhruba 7 °C. Často se zde v zimních měsících 

vyskytuje inverze, která s sebou přináší snížení slunečního svitu, nízké přízemní teploty a 

špatné rozptylové podmínky znečištění. Tyto faktory inverze probíhají v nižších polohách 

a v údolích. Naopak krásné počasí s vyššími teplotami a výbornou dohledností panuje ve 

vyšších polohách. [23] 

Velmi významný vliv na klima má také členitost reliéfu, jelikož se stoupající 

nadmořskou výškou klesá teplota i atmosférický tlak. Na nadmořské výšce nezávisí pouze 

teploty, ale také úhrny srážek. Lysá hora se dokonce řadí mezi srážkově nejbohatší území 

v ČR, s průměrným úhrnem 1390,8 mm/rok. Období, kdy spadne největší množství srážek, 

je červen až srpen, tedy hlavně v letních měsících. Naopak nejmenší úhrny jsou v měsících 

únor a březen.  

Důležitou formou srážek je samozřejmě i sníh, a proto i toto místo je oblastí 

s nejbohatší sněhovou pokrývkou u nás. Na hřebenech hor se vyskytuje sněhová pokrývka 

průměrně od 150-180 dní.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje zdejší klima, je vítr. Větrné podmínky mají velký 

vliv na srážkách, teplotě, oblačnosti, ale působí také přímo na vegetaci. V severní části této 

oblasti převládají větry sever-jih, naopak na Valašsku východ-západ.  

Klimatické podmínky nezávisí pouze na přírodních poměrech či poloze, ale také na 

zásazích člověka. Např. stavby vodních nádrží či velkoplošná odlesnění mají nepříznivé 

důsledky na klima a jejich změny. [2] 
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4.7 Půdní poměry zájmového území 

Na území Beskyd se vyskytuje hned několik typů půd. Prvním typem jsou podzoly, 

které vznikly hlavně na flyšových horninách v okrese Vsetín. Druhým typem jsou aluviální 

půdy, jejichž výskyt je vázán na vodní toky. Vyskytují se zde však i půdy podzolované, 

oglejené, silně kyselé hnědé půdy či mramorové. Na pevných horninách ve svazích 

můžeme objevit mělké půdy, naopak půdy mramorové a oglejené jsou typické pro dočasně 

zamokřená území.  

Kambizemní podzoly se vyskytují převážně ve vyšších polohách a na nejvyšších 

hřebenech přechází do arenických podzolů díky pískovcovému podloží. Naopak pro nižší 

polohy jsou typické silně kyselé kambizemě. Tyto kambizemě se zde střídají 

s kryptopodzoly čili tzv. rezivými půdami. Částečně se mohou objevovat i pseudogleje a 

typické jsou také organozemě typu rašelin. Větší část území je tvořena půdami 

hlinitopísčitými a písčitohlinitými s obsahem štěrku 10 – 50 %. Na rozhraní, kde přechází 

Moravskoslezské Beskydy do Podbeskydské pahorkatiny, jsou charakteristické hlinité 

půdy a okolo řek půdy jílovitohlinité. [25] 

Důležitým projevem půd je její štěrkovitost, občas však i kamenitost či balvanitost.  

Nesmíme však zapomenout i na svažitost, jelikož je také určujícím faktorem pro využití 

zemědělské půdy.  

Celé zdejší území, kromě údolních poloh, je porušeno silnou plošnou a rýhovou 

erozí, která může vést až k obnažení hornin. Rýhová eroze může také vytvářet strže a 

erozní výmoly. [2] 

4.8 Vegetační pokryv zájmového území 

Vývoj lesů v této oblasti byl ovlivněn hned několika faktory. Jednalo se zejména o 

klimatické a půdní poměry, rozvoj průmyslu a zemědělství na tomto území, lesní 

hospodářství a kolonizačními vlivy. Valašská kolonizace v 16. – 17. století znamenala 

využívání horských poloh, do té doby byly zdejší lesy těžbou neporušeny. Docházelo 

k odlesňování a tím pádem také ke změně porostní struktury a ústupu některých druhů 

rostlin a dřevin. Významné zásahy do lesů probíhaly také na přelomu 18. a 19. století 
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nástupem průmyslové výroby. Díky zvýšené poptávce po dřevě se začaly vysazovat rychle 

rostoucí smrkové porosty.  

Po útlumu zemědělství a salašsnictví v 19. století docházelo k zalesňování 

zpustných pastvin a v dnešní době pokrývají rozsáhlé lesní komplexy až 71 % celé rozlohy 

CHKO. [2] 

Území CHKO Beskyd je tvořeno z větší části lesy listnatými a smíšenými, zbytek 

tvoří jehličnaté lesy. Nejčastěji se zde vyskytuje buk lesní spolu s javorem klenem a jedlí 

bělokorou. Ve vysokých polohách se objevuje komplex smrkových bučin, který je tvořen 

smrkem ztepilým spolu s jeřábem ptačím. [25] 

Proto asi 60 % lesních porostů je tvořeno právě jedlobukovým vegetačním 

stupněm. Dalších 6 % území CHKO tvoří smrkobukový porost a pouze v nejvyšších 

polohách se vyskytuje bukosmrkový a smrkový lesní porost. Naopak v nejnižších polohách 

najdeme pásmo dubobukové, které zaujímá asi 3 % území. S rostoucí nadmořskou výškou 

přechází toto pásmo do bukového. Vyskytují se zde také horské bučiny, podmáčené 

smrčiny, suťové lesy a menší rašeliniště.  

Pro polohy nad 900 m jsou typické horské acidofilní bučiny, pro nejvyšší polohy 

pak fragmenty horských smrčin a v údolí se vyskytují horské olšiny. Pohoří 

Moravskoslezských Beskyd se řadí do biogeografické provincie středoevropských 

listnatých lesů, do podprovincie západokarpatské, do beskydského bioregionu a do 

komplexu jedlovo-bukového stupně. [25] 

Mezi významné pralesní rezervace patří NPR Mionší, NPR Razula a NPR Salajka. 

Ještě v těchto NPR můžeme vidět poslední zbytky přirozených lesů a zbytky pralesovitých 

horských porostů. [2] 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  28 

 
Obr. 5 NPR Mionší [27] 

 

 
Obr. 6 NPR Salajka [28] 

Na přelomu let 1978 – 1979 došlo k nejvýraznějšímu poškození lesních kultur a to 

díky exhalacím a exhalačním těžbám. Dodnes se nedaří zajistit obnovu lesa vzhledem 

k vysokým polohám a jejich velikosti. Poškození lesů je ale také způsobeno silným větrem, 

sněhem, zvěří či hmyzími škůdci.  

Jížní část CHKO Beskydy je tvořeno smíšenými jedlobukovými porosty, ale také 

porosty jedlovými a smrkojedlovými. Celková zdejší krajina je pak dotvářena menšími 

lesíky s bukem, habrem, lípou, třešní či javorem. V současnosti nejrozšířenější dřevinou 

v CHKO Beskydy je smrk ztepilý, který zaujímá asi 70 % území. 20 % území pak zaujímá 

buk lesní a 3 % jedle bělokorá. V malé míře zde můžeme vidět také javor klen, břízu 
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bělokorou, borovici lesní, habr obecný, dub zimní, lípu malolistou, olši lepkavou, jasan 

ztepilý nebo jeřáb ptačí. Ze vzácných druhů dřevin se zde vyskytuje bříza tmavá a tis 

červený. Tis červený je vzácný z toho důvodu, že se ve volné přírodě vyskytuje jen 

v malém zbytkovém množství a břízu tmavou najdeme už jen na severní Moravě. 

Z nepůvodních dřevin se zde vyskytuje borovice kleč, modřín opadavý, smrk pichlavý či 

jedle obrovská. [2] 

 
Obr. 7 Vzácný tis červený [4] 

 
Obr. 8 Vzácná bříza tmavá [12] 
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4.9 Flóra zájmového území 

Pro CHKO Beskydy jsou charakteristické různé biotopy, jedná se především o 

bučiny a jedlobučiny, horské smrčiny, suťové lesy, rašelinné a podmáčené smrčiny, horské 

olšiny, podhorské a horské pastviny, louky a pastviny, luční a lesní pěnovcová prameniště.  

Bučiny a jedlobučiny jsou hlavním zástupcem přirozeného lesa v Beskydech. 

V minulosti pokrývaly jedlobukové lesy celé toto území, avšak v pozdější době byly 

nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty. V oblasti CHKO Beskyd se vyskytují dva 

druhy bučin a to tzv. květnaté bučiny v jižní části a tzv. kyselé bučiny v části severní. 

V jižní části můžeme objevit kyčelnici žlaznatou, žlutokvětou či devítilistou, ale také 

mařinku vonnou nebo samorostlík klasnatý. Naopak v severní oblasti převažuje buk, 

kapradiny, vysoká tráva třtina rákosovitá či keříky borůvky. [2] 

V nadmořské výšce nad 1220 m rostou horské smrky a jeřáb ptačí, protože jsou 

dobře adaptované na extrémní klimatické podmínky. Tyto tzv. jeřábové smrčiny můžeme 

najít už jen na Lysé hoře a nejvyšších oblastech Smrku a Kněhyně. Které byliny najdeme 

v oblastech horských bučin? Jedná se hlavně o sedmikvítek evropský, violku dvoukvětou, 

kapraď laločnatou, třtinu rákosovitou, kamzičník rakouský, atd. Z chráněných druhů zde 

narazíme na vranec jedlový, pryskyřník platanolistý, oměj pestrou nebo plavuň pučivou. 

[2] 

 
Obr. 9 Plavuň pučivá [29] 
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Obr. 10 Oměj pestrý [18] 

Na zamokřených a podmáčených půdách často narazíme na přesličku lesní nebo 

violku bahenní, méně se pak vyskytuje např. sedmikvítek evropský či suchopýr pochvatý. 

Na kamenitých strmých svazích se vyskytují suťové lesy. Z bylin zde narazíme třeba na 

měsíčnici vytrvalou. V oblastech horských olšin dominuje olše šedá a v bylinném pásmu 

kýchavice bílá, oměj pestrý, pryskyřník platanolistý a kamzičník rakouský.  

Na chudých pastvinách roste typický druh a to smilka tuhá. Jedná se o trávu 

s drátovitými listy a pevnými trsy. Dnes se v Beskydech vyskytují už jen zbytky pastvin, a 

proto je mnoho těchto míst ohroženo a chráněno. Velmi zřídka zde můžeme narazit třeba 

na orchideje nebo kociánek dvoudomý, který byl dříve velmi hojně rozšířený. 

Charakteristickým znakem pro beskydské pastviny jsou keře jalovců.  

Zvláštním jevem na území Beskyd jsou pramenné vývěry, které obsahují ve vodě 

vápník, který se na kamenech vysráží jako uhličitan vápenatý. Specifickými druhy rostlin, 

které rostou poblíž pěnovcových pramenišť, jsou např. suchopýr širolistý, orchidej kruštík 

bahenní či skřípinka smáčknutá. Tyto prameniště jsou také pokryta různými mechorosty. 

Díky neuváženému hnojení pozemků a odvodňování bohužel dochází k zániku těchto 

typických pěnovcových pramenišť. [2] 

Ve velmi malém množství a pouze maloplošně se zde objevuje také skalní 

vegetace, může se jednat např. o sleziník červený, osladič obecný, vzácně sleziník zelený 

nebo mechorosty a to kroknice spojená, klanočepka obecná či kápěnka ohnutá. Tato 

vegetace roste na zastíněných skalních výchozech. Naopak na prosluněných skálách 
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narazíme na borovici lesní, sleziník routičku, aj. V NPR Pulčín – Hradisko je dokonce tato 

vegetace chráněna. [23] 

Kromě lesních porostů se zde vyskytují také křovinná společenstva, které 

reprezentuje zejména bez červený, vrba jíva, ostružiník malinový a další. Na mýtinách se 

vytvořila společenstva bylinná. Jedná se o rulíka zlomocného, sadce konopáče či různé 

druhy ostružiníků.  

V CHKO Beskydy rostou také mykorhizní houby, z nichž nejvýznamnější jsou 

holubinka černobílá a lepkavá, ryzec ostrý nebo šťavnatka vínová. V roce 1996 byl 

v oblasti rezervace Mionší popsán úplně nový druh a to choroš outkovka beskydská. [23] 

4.10 Fauna zájmového území 

V Beskydech se vyskytují dvě skupiny živočichů. Jedná se o skupinu bezobratlých 

a obratlovců. Důležitým faktorem je to, že jde o souvisle zalesněný horský celek s širokou 

škálou vegetačních stupňů a lesních typů. Mnoho druhů postupně ustupuje a to díky 

zásahům člověka. Můžeme zde však vidět modranku karpatskou, závornatku, ale i různá 

společenství pavouků, sekáčů či brouků. [2] Mnoho těchto karpatských druhů a poddruhů 

žije ve skupinách a proto na změny prostředí reagují méně citlivě. [23] 

V horských lesích se objevuje pokoutník horský a zemní, typičtí jsou i střevlíci, 

např. střevlík hladký. Ze skupiny brouků se zde vyskytuje také chrobák lesní a hrobařík 

malý. Pokud máme štěstí, můžeme spatřit i strumičníka zlatookého, který už z této oblasti 

skoro vymizel. 

Také motýli zde zaujímají širokou škálu. A které druhy se v této oblasti vyskytují? 

Jedná se zejména o okáče černohnědého a rudopásého, vřetenušku mokřadní, lišaje 

vrbkového nebo kriticky ohroženého modráska černoskvrného.  

Skupina obratlovců je rovněž hojně zastoupena. Výskyt těchto živočichů je hodně 

ovlivněn činností člověka, ať už lovem či zásahy do přírody. Některé druhy bohužel již 

vyhynuly, jako např. kočka divoká či tetřev hlušec, jiné druhy se zde opět vrací – rys 

ostrovid, vlk nebo medvěd hnědý. [2] 

Nejvíce ohroženi jsou však vodní živočichové díky úpravám toků. Zásluhou těchto 

zásahů z Beskyd již vymizela mihule potoční. [2] Dnes zde žije asi 35 druhů ryb, nejčastěji 
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se zde vyskytuje pstruh potoční, lipan podhorní a další. Vranka pruhoploutvá, sekavec 

písečný a hrouzek Kesslerův jsou velice významné druhy z hlediska ochrany. U vodních 

biotopů pak můžeme spatřit vzácně ledňáčka říčního, vydru říční, čolka karpatského či 

horského a častěji pak skokana hnědého či kuňku žlutobřichou. [23] 

 

Obr. 11 Vydra říční [11] 

Důležitá je i ochrana biotopů pro užovku obojkovou, slepýše křehkého či ještěrku 

živorodou, jedná se o biotopy slunných strání s různými keři. [23] 

Významní jsou zde samozřejmě i ptáci. Do skupiny ohrožených dravců se řadí 

ostříž lesní, včelojed lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a velmi vzácný tetřev hlušec. 

Významou raritou je výskyt puštíka bělavého, ale také vzácného kulíška nejmenšího. Datel 

černý, strakapoud bělohřbetý a datlík tříprstý patří do skupiny šplhavců a z pěvců zde 

můžeme zaslechnout např. lejska malého, lindušku horskou nebo králíčka ohnivého. Zdejší 

jeskyně jsou domovem pro netopýra velkého a vrápence malého.  

V podhůří zemědělské krajiny na Valašsku se objevuje i koroptev polní, žluva hajní 

a křepelka obecná. 

V minulosti se v CHKO Beskydy hojně vyskytovaly také různé velké šelmy, které 

byly zcela vyhubeny. V posledních letech je ovšem snaha o jejich návrat. Úspěšně se tak 

podařil návrat ryse ostrovida, jehož populace čítá zhruba 15 – 20 jedinců. Také již byla 

zaznamenána přítomnost medvěda hnědého a trvale se zde pohybují i vlci. [2] 

V současné době se v CHKO Beskydy vyskytuje zhruba 11 kriticky ohrožených 

druhů, 37 silně ohrožených druhů a 32 ohrožených druhů. Tento počet se ovšem mění dle 
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aktuálních podmínek pro život živočichů a závisí na mnoha dalších faktorech 

v ekosystému. [23] 

 

   

Obr. 13 Medvěd hnědý [8] 

 

                  Obr. 12 Vlk obecný [10] 
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5    CHARAKTERISTIKA POVODÍ BEČVY 

5.1 Vymezení území 

Povodí Bečvy zaujímá více než 1600 km
2
 a jedná se o povodí II. řádu. Je součástí 

povodí Moravy a zajímavostí je, že tvoří jeho východní výběžek. Celkové povodí Bečvy je 

tvořeno hned dvěmi menšími povodími. První je povodí Rožnovské Bečvy a druhé povodí 

Vsetínské Bečvy. Číslo hydrologického pořadí Rožnovské Bečvy je 04-11-01 a Vsetínské 

Bečvy 04-11-02. Obě tyto dílčí řeky se stékají u Valašského Meziříčí. [30] 

 

    Obr. 14 Mapa povodí Bečvy 
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Bečva protéká Moravou a je to největší levostranný přítok řeky Moravy. Obě tyto 

dílčí Bečvy pramení na svazích Vysoké. Rožnovská Bečva, neboli také Dolní Bečva, 

pramení na severních svazích, kdežto Vsetínská Bečva, která je také označována jako 

Horní Bečva, pramení na svazích jížních. Typickým znakem Bečvy je velké kolísání 

průtoků s náhlými a rychlými změnami. Průměrný průtok u ústí v Bečvě se však pohybuje 

okolo 17,5 m
3
/s. Celková délka tohoto toku činí zhruba 61,5 km. [31] 

Dříve řeka Bečva sloužila jako dopravní cesta pro plavbu dřeva a jako zásobárna 

ledu. Ve 30. letech 20. století došlo ke zredukování řeky, avšak stále Bečva hrozí 

záplavami. Největší záplavy, které postihly toto území, byly v roce 1997 a to je také 

příčina, proč je voda odváděna od obce Troubky umělým kanálem, tzv. Malou Bečvou, do 

řeky Moštěnky. 

Většími přítoky Bečvy jsou z levé strany řeka Loučka a Juhyně, zprava pak řeky 

Jezernice, Velička či Mřenka. Bečva poté vtéká do řeky Moravy u obce Troubky. [31] 

Oblast Bečvy je velice bohatá na dešťové srážky a navíc tato řeka odvádí vodu ze 

silně zalesněného území. Proto velmi ovlivňuje vodní režim zdejšího místa a to nejen na 

středním toku Moravy, ale i na jejím dolním toku. Oblast je velice rozmanitá 

z klimatologického hlediska. Vyskytují se zde jak chladné, tak i mírně teplé a teplé 

podnebné oblasti. [30] 

Tab. 7 Hlásné profily na řece Bečvě [33] 

místo říční 

km 

plocha povodí 

[km
2
] 

průměrný průtok (Qa) 

[m
3
/s] 

stoletý průtok (Q100) 

[m
3
/s] 

Teplice nad Bečvou 41,40 1275,33 15,3 908 

Dluhonice 9,30 1592,69 17,3 892 
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Vsetínská Bečva pramení v nadmořské výšce asi 800 m. n. m. na jížních svazích 

Trojačky a její povodí tvoří jížní a poté i západní hranici Vsetínských vrchů. Tato řeka 

zaujímá plochu okolo 734,39 km² a mezi nejvýznamnější přítoky patří zleva Rokytenka, 

Senice, Stanovnice a zprava Bystřička, Rožnovská Bečva, Jasenice, Jezerní potok, 

Rybjanka či Babská. [31] 

Obr. 15 Vsetínská Bečva na k. ú. Velké Karlovice a její charakteristický typ koryta na horním toku  

(foto: J. Unucka) 

 

Na Vsetínské Bečvě můžeme pozorovat i řadu nespojitostí v podélném i příčném 

profilu a jako poklesovou část území můžeme určit údolí pod Vsetínem. Veškeré přítoky, 

nacházející se ve Vsetínských vrších, mají bystřinný charakter a v jejich údolích jsou 

výrazné boční eroze a abraze. Vyskytují se zde i sesuvná území a to zejména v údolích řek 

Rybjanky, Babské a Jezerního potoka. Pro tuto oblast je typická velká hustota erozní sítě, 

terasové stupně v údolí Vsetínské Bečvy či nivy. Dominantní vliv má „karpatský“ 

nevyrovnaný odtokový režim s vysokou rozkolísaností těchto odtoků a pokud dojde 

k maximálnímu Q, boční eroze spolu s destrukcí materiálu převažuje nad erozí 

hloubkovou. [31] 
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Naopak Rožnovská Bečva je tok, který zaujímá plochu povodí asi 254,3 km². Její 

pramen se nachazí na severním svahu Vysoké ve výšce 910 m. n. m. Rožnovská Bečva je 

dlouhá zhruba 37,6 km a její části jsou různě specifické, např. na horní části toku 

převládají bystřiny, kdežto dolní část je charakteristická spíše štěrkovými lavicemi. [24] 

Jakmile dojde k soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí, 

pokračuje Bečva dále na východ. Spojená Bečva má lichoběžníkový tvar koryta 

stabilnějšího charakteru a v podélném profilu se již výrazné změny nevyskytují. Mezi 

významné přítoky Bečvy můžeme zařadit Veličku či Juhyni.  

Na řece Bečvě již došlo k určitým protipovodňovým úpravám, např. k prodloužení 

levobřežní hráze v Choryni. Pokud se tedy objeví rozlivy Q20 – Q50, mělo by dojít 

k tlumení povodňových škod zásluhou těchto opatření. Rovněž byla vybudována 

levobřežní hráz, která by měla ochránit území od rozlivů na úrovni Q100 a vyšším. [31] 

5.2 Geomorfologické poměry povodí Bečvy 

Oblast povodí Bečvy se řadí hned ke dvěma geomorfologickým provinciím, ke 

Karpatům a České vysočině. Impuls pro vznik pohoří Nízkého Jeseníku dala hercynská 

neboli variská tektogeneze. U Karpatské jednotky je tomu jinak, jelikož mladší alpinská 

orogeneze zapříčinila sunutí karpatských příkrovů a tím vznik tohoto reliéfu. [31] 
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Obr. 16 Mapa geomorfologických celků v povodí Bečvy 

1.) Česká vysočina: 

Z geomorfologického hlediska je Nízký Jeseník plochá vrchovina, která je tvořena 

karbonským flyšem, zejména drobami a břidlicemi. Na vývoji České vysočiny se podílely 

prvně miocenní mořské transgrese, po druhé regresi následovaly rozsáhlé badenské 

záplavy a nakonec také vliv sálského ledovce.  

Na SZ je Nízký Jeseník omezen výrazným svahem Hraběšické hornatiny, které poté 

přechází v masív Hrubého Jeseníku. Pohoří Nízkého Jeseníku do oblasti povodí Bečvy 

zasahuje jednotkou Oderských vrchů. Jednotka nízkojesenická má kernou stavbu, různě 
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zahloubené údolí a výškové rozdíly plochých rozvodních částí terénu. V této oblasti tedy 

probíhal polygenetický vývoj, který se podílel na nynějším vzhledu krajiny. [31] 

2.) Vněkarpatské sníženiny: 

V oblasti Vněkarpatské sníženiny převažuje jednotka Moravská brána, ale 

vyskytuje se zde i jednotka Hornomoravský úval. Toto území má typické znaky v takové 

podobě, že se jedná o mírně zvlněný nížinný reliéf s měkkými tvary, s kvartérními 

nekonsolidovanými sedimenty a objevují se zde i plošiny a široké rozvodní hřbety. 

Můžeme zde vyčlenit také kvartérní terasové stupně, fluviální typy sedimentů v podobě 

teras a náplavových kuželů, kry Maleníku či štěrkové lavice v korytech toků.  

Toto území se občas označuje jako reliéf periglaciální a to z toho důvodu, že byl 

reliéf Bečevské brány modelován už v období neogénu a v kvartéru periglaciálními 

podmínkami. Podélný profil Bečvy nám ukazuje, že má vyrovnaný charakter bez 

přirozených zálomů a stupňů 

a vyskytují se zde terciérní 

slepence a jíly. [31] 
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Obr. 17 Rožnovská Bečva a její charakteristické štěrkové lavice (foto: J. Unucka) 

3.) Vnější západní Karpaty: 

Celá oblast povodí Bečvy je ovlivněna touto jednotkou jak ke geomorfologickým 

poměrům, tak i k litologii území nebo k fluviálním procesům. Jedná se tedy o 

nejrozsáhlejší zdejší jednotku, ale najdeme zde i jiné geomorfologické jednotky, např. 

Moravskoslezské Beskydy, Rožnovská brázda, Podbeskydská pahorkatina či Hostýnsko-

vsetínská hornatina. Vnější západní Karpaty jsou tvořeny flyšovým substrátem, který má 

ovšem nižší geomorfologickou hodnotu a sice magurský flyš.  

Co se týče jednotky Hostýnsko-vsetínské hornatiny, tak má plochu asi 629 km
2
 a 

zaujímá západní část beskydského horského pásma. Tato hornatina je poměrně plochá se 

zaoblenými hřbety a také hluboce zařezanými údolími a nejvyšším vrcholem této jednotky 

i povodí je Vysoká se svými 1024 m. n. m. Rožnovská Bečva pramení ve výšce 910 m. 

n.m. na jejich severních svazích. Naopak výšku 486 m. n.m. a plochu o rozloze 109 km
2
 

zaujímá Rožnovská brázda. [31] 

Velmi malou měrou, přesně na 0,2 % z celého povodí Bečvy, zde zasahuje 

Radhošťská hornatina. Na celkovém území se vyskytuje zejména strukturně-denudační a 

erozně-denudační hornatinný a vrchovinný reliéf, v údolích to je zase reliéf erozně-

akumulační či akumulační. Severní okraj Vsetínských vrchů nad Rožnovskou brázdou je 

tvořen línií magurského nasunutí a je poměrně dosti výrazná. Během období neogénu se 

zde objevovaly různé tektonické aktivity či extenzní tektonika doprovázená tektonickými 

poklesy v pánvích Karpat. Z toho vyplývá skutečnost, že existovaly určité podmínky pro 

lokální formování zarovnaných povrchů na tomto území. Jaké zajímavé tvary zde můžeme 

nalézt? Jedná se např. o mrazové sruby, balvanové úpatní haldy, kamenná moře, vznikaly 

však také říční terasy a náplavové říční kužely. Tyto tvary vznikly následkem subaerické 

modelace v období pleistocénu, kdy působily procesy charakteristické pro periglaciání 

zónu. 

Na celém území Vnějších západních Karpat se objevuje dendritická údolní síť. Ve 

východní části povodí existují zahloubená koryta do sedimentů údolních den, což je 

charakteristické hlavně pro levostranné přítoky Rožnovské Bečvy. Vyskytují se zde lavice 

pískovců a jílovců, ale najdeme zde i hluboce zaříznuté potoky vytvářející náplavové 
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kužely. Naopak pravostranné přítoky mají značný spád a charakter bystřin, jedná se např. o 

Kněhyni, Zašovský potok či Mečůvku. Tyto přítoky mají nejprve charakter hlubokých 

strží, které poté přechází do svahových úpadů či sníženin, jež jsou vyplněné 

hlinitokamenitými svahovými sedimenty. Nesmíme ale opomenout ani na erozní příkré 

svahy na dolních částech svahu či na údolní nivy, které jsou pokryté hlinitopísčitými 

uloženinami a hrubozrnnými pískovcovými štěrky.  

Po povodních v roce 1997 došlo k erodaci řeky, k obnažení skalního podloží 

v důsledku četných sesuvů, k rozšíření koryta toku a ke zničení regulovaných břehů. 

Typickými sedimenty, které se v širokém korytě řeky objevují jsou hlavně štěrkopísčité 

fluviální sedimenty. [31] 

5.3 Geologické poměry povodí Bečvy 

Povodí Bečvy je oblast, která je z hlediska geologie velmi pestrá a různorodá se 

složitým a také cyklickým vývojem hlavně v období kenozoika. Řadí se hned ke dvěma 

geologickým provinciím v České republice. První provincie je Český masív, který tvoří 

západní okrajovou část a druhá provincie jsou Západní Karpaty tvoříčí zbytek území. 

Český masív zde reprezentuje paleozoikum, naopak Západní Karpaty kenozoikum. [31] 

Rožnovská Bečva a její údolí tvoří osu sníženiny Rožnovské brázdy a rozprostírá se 

ve 486 m, tedy střední nadmořské výšce. Vyskytují se zde pleistocénní akumulační terasy, 

převážně poblíž řeky a nad těmito terasami jsou pliocenní až spodnopleistocenní 

pedimenty. Také v okolí Vsetínské Bečvy najdeme pleistocénní říční terasy, které jsou 

tvořeny štěrky mocnosti až několika metrů. Nad nivami řek narazíme opět na pliocenní až 

spodnopleistocenní pedimenty ve vsetínskách vrstvách. [23] 

Většina území je tvořena terciérními sedimenty, které byly zvrásněny alpínskou 

orogenezí. Záleží však na různých částech oblasti. Např. v severní části území se nachází 

alpínsky zvrásněné mezozoické horniny, do kterých se řadí třeba břidlice či pískovce. 

Naopak východní část povodí je tvořena horninami terciérními. Do těchto terciérních 

hornin se řadí písky a jíly.  

V oblasti náplavových kuželů a v údolních nivách povodí jsou zastoupeny kvartérní 

sedimenty – spraše a sprašové hlíny. Můžeme zde však narazit také na pozůstatky po 

činnosti pevninského ledovce, na sedimenty glaciálního původu. [30] 
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Obr. 18 Mapa zastoupení hornin v povodí Bečvy 

Velká část povodí Bečvy je tvořena flyšovým podložím. Díky této skutečnosti 

dochází k nepravidelným odtokům, které jsou způsobeny omezenou propustností flyšových 

vrstev. Podzemní vody se v této oblasti vyskytují jen lokálně. Příkladem může být vývěr 

zemité termální kyselky u Teplic nad Bečvou. [30] 

1.) Český masív: 

Do oblasti povodí Bečvy zasahuje pásmo, které se řadí k rhenohercyniku a je 

reprezentováno kulmem Nízkého Jeseníku. Tento kulm je tvořen převážně karbonskými 

flyšovými sedimenty a méně pak devonskými usazeninami. V této oblasti je kulmský 

vývoj představován spodnokarbonským Moravickým souvrstvím. Souvrství tvoří hlavně 

jemný flyš, čili prachové a jílové břidlice s příměsí hrubšího flyše, tedy drobami. Období 

karbonu se člení na dvě období, spodní a svrchní karbon. Svrchní karbon je prezentován 

sladkovodními usazeninami, kdežto spodní karbon usazeninami mořskými.  
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Již zmíněné Moravické souvrství zasahuje do této oblasti na SZ výběžku a tvoří ho 

několik povodí – povodí Veličky, Loučky, Jezernice a jiné pravostranné přítoky Bečvy. 

Východní hranice kulmu Nízkého Jeseníku je překryta neogenními sedimenty, avšak je zde 

ověřena i přítomnost karbonu. [31] 

2.) Západní Karpaty: 

Západní Karpaty jako celek byl méně denudován, narozdíl od jiných hercynských 

pohoří. Jedná se o mladší orogén, pro který je charakteristické poloobloukovité horské 

pásmo. Toto horské pásmo je ohraničeno jednak Českým masívem, ale také 

východoevropskou platformou a sníženinami maďarského masívu na jeho vnitřní straně.  

Pásma externid a internid tvoří celý karpatský systém. Jednotlivá pásma představují 

různé charakteristiky vývoje, stavby či geomorfologických poměrů. Např. pásmo externid 

je typické svou flyšovou výplní a řadí se do mladomesozoické a terciérní mobilní zóny. 

Základními jednotkami Západních Karpat na území Moravy představují postorogenní 

pánve a flyšové pásmo. Postorogenní pánve, neboli vněkarpatské sníženiny tvoří na tomto 

území snížené struktury, např. úvaly. Naopak horniny flyšového pásma tvoří elevační 

struktury, např. horská pásma. [31] 

Příkrovová stavba, která se v této oblasti objevuje, je typickým znaken karpatského 

flyše. Druhým charakteristickým znakem je monotónní střídání jílovců a pískovců a rovněž 

přítomnost skluzových těles.  

Vnější Západní Karpaty obsahují dvě skupiny příkrovů, vnitřní magurskou skupinu 

a vnější krosněnskou skupinu. Nejrozšířenější na Moravě je však skupina magurských 

příkrovů, která se člení na jednotky bělokarpatskou, račanskou a bystrickou. Oblast povodí 

Bečvy je nejvíce tvořena skupinou magurskou, severní část území tvoří skupina 

krosněnská a zbytek území tvoří podslezská jednotka. Co se týče zastoupení magurské 

skupiny v této oblasti, tak převládá jednotka račanská, méně se pak vyskytuje jednotka 

bystrická. 

Fosílie jsou zde zastoupeny pouze mikrofosíliemi a to v malé míře. Soláňské 

souvrství přechází do vrstev lukovských, to znamená, že pelitické pískovce přecházejí do 

hrubozrnějších slepenců a pískovců. Vyskytuje se zde však i zlínské souvrství, které může 

mít mocnost více než 3000 m a jedná se o nejvyšší patro račanské jednotky.  
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V povodí Bečvy se vyskytuje také podslezská a slezská jednotka. Podslezská 

jednotka se objevuje pouze řečišti řeky Bečvy, kdežto slezská jednotka zasahuje jen na SV 

okraj povodí. Nivy a terasové stupně řeky Bečvy jsou tvořeny kvartérními sedimenty. Díky 

složité geologické stavbě zdejšího území dochází v období velkých srážkových úhrnů 

k sesuvům, což představuje nemalý problém. [31] 

3.) Karpatská předhlubeň: 

Karpatská předhlubeň zaujímá asi 4 – 6 km širokou přechodnou zónu, která se 

nachází mezi nízkojesenickým kulmem a čelem magurského příkrovu. Tuto předhlubeň 

můžeme nalézt jak v moravských úvalech, tak i v dolnoslezských pánvích na Opavsku a 

Ostravsku nebo v Moravské bráně.  

Typickými sedimenty jsou sedimenty z mořských transgresí. Badenská transgrese, 

která je na tomto území výrazná, překrývá na některých místech i nízkojesenický kulm. 

Flyšové sedimenty, zejména pak jemnozrnný flyš, má pozitivní i negativní znaky. Pozitivní 

hledisko zaujímá to, že je dobře odolný vůči zvětrávání. Naopak flyšová stavba negativně 

působí na základní a hypodermický odtok. Je to způsobeno hlavně díky střídání 

jemnozrnných jílovců a prachovců, poréznějšími drobami, pískovci a slepenci, neboť tak 

dochází k nerovnoměrné filtraci a poté k akumulaci vody v systému puklin, což má za 

následek brždění další infiltrace do hlubších zón. Tím se také zvyšuje nebezpečí sesuvů na 

rozhraních.  [31] 

5.4 Hydrogeologické poměry povodí Bečvy 

Jelikož se na tomto území objevuje komplikovaná stavba magurských příkrovů, 

nachází se zde lavicovité polohy pískovců a tektonicky porušené jílovcové polohy. 

Pískovce představují nepropustné polohy, kdežto jílovce determinují zvodnělé polohy. 

Podslezská jednotka, která se zde vyskytuje, má sice charakter izolátorů, ale můžeme zde 

nalézt i nějaké studánky. Jejich vydatnost je však malá a silně rozkolísaná.  

V místech karpatského flyše, který je vázán na systém kvartérních fluviálních 

sedimentů karpatské předhlubně a v údolích teras a niv řeky, je největší zvodnění, kde 

převažuje volná hladina. Jako filtrační vrstva pro nebezpečné vsakování kontaminantů do 
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podloží slouží povodňové hlíny. V některých místech, např. lázně Teplice nad Bečvou, se 

vyskytují termální vody a CO2. [31] 

5.5 Půdní poměry povodí Bečvy 

Ačkoliv se v povodí Bečvy nachází mnoho půdních druhů a typů, nejčastější jsou 

kambizemě a půdy jílovitohlinité a jílovité. V oblasti říčních niv, na hřebenech a na úpatích 

svahů se podíl štěrkovité frakce a skeletu zvyšuje. Vyskytuje se zde však i černozem a ve 

vyšší polohách to jsou kambizemní podzoly.  

Dalším půdním typem vyskytující se v této zájmové oblasti jsou hnědé půdy, neboli 

kambizemě. Horniny karpatského flyše nebo také jesenického kulmu jsou důležitým 

půdotvorným substrátem. Tyto půdy jsou ve svrchních částech provzdušněné, mírně vlhké 

a s nadmořskou výškou se zvyšuje kyprost půdy a obsah humusu, ale naopak klesá hodnota 

pH. Tyto kambizemě mohou přecházet v rankery a děje se tak díky stoupajícímu podílu 

skeletu v půdě. Na těchto rankerech se mohou objevovat suťové lesy, např. jasanové 

javořiny či bukové javořiny nižšího stupně. Poréznost těchto půd bývá okolo 0,4 – 0,5 

cm
3
.cm

-3
. [31] 

 

Obr. 19 Mapa půdního pokryvu v povodí Bečvy 
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V nejvyšších polohách povodí Bečvy můžeme narazit na podzoly, které se 

vyskytují v subtypu kambizemním. Tyto půdy jsou neúrodné, avšak rostou zde 

společenstva svěžích smrkových bučin, jedlosmrkových bučin, klenosmrkových bučin 

nebo zakrslých bukových javořin vyššího stupně. Co se týče poréznosti podzolů, tak se 

pohybuje v rozmezí od 0,5 – 0,7 cm
3
.cm

-3
. [31] 

V oblastí říčních niv v nižších polohách se objevují nivní půdy, neboli tzv. 

fluvizemě. Fluvizemě mají velice proměnlivý objem jednotlivých zrnitostních frakcí, jsou 

málo provzdušněné a poměrně slehlé. Pro tyto půdy jsou typické lužní porosty, horské 

olšiny ve vyšších polohách, ale také jasanové a jilmové olšiny. Poréznost, nasycení půdy a 

hladina podzemní vody je výrazně ovlivněna různými úpravami vodních toků a tím 

dochází ke snižování hladiny podzemní vody. 

V západní části povodí Bečvy v rovinatých partiích narazíme na luvizemě neboli 

půdy illimerizované. Hlavním půdotvorným substrátem je illimerizace, což znamená 

vertikální transport jílovitých složek, ale bývají to také sprašové hlíny či polygenetické 

svahoviny. Pórovitost luvizemí je v rozmezí 0,1 – 0,3 cm
3
.cm

-3
, typické je také sezónní 

provlhčování, menší provzdušnění a fyzikální vlastnosti půdy jsou méně příznivé. 

Na dolním toku Bečvy se vyskytují úrodné půdy, které jsou zemědělsky velmi 

využívané a jedná se o hnědozemě. Hrajou důležitou roli v hydrologické transformaci 

srážek, na odtokové poměry povodí a rovněž na s-o skutečnosti z přívalových srážek. Tyto 

hnědozemě jsou úrodné díky nasycení půdy Mg
2+

 a Ca
2+

 a díky sorpční kapacitě půdního 

komplexu. Pórovitost bývá okolo 0,30 – 0,45 cm
3
.cm

-3
. 

V povodí Bečvy nemůžeme opomenout ani černozemě, které se nachází v jeho JZ 

části. V lesnictví se tyto půdy nevyužívají, kdežto v zemědělství velmi intenzivně. Je to 

způsobeno díky dobrým hydraulickým, fyzikálním a trofickým vlastnostem půd. 

Provzdušnění černozemí bývá velice dobré a pórovitost se pohybuje zhruba kolem 0,35 – 

0,45 cm
3
.cm

-3
. 

Posledním půdním typem, který je zastoupený v povodí Bečvy, jsou gleje. Kde 

můžeme glejové půdy nalézt? Typickým stanovištěm jsou místa s poměrně vysokou úrovní 

hladiny podzemní vody, bývají však vázány i na nivy řek či na terénní deprese, kde 

převažují jílovce. Na těchto půdách se vyskytují různá společenstva, např. zevar 
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jednoduchý či chřástice rákosovitá. Hydraulické vlastností jsou závislé na hladině 

podzemní vody, přičemž hydraulická vodivost bývá velmi nízká. [31] 

5.6 Klimatické poměry povodí Bečvy 

Povodí Bečvy se nachází na rozhraní kontinentálního a oceánského klimatu. Na 

obr. 20 můžete vidět vyobrazení jednotlivých klimatických oblastí dle Quitta v povodí 

Bečvy.  

 

Obr. 20 Mapa klimatických oblastí v  povodí Bečvy 
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Tab. 8 Závislost průměrných ročních teplot na nadmořské výšce [31] 

Stanice Nadmořská výška Průměrná roční teplota 

[°C] 

Hranice Drahotuše 241 8,0 

Valašské Meziříčí 302 7,9 

Vsetín 344 7,8 

Rožnov pod Radhoštěm 374 7,5 

Bystřička (přehrada) 388 7,4 

Hutisko 497 7,0 

Zděchov 518 7,0 

Pozděchov 524 6,9 

Horní Bečva 681 6,1 

Prostřední Bečva-Skalíkova louka 945 4,7 

 

5.7 Hydrologické poměry povodí Bečvy 

Řeku Bečvu a její přítoky můžeme charakterizovat jako bystřiny s rozkolísanými 

průtoky. Konvektivní srážky převážně v letních měsících, méně pak odtok ze sněhu, tvoří 

kulminační Q a významný srážkoodtok.  

Veškeré toky na tomto území jsou štěrkonosné, vyskytuje se zde však i skalní 

podloží, které je transportováno, deponováno a tříděno v korytech těchto toků. Celkově 

transport sedimentů je závislý na aktuálním Q a také na unášecí síle vody. Docházelo 

k úpravám koryt toků, které začínaly jednoduchými stavbami (haťové a dřevěné jezy) a 

také ke zpevňování břehů řek.  

Díky několika silným povodním na konci 19. století došlo ke schválení Projektu 

celkové úpravy Bečvy v roce 1893. Tento projekt byl financován z Fondu pro regulaci 

Bečvy, který byl poté nahrazen Fondem pro údržbu Bečvy. Práce údržby na Vsetínské a 

Rožnovské Bečvě probíhaly v letech 1893 – 1895 a bylo zde použito převážně místního 

materiálu. Jednalo se o hatoštěrkové ponorné válce, kamenné záhozy či systém dřevěných 

jezů. Poté však muselo dojít k revizi projektu, v roce 1904 opět probíhaly práce na Bečvě 

neboli tzv. „kamenná úprava“ toku. Stavby moderních typů jezů probíhaly na řece po 

skončení světových válek. Co se týče VH děl respektive vodních nádrží, můžeme zde 
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nalézt VH dílo Bystřičku, Horní Bečvu a Stanovnici u Karolinky. Tato vodní díla by měla 

regulovat odtokové poměry na povodí.  

V blízkosti vodních toků by mělo docházet ke zmlazování porostů, jelikož starší 

porosty už nejsou pozitivním činitelem z hlediska vodohospodářského, mají nižší odolnost. 

[31] 

Tab. 9 Přehled údajů povrchových vod pro závěrové profily [31] 

  

m-denní Q 

30 90 180 270 330 355 364 

Rožnovská Bečva 4-11-01-120 11,3 4,37 1,93 1,01 0,51 0,31 0,14 

Vsetínská Bečva 4-11-01-093 26,1 9,30 3,85 2,06 1,18 0,82 0,48 

spojená Bečva 4-11-02-070 46,7 18,6 8,49 4,31 2,52 1,65 1,12 

Senice  4-11-01-058 4,70 1,52 0,66 0,33 0,18 0,11 0,07 

Solánecký potok 4-11-01-101 1,38 0,51 0,21 0,11 0,05 0,03 0,02 

Velička 4-11-02-043 1,39 0,55 0,31 0,15 0,08 0,04 0,02 

  

n-leté Q 

1 2 5 10 20 50 100 

Rožnovská Bečva 4-11-01-120 122 175 238 279 316 364 400 

Vsetínská Bečva 4-11-01-093 189 255 333 388 438 505 554 

spojená Bečva 4-11-02-070 220 315 415 483 536 616 670 

Senice  4-11-01-058 31,0 45,0 70,0 90,0 111 140 170 

Solánecký potok 4-11-01-101 6,00 10,0 17,0 26,0 36,0 53,0 75,0 

Velička 4-11-02-043 22,0 32,0 45,0 55,0 62,0 72,0 80,0 

  

plocha 

povodí 

[km
2
] 

srážky 

[mm] 

odtok 

[mm] 

odtokový 

součinitel 

specifický 

odtok 

[l.s
-1
.km

-2
] 

QA 

 

Rožnovská Bečva 4-11-01-120 254,32 959 485 0,50 15,4 3,92  

Vsetínská Bečva 4-11-01-093 734,39 904 395 0,44 12,55 9,21  

spojená Bečva 4-11-02-070 1625,71 847 339 0,40 10,75 17,5  

Senice  4-11-01-058 135,44 864 378 0,44 11,98 1,62  

Solánecký potok 4-11-01-101 26,27 1008 564 0,56 17,9 0,47  

Velička 4-11-02-043 65,12 704 242 0,34 7,67 0,5  
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5.8 Biologické a krajinné poměry povodí Bečvy 

Povodí Bečvy je místo, které představuje velkou škálu stanovišť i společenstev. 

Tyto společenstva můžeme rozdělit do dvou skupin, první skupina jsou biocenózy 

potenciální neboli klimaxová společenstva, tedy ustálivší společenstva, které se zde 

vyskytují bez zásahu člověka. Druhou skupinu tvoří společenstva aktuální, která se zde 

objevila až za přítomnosti člověka. Nemělo by docházet k zavlékání nepůvodních 

vegetačních druhů, jelikož tím dochází k problémům snížení odolnosti nepůvodních druhů 

oproti hydrologickým či klimatickým poměrům nebo ke změnám druhové struktury 

společenstev. [31] 

 

Obr. 21 Mapa krajinného pokryvu v povodí Bečvy 
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Dělení vegetačních stupňů: 

1.) dubový 

2.) bukodubový 

3.) dubobukový 

4.) bukový 

5.) jedlobukový  

6.) smrkojedlobukový 

7.) smrkový 

8.) klečový (subalpínský) 

 

 V oblasti povodí Bečvy se vyskytují vegetační stupně v rozmezí od 2. po 6.stupeň. 

Šestý vegetační stupeň je dále rozdělen dle klasifikace ÚHUL na dvě skupiny dle 

odlišnosti v karpatské a hercynské části. [31] 

Obr. 22 Spojená Bečva na k. ú. Choryně – pronikání křídlatky japonské do lužního porostu, lokalita je cenná 

i ornitologicky (foto: J. Unucka) 
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Tab. 10 LVS podle ÚHUL (1991) [31] 

LVS Označení Nadmořská výška 

[m. n. m.] 

Průměrná 

teplota [°C] 

Roční srážky 

[mm] 

Vegetační 

doba [dny] 

1. dubový < 350 > 8,0 < 600 > 165 

2. bukodubový 350 – 400 7,5 – 8,0 600 – 650 160 – 165 

3. dubobukový 400 – 550 6,5 – 7,5 650 – 700 150 – 160 

4. bukový 550 – 600 6,0 – 6,5 700 – 800 140 – 150 

5. jedlobukový 600 – 700 5,5 – 6,0 800 – 900 130 – 140 

6. smrkobukový 700 – 900 4,5 – 5,5 900 – 1050 115 – 130 

7. bukosmrkový 900 – 1050 4,0 – 4,5 1050 – 1200 100 – 115 

8. smrkový 1050 – 1350 2,5 – 4,0 1200 – 1500 60 – 100 

9. klečový > 1350 < 2,5 > 1500 < 60 

 

Z této tabuly můžeme jasně vidět, jaká je závislost jednotlivých vegetačních stupňů 

na teplotě, množství srážek a jak je zřetelná délka vegetačního období.  

V povodí Bečvy, tedy našem zájmovém území, se vyskytují hned 4 bioregiony: 

a) Hranický bioregion (3.4) 

b) Hostýnský bioregion (3.8) 

c) Vsetínský bioregion (3.9) 

d) Beskydský bioregion (3.10) 

ÚSES neboli územní systém ekologické stability představuje propojený soubor jak 

přirozených, tak i pozměněných ekosystémů, které mají za úkol udržet přírodní rovnováhu. 

ÚSES se člení celkem na 3 skupiny a sice místní, regionální a nadregionální a na našem 

zájmovém území se vyskytují všechny tři skupiny. ÚSES ještě rozlišuje 2 základní prvky, 

biokoridor a biocentrum.  

Nadregionální biocentra zde představují Radhošť – Kněhyně v povodí Rožnovské 

Bečvy a Makyta v Javorníkách v povodí Vsetínské Bečvy a Senice. Druhou skupinu tvoří 

regionální biocentra, kterých je na tomto území zhruba 15, avšak mezi nejvýznamnější 

patří např. Hradisko v Javorníkách, Obora v údolní nivě Bečvy u Choryně nebo Cáb a 

Léští – Raťkov ve Vsetínských vrších.  
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Co se týče biokoridorů, tak nadregionální biokoridory jsou zde představovány 

procházejícím hřbetem Radhošťské hornatiny a také Javorníků. První biokoridor 

regionálního významu prochází vrcholovou částí Vsetínských vrchů a další biokoridor pak 

údolími a Rožnovskou Bečvou. [31] 

1.) Nadregionální úroveň: 

Biokoridor nadregionální úrovně vede severně po horském hřbetu v povodí 

Rožnovské Bečvy a zahrnuje vrcholy jako jsou např. Vysoká, Trojačka či Kamenárka. 

Nadregionální biocentrum je pak vloženo do tohoto biokoridoru v podobě Radhoště – 

Kněhyně.  

2.) Regionální úroveň: 

Na našem zájmovém území se objevují dva biokoridoty tohoto typu. První 

biokoridor regionální úrovně tvoří přímo tok Rožnovské Bečvy a je zde vyčleněno celkem 

8 regionálních biocenter. Druhý biokoridor se od prvního biokoridoru odděluje v oblasti 

Kubičky a pokračuje na jih podél toku Kyvňačka až se dostane k biocentru Kotlová – 

Solisko. [31] 

Regionální úroveň se člení na jednotlivé součásti a sice: 

a) biokoridor Bečva (katastrální území Valašské Meziříčí, Hrachovec, Veselá, Zašová, 

Střítež) 

b) biocentrum Střítež 

c) biokoridor Bečva (k. ú. Rožnov pod Radhoštěm) 

d) biocentrum Kluzov 

e) biokoridor U školy – Adámky 

f) biokoridor Adámky – Kubíčky 

g) biokoridor Kyvňačka 

h) biokoridor Liščí potok – Pod Kyčerou – Vaničena 

i) biocentrum Mečůvka 

j) biocentrum Kladnatá 

k) biocentrum Kotlová – Solisko 

l) biocentrum Pod jízdárnou 
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m) biocentrum Park 

n) biocentrum Pod Karlovým kopcem 

3.) Lokální úroveň: 

K lokální úrovni se rovněž řadí biocentra (LBC) a biokoridory (LBK), které jsou 

vázané na vodní plochy a toky.  

Patří sem: 
 

a) Rožnovská Bečva: 

- LBC V Rovni (k. ú. Veselá – lužní les v nivě řeky Bečvy) 

- LBC U Závorků (k. ú. Horní Bečva) 

- LBC Horní Bečva (k. ú. Horní Bečva) 

- LBC Liščí potok (k. ú. Horní Bečva) 

- LBC U mlýna (k. ú. Dolní Bečva, Vigantice) 

- LBC Stráň (k. ú. Dolní Bečva, Vigantice) 

b) Zhrádek: 

- U Mitáše (k. ú. Zašová) 

c) Mečůvka: 

- LBC Pod Kyčerou (k. ú. Horní Bečva) 

d) Dížená: 

- LBC Vaničena (k. ú. Horní Bečva) 

e) Mešní potok: 

- LBC při soutoku vodoteče s Bečvou (k. ú. Rožnov pod Radhoštěm) 

- Maretka (k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice) 

- Studený potok (k. ú. Hážovice) 

- Uhliský potok (k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice) 

- Starozuberský potok (k. ú. Zubří) 

- Horní rozpitský potok (k. ú. Dolní Bečva) [31] 
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5.9 Fauna povodí Bečvy 

Na povodí Bečvy se vyskytují celkem 4 významné oblasti, tzv. ptačí oblasti, 

protože zde žije mnoho vzácných druhů ptáků. Tyto ptačí oblasti představují Beskydy a 

Horní Vsacko, které patří do povodí Bečvy celou svou měrou a dále oblast Libavá a 

Hostýnské vrchy, které zde zasahují pouze okrajově. [31] 

a) Obratlovci: 

Ze skupiny obratlovců na povodí Bečvy zaujímají velkou skupinu ryby. Rybí 

pásma se však pro jednotlivé části Bečvy liší. Ve Vsetínské Bečvě se objevují pásma 

pstruhové, parmové a lipanové. Naopak v Rožnovské Bečvě to jsou pásma jen pstruhové a 

lipanové. Po sjednocení Vsetínské a Rožnovské Bečvy už se zde vyskytuje jen pásmo 

parmové a to po celé délce toku. Které skupiny ryb jsou pro Bečvu typické? Narazíme zde 

na tyto rybí osádky – bezostní (lipan podhorní, pstruh obecný potoční, štika obecná), 

máloostní (parma obecná, cejn velký, karas obecný, lín obecný, plotice obecná), 

hrdoploutví (mník jednovousý), ostnoploutví (okoun říční, candát obecný, vranka 

pruhoploutvá) a holobřiší (úhoř říční). Tyto rybí osádky jsou velice citlivé na znečištění 

toku a na rozkolísanost odtoků. [31] 

Ze skupiny obojživelníků a plazů zde můžeme spatřit mloka skvrnitého, slepýše 

křehkého, čolka karpatského a čolka horského, užovku obojkovou nebo i zmiji obecnou.  

Žáby zde prezentuje rosnička zelená, velmi vzácný skokan štíhlý a ropucha zelená a 

obecná.  

Nesmíme však zapomenout na  nemalou skupinu ptáků, jelikož jak již bylo 

zmíněno, na povodí Bečvy se vyskytují významné ptačí oblasti. Z velmi vzácných druhů 

zde žijou tetřev hlušec a jeřábek lesní. Dravci jsou prezentováni poštolkou obecnou, 

jestřábem lesním, kání lesní, orlem mořským či motáky. Sovy pomalu vymírají a to díky 

špatným klimatickým podmínkám, narazíme však zde ještě na puštíka bělavého a 

obecného, kulíška nejmenšího či na ohrožené sýčka obecného a sovu pálenou. Poměrně 

velkou skupinu žijící v povodí Bečvy představují sýkory, např. sýkora modřinka, koňadra, 

sýkora uhelníček, sýkora parukářka a k nim se čas od času přidává brhlík lesní, králíček 

obecný nebo šoupálek krátkoprstý a dlouhoprstý. Další druhy, na které můžeme narazit 

jsou linduška lesní, drozd kvíčala, krkavec velký, pěnice černohlavá a nebo čížek lesní.  
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Z ptáků, jež jsou vázáni na vodní prostředí, útvary a vegetaci na březích toků patří 

např. skorec vodní, bramborníček hnědý, labuť velká, čejka chocholatá, ledňáček říční, 

cvrčitelka říční a další mnohdy kriticky ohrožené druhy ptáků. [31] 

b) Bezobratlí: 

Skupinu bezobratlých v povodí Bečvy prezentují jak tesaříci (tesařík fialový a 

smrkový), tak i motýli (babočka osiková, batolec duhový), měkkýši (vřetenatka nadmutá, 

vlahovka karpatská) či živočichové vázáni na vodu (ploštěnka potoční, viřníci, mlži – 

velevrub tupý, plži – modranka karpatská, rak říční a bahenní, vážky a šidélka). Ze 

zoobentosu se zde pak vyskytují larvy muchniček, pakomárů, jepic, chrostíků a další. [31] 

c) Savci: 

Z velkých šelem, jež stále více migrují do CHKO Beskydy, zde můžeme narazit 

např. na vlka obecného, ryse ostrovida nebo medvěda hnědého. Nesmíme však 

zapomenout ani na malé šelmy, protože tyto šelmy zde zaujímají velkou skupinu. Jedná se 

především o lišku obecnou, jezevce lesního, kunu lesní a jiné kunovité. Kočka divoká byla 

spatřena pouze v oblasti Javorníků.  

Hlavním živočichem, jež má vztah k říčnímu prostředí, je vydra říční. Její populace 

však bohužel postupně klesá díky nelegálnímu odlovu.  

Býložravých savců vyskytujících se v povodí Bečvy není málo a jde zejména o 

hraboše, plšíka lískového i myšici temnopásou. Další savci, kteří zde žijí jsou např. rejsci, 

netopýři černí a hvízdaví, mufloni, jeleni evropští, srnci a daňci obecní a jiní živočichové. 

[31] 
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6   CHARAKTERISTIKA JESENÍKŮ 

6.1 Charakteristika oblasti 

Pohoří Jeseníků se člení na dva celky, Nízký a Hrubý Jeseník. Nízký Jeseník je 

plochá vrchovina, která se rozprostírá na Moravě a také ve Slezsku. Tento celek zaujímá 

rozlohu 2894 km
2
 a nejvyšším bodem je Slunečná, která má asi 800 m. n. m. Zajímavostí 

je, že se jedná o jeden z nejstarších geologických celků střední Evropy s pozůstatky 

sopečné činnosti. V období třetihor zde docházelo k horotvorným procesům, oblast 

Nízkého Jeseníku byla vyzdvižena, probíhala zde sopečná činnost a vytvořily se nejmladší 

sopky u nás. Mezi nejznámější zdejší sopky patří Malý a Velký Roudný, Uhlířský vrch, 

Venušina sopka či Červená hora. Nízký Jeseník se skládá z několika geomorfologických 

podcelků, navazuje na východní část Hrubého Jeseníku a na východě přechází 

v Ostravskou pánev a Moravskou bránu. [35] 

Nízký Jeseník je oblast nacházející se v severovýchodní části ČR a rozprostírá se 

mezi severní Slezskou nížinou a jižním Hornomoravským úvalem. Od pohoří Hrubého 

Jeseníku  se nachází na jeho východě. Zaujímá území Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje, přesněji okresů Ostrava, Opava, Nový Jičín, Oloumouc, Přerov a Bruntál. 

Z geomorfologického hlediska zde patří Bruntálská, Brantická, Domašovská, Vítkovská a 

Slunečná vrchovina, Oderské vrchy, Stěbořická a Tršická pahorkatina. [19] 

 

Obr. 23 Mapa Nízkého Jeseníku [35] 
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Naopak Hrubý Jeseník je dominantním pohořím Slezska a severní Moravy. Toto 

pohoří má rozloha asi 530 km
2
 a nejvyšší horou je Praděd. Tato nejvyšší hora má 1491 m. 

n. m. Důležitou událostí pro Hrubý Jeseník byl rok 1969, kdy zde byla vyhlášena chráněná 

krajinná oblast o rozloze 740 km
2
. CHKO Jeseníky zahrnuje celkem 11 maloplošných 

chráněných území.  

Pohoří tvoří 3 hornatiny a to Pradědská, Keprnická a Medvědská a od ostatních 

geomorfologických jednotek je odděleno výraznými sedly a hlubokými údolími řek. Na 

oblast Hrubého Jeseníku se výrazně projevilo variské vrásnění a po něm méně alpínské 

vrásnění. Nejvyššími vrcholy jsou Praděd, Petrovy kameny, Keprník, Vysoká hole a Velký 

máj, ale nachází se zde také mnoho sedel, ať už Červenohorské sedlo, Ramzovské sedlo či 

Rejvíz. [34] 

 

Obr. 24 Mapa Hrubého Jeseníku [34] 

6.2 CHKO Jeseníky 

CHKO Jeseníky se rozprostírá na území o rozloze 740 km
2
 a byla vyhlášena roku 

1969. Do CHKO se řadí celkem 4 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 

18 přírodních rezervací a 6 přírodních památek. Mezi tyto 4 chráněné přírodní rezervace 

patří nejvyšší hora Hrubého Jeseníku Praděd a dále Rejvíz, Šerák – Keprník a Rašeliniště 

Skřítek, Javorový vrch je národní přírodní památkou. Hlavním cílem CHKO je uchovat 

krajinu v nejzachovalejším stavu pro další generace.  
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Charakteristické pro tuto oblast jsou lesnaté hory, rašeliniště, podhorské louky, 

kamenná moře, horské bystřiny, hluboká údolí či pralesy, které přechází v horskou tundru. 

Území CHKO Jeseníky z 80 % pokrývají lesy. Jedná se převážně o druhotné smrčiny a 

bučiny se zachovalými zbytky přírodních lesů. [3] 

 

Obr. 25 Mapa působnosti Správy CHKO Jeseníky [3] 

6.3 Geologie zájmového území 

Oblast CHKO Jeseníky se řadí do moravsko-slezské zóny, do severní části jednotky 

východosudetské. Tato jednotka je od západních Sudet oddělena ramzovskou a 

nýznerovskou tektonickou linií. Jižní hranici tvoří systém zlomů, nejvýznamnějším 

zlomem je zlom bušínský a také zlomové pásmo Hané. Na hranici mezi Hrubým a Nízkým 

Jeseníkem dochází ke změně facie nejsvrchnějšího devonu, ale také se mění tektonický styl 

a metamorfní stupeň.  

Mezi hlavní geologické jednotky, které budují vlastní zájmové území, patří 

keprnická klenba, desenská klenba, rejvízská oblast, zóna Branné, pásmo vrbenské 

skupiny, jesenický a sobotínský amfibolitový masív, žulovský masív a andělskohorské 

souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. [3] 
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Keprnickou klenbu tvoří na západě hranice ramzovské linie, východní hranici tvoří 

zóna Červenohorského sedla, severní a jižní hranice jsou také tektonické. Oblast keprnické 

klenby je tvořena migmatity, ortorulami, staurolitickými svory, biotitickými pararulami, 

krystalickými vápenci, erlány, amfibolity, amfibolicko-biotitickými rulami či křemenci.  

Desenská klenba je rozdělena mladými příčnými poruchami do několika segmentů 

a tvoří celou východní část Hrubého Jeseníku. Tyto jednotlivé segmenty jsou pak 

seskupeny do dvou větších ker, které jsou od sebe odděleny bělským zlomem. Na jih od 

bělského zlomu se nachází pradědská kra, na sever pak kra orlická. Orlická kra je obnažena 

denudací do větších hloubek. Pro desenskou klenbu jsou charakteristické horniny biotitické 

a dvojslídné ruly, zatímco horniny ortorulového charakteru se zde vyskytují málo.  

Zóna Červenohorského sedla se nachází vlastně mezi keprnickou a desenskou 

klenbou. Pro tuto zónu je typická komplikovaná šupinová stavba se střídajícími se pruhy 

předdevonského krystalinika a metamorfovaného pláště. Rejvízská oblast je vlastně zóna, 

která navazuje na zónu Červenohorského sedla za bělským zlomem. Vyskytují se zde 

horniny jednak devonského pláště, např. kvarcity či granáticko-staurolitické svory, ale také 

horniny předdevonského podkladu jako biotitické pararuly. [3] 

V zóně Branné jsou vyčleněny celkem 3 oddíly, spodní, střední a svrchní oddíl. 

Spodní oddíl je tvořen hlavně fylity s vápenci, laminovanými křemenci a horninami 

drobového charakteru. Tento oddíl tvoří devonský plášť keprnické klenby. Střední oddíl je 

kvarcitový a převládají zde horniny křemence a čisté krystalické vápence. Naopak ke 

svrchnímu oddílu se řadí převážně aktinolitické a chloritické břidlice, drobové břidlice, 

amfibolity a kvarcity.  

Pásmo vrbenské skupiny je tvořeno slepenci, které přechází v kvarcity. Nadloží je 

tvořeno různými typy fylitů se zbytky eruptiv jak efuzivní, tak intruzivní povahy. Nachází 

se zde však i drobně krystalické vápence s fylity a na ně navazují sedimenty spodního 

karbonu a také železné rudy typu Lahn-Dill. Tyto všechny horniny vrbenského pásma tvoří 

plášť jaderného krystalinika desenské klenby.  

Další jednotkou je jesenický a sobotínský amfibolitový masív. Jesenický 

amfibolitový masív je oblast mezi Domašovem, Jeseníkem, Rejvízem a Velkými 

Kuněticemi. Tento masív tvoří hlavně metamorfované bazické vulkanity, tufové a tufitické 

horniny, které jsou přeměněné v páskované amfibolity, aktinolitické břidlice či 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  62 

amfibolicko-erlánové stromatity, méně pak intruzivní horniny typu gaber, dioritů a 

gabrodioritů. Naopak sobotínský amfibolitový masív se rozkládá hlavně u Sobotína. Rozdíl 

mezi jesenickým a sobotínským amfibolitovým masívem je také v tom, které horniny jej 

tvoří. Pro tento druhý masív jsou charakteristické převážně středozrnné až hrubozrnné 

amfibolity, amfibolické ruly, mastkové břidlice, chloritické-aktinolitické břidlice, 

metadiority nebo serpentinity.  

Co se týče žulovského masívu, tak se jedná o nejrozsáhlejší intruzivní těleso 

v sileziku vůbec. Tento masív tvoří větev Rychlebských hor, tzv. Žulovskou pahorkatinu a 

vznikl díky častým řadám po sobě následujících intruzí. Vyskytují se zde jednak starší 

horniny amfibolicko-biotitické diority a granodiority, ale rovněž biotitický granit nebo 

granodiority s křemeny. [3] 

      Obr. 26 Granity žulovského plutonu silezika. Lom Erlich u Žulové (foto:  J. Jirásek) [16]  

Poslední geologickou jednotkou, kterou si podrobněji popíšeme, je andělskohorské 

souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. Toto souvrství bylo první, jež bylo vyvinuté ve 

flyšovém vývoji v Nízkém Jeseníku. Typickým znakem andělskohorského souvrství je 

rytmické střídání břidlic a středně zrnitých drob. Mohou se zde však vyskytovat i skluzové 

slepence a v nadloží leží vrbenský devon. [3] 
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Pohoří Nízkého Jeseníku se řadí k nejstarším geologickým celkům střední Evropy. 

Území Nízkého Jeseníku bylo v období mladších prvohor, přesněji ve starším karbonu-

kulmu, zatopeno mořem a na konci prvohor došlo k velkému variskému vrásnění v celé 

střední Evropě. Tímto procesem došlo k vyzvednutí právě Nízkého Jeseníku a díky 

procesům zvětrávání a eroze k následnému srovnání v parovinu. Na přelomu druhohor a 

třetihor probíhalo alpsko-karpatské vrásnění, kdy Hrubý a Nízký Jeseník byl vyzdvižen a 

naopak území Hornomoravského úvalu a Kladska poklesly. Další procesy, které zde 

probíhaly, byly zaplavení mořem v třetihorách a sopečná činnost koncem tohoto období. 

Díky sopečnému magmatu vznikaly čedičové kupy a stratovulkány. Poté došlo 

k ochlazování na začátku  kvartéru a to mělo za následek vznik pevninského ledovce. 

Tento ledovec přinesl do oblasti Nízkého Jeseníku štěrkopískové sedimenty a bludné 

balvany. [19] 

6.4 Geomorfologie zájmového území 

Díky dlouhému geomorfologickému vývoji Jeseníků vznikaly táhlé a zaoblené 

hřbety se širokými sedly. Mezi nejznámější sedla Jeseníků patří např. Červenohorské 

sedlo, Ramzovské sedlo nebo Videlské sedlo. Další dominantou tohoto pohoří jsou skály, 

Petrovy kameny, Keprník, Obří skály či Vozka. Tyto zdejší skály vznikaly působením 

intenzivního mrazového zvětrávání v ledových dobách. Nevznikaly však jen tzv. mrazové 

sruby, ale také kamenná moře, např. na Suchém vrchu, Břidličné, Borku, atd. Tyto útvary 

vznikaly díky extrémně mrazivému klimatu, avšak díky působení horského ledovce 

vznikaly další útvary, jako např. kary (kar Velké kotliny). Typické pro Jeseníky jsou také 

rašeliniště, např. na Rejvízu, ale rovněž hluboce zaříznutá údolí s bystřinami. [3] 

Oblast Nízkého Jeseníku je poměrně plochou vrchovinou, kde se průměrná výška 

vyskytuje v rozmezí od 400 do 600 m. Nejvyšší část však dosahuje až 800 m a poté klesá 

na východě na 350 m. Celý zdejší region je složen hned z několika geomorfologických 

částí a sice Bruntálské, Brantické, Domašovské, Vítkovské a Slunečné vrchoviny, 

Stěbořické a Tršické pahorkatiny a Oderských vrchů. [19] 

Vyskytují se zde také krasové jevy a v podzemí dutiny s krápníky. Častější jsou 

podzemní krasové jevy než ty povrchové, protože bývají překryty vrstvou zvětralin. 

V zóně Branné se nacházejí nejčetnější zkrasovatělé vápencové horniny, drobné krasové 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  64 

jevy byly objeveny také ve vrbenské oblasti. Nejznámější jsou však 2 krasové jeskyně 

v lomu u Heřmanic. Zde byly dříve těženy devonské a heřmanovické vápence. [3] 

Obr. 27 Heřmanovické vápence (krystalické vápence - metakarbonáty vrbenské skupiny z lomu v 

Heřmanovicích s. od Vrbna pod Pradědem) odpovídají nejvyššímu litologickému členu vrstevního sledu 

drahanského pánevního vývoje (foto: R. Grygar) [16]  

6.5 Hydrologie zájmového území 

Jeseníky jsou místo, kde pramení mnoho řek. Soutokem Střední, Bílé a Černé 

Opavy vzniká řeka Opava, soutokem Hučivé a Divoké Desné vzniká řeka Desná, ale 

pramení zde také řeka Bělá. Velmi významná je lokalita Velká kotlina, kde se nachází 

celkem 43 pramenů a nejvodnatějším pramenem je Moravice.  

Důležité jsou zde dvě povodí, povodí Odry a povodí Moravy. CHKO bylo zařazeno 

do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a to díky tomu, že se Jeseníky řadí 

k vodohospodářsky významným územím. Jsou zde vysoké srážkové úhrny. V horních 

úsecích mají toky charakter bystřin a velké převýšení překonávají vodopády.  

Na území CHKO se vyskytují také minerální vody. Existují dva typy těchto vod, 

sirné prameny ve Velkých Losinách a druhým typem jsou kyselky na východním úbočí 

Hrubého Jeseníku. Vyvěrá zde také prostá železitá kyselka v lázních Karlova Studánka do 
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Bílé Opavy, kde se ředí s prostou podzemní vodou. Výjimečným typem minerálních vod 

jsou pak prosté sirné teplice a prosté studené sirné vody. [3] 

6.6 Klimatické poměry zájmového území 

Pohoří Hrubého Jeseníku se rozprostírá na hranici dvou klimatických oblastí. 

Kontinentální klima se v západní části střetává s doznívajícími vlivy atlantického klimatu. 

Toto klima má za následek vysokou relativní vlhkost a velké množství srážek, které jsou 

zde přinášeny větry ze západu. Horská část CHKO se řadí rovněž do chladné oblasti, ale 

ostatní části území do oblasti mírně teplé.  

Charakteristickým znakem tohoto území jsou poměrně velké klimatické rozdíly na 

krátké vzdálenosti. Je to důsledkem různých nadmořských výšek. Můžeme zde najít 

celkem 4, dnes už jen 3 meteorologické stanice, v Rýmařově, Jeseníku, Rejvíze a na 

Pradědu, která však již byla zrušena. [3] 
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Tab. 11 Extrémní hodnoty vybraných meteorologických prvků stanice Praděd 

(1947 – 1985) [3] 

Charakteristika Měrná jednotka Hodnota Datum 

Teplota vzduchu extrémní: 

minimální °C -32,6 9. 2. 1956 

maximální °C 25,2 27. 7. 1983 

Teplota vzduchu, denní průměr:    

minimální °C -27,7 9. 2. 1956 

maximální °C 20,5 27. 7. 1983 

Max. denní úhrn srážek mm 104,8 11. 6. 1965 

Max. výška nového sněhu cm 50,0 28. 1. 1962 

Průměrné roční maximum sněhové pokrývky cm 195,0  

Sněžení první 5. 8. 1976 

Sněžení poslední 17. 7. 1970 

Sněhová pokrývka první 9. 9. 1971 

Sněhová pokrývka poslední 13. 6. 1967 

Maximální náraz větru m/s 51 28. 10. 1959 

 

To, že se jedná o chladnou oblast dokazují zdejší naměřené hodnoty. Teploty nad 

25°C se ve vyšších polohách  prakticky nevyskytují, zato teploty pod 0°C byly naměřeny 

na Pradědu i v měsících červenci a srpnu. Sněhová pokrývka se na nejvyšší hoře vyskytuje 

skoro 5 měsíců, avšak na některých místech přebývá sníh až do začátku července. Typické 

jsou zde i laviny a to v místech Velké a Malé kotliny či Sněžné kotliny, ale vrchol Pradědu 

se řadí také k největrnějším místům v ČR. [3] 
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Tab. 12 Klimatické charakteristiky jednotlivých jednotek [3] 

  CH4 CH6 CH7 MT7 MT9 

Počet letních dnů 0-20 10-30 10-30 30-40 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 

10
o
C a více 

80-120 120-140 120-140 140-160 140-160 

Počet mrazových dnů 160-180 140-160 140-160 110-130 110-130 

Počet ledových dnů 60-70 60-70 50-60 40-50 30-40 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 12-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 2-4 2-4 4-6 6-7 7-8 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 4-5 5-6 6-7 7-8 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 

mm a více 
120-140 140-160 120-130 100-120 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 
600-700 600-700 500-600 400-450 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v 

mm 
400-500 400-500 350-400 250-300 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140-160 120-140 100-120 60-80 60-80 

Počet dnů zamračených 130-150 150-160 150-160 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 30-40 40-50 40-50 40-50 40-50 

 

6.7 Půdní poměry zájmového území 

V nižších polohách se nachází jak nasycené, tak i nenasycené hnědé půdy, 

kambizemě. Na tzv. živných stanovištích se vyskytují převážně mezotrofní kambizemě, to 

znamená půda písčitohlinitá až hlinito-písčitá, tmavší barvy a středně hluboká až hluboká. 

Tato půda je také čerstvě vlhká a občas může vysychat, obsah skeletu se pohybuje okolo 

20 – 40 %.  
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Naopak na kyselých stanovištích se vyskytují kambizemě oligotrofní až 

podzolované-dystrické. Jedná se o půdy hlinitopísčité až písčité, mělké až středně hluboké, 

občas skeletovité, sorpční kapacita je malá, tedy sorpčně nenasycené půdy a v horních 

částech prosychavé. [3] 

Jiný typ půdy se nachází ve vyšších polohách, kde převládají zejména horské hnědé 

půdy, tzv. kryptopodzoly. Na živných stanovištích jsou to kryptopodzoly mezotrofní. Tyto 

půdy jsou charakterizovány tím, že jsou středně hluboké, rezavé hnědé barvy, středně 

kyselé, soprčně nenasycené a bývají hlavně písčitohlinité.  

Oligotropní kryptopodzoly jsou naopak typické pro kyselá stanoviště, kdy jsou 

půdy mělké až středně hluboké, skeletovité, hlinitopísčité, silně kyselé, sorpčně 

nenasycené a světle rezavé barvy okrové barvy.  

Půdy, které vznikly na kyselých horninách v humidním klimatu a v horských 

polohách, se nazývají humusové podzoly a leží nad půdami již zmíněnými. Typickými 

znaky těchto humusových podzolů jsou silně kyselé, mělké až středně hluboké s vrstvou 

humusu. V některých místech se může vyskytovat humusový podzol drnový. 

Kambizemě, rankery nebo kryptopodzoly rankerové jsou typické půdy, které se 

vyskytují na skalnatých a kamenitých lokalitách. Dalším typem půdy jsou kryptopodzoly 

pseudoglejové, pseudogleje a gleje, které můžeme vidět podél toků a na vlhkých 

stanovištích. V lokalitách rašelinišť Rejvíz a Skřítek, ale také v horských sedlech se 

vyskytuje organozem. [3] 

Tab. 13 Přehled zastoupení půdních typů v procentech [3] 

Půdní typ subtyp Výskyt celkem % 

Litozem typická skalnaté výspy, ostrohy + 

silikátová až  bazická skalnaté výspy, ostrohy 

Regozem psefitická kamenité až balvanité příkré svahy na 

hřebenech 
+ 

Ranker kambický příkré až srázné kamenité svahy,hřbety 3 

podzolový kupy, hřbítky,skalní ostrohy,srázné svahy 6 
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litický kamenité hřbety, náhorní plošiny + 

Kambizem mezotrofní mírné svahy, náhorní plošiny 9 

oligotrofní mírné až příkré svahy, náhorní plošiny 11 

dystrická temena kup, plošiny, svahy 2 

rankerová mírné až příkré kamenité svahy 3 

pseudoglejová úžlabiny, plošiny 1 

Podzol humusový náhorní plošiny, mírné svahy 21 

glejový náhorní plošiny, poklesliny + 

Kryptopodzol oligotrofní mírné až příkré svahy 21 

mezotrofní mírné až příkré svahy 10 

rankerový příkré kamenité svahy 7 

pseudoglejový úžlabiny, prohlubně, svahy 3 

Pseudoglej typický plošiny, roviny, sníženiny + 

rašelinový roviny, poklesliny + 

Glej kambický plošiny, úžlabiny, prameniště, mírné svahy 1 

rašelinový ploché mísy + 

Organozem fibrická náhorní plošiny, sedla 1 

Fluvizem kambická rovinatá dna údolí + 

psefitická rovinatá dna údolí + 

pseudoglejová úžlabiny s potokem + 

Celkem 100 

 

6.8 Flóra zájmového území 

Velká kotlina je místo, které je z botanického hlediska nejbohatší lokalitou v ČR. 

Roste tady okolo 350 druhů a poddruhů vyšších rostlin. Zajímavostí tohoto místa je výskyt 
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hned několika endemitů. Jedná se o tyto druhy: jitrocel černavý sudetský, hvozdík 

kartouzek sudetský, lipnice jesenická a zvonek jesenický. Spolu s vrbou bylinnou a sítinou 

trojklannou tvoří dobře zachovalý pozůstatek biotopu z období doby ledové. [3] 

 

Obr. 28 Hvozdík kartouzek sudetský [26] 

Obr. 29 Zvonek jesenický [1] 

Obr. 30 Jitrocel černavý sudetský [17] 

U vysokohorských pramenišť můžeme spatřit hořce jarního, na hřebenech pak 

hořce tečkovaného, zvonek vousatý či sasanku narcisokvětou.  Významnou oblastí jsou 

také podhorské slatinné louky, kde rostou další typické rostliny, kropenáč vytrvalý nebo 

prstnatec májový. Výjimečně se podařilo zachovat sušší louky s různými druhy orchideí, 

např. vemeníkem dvoulistým, prstnatcem bezovým a pětiprstkou žežulníkem. [3] 

6.9 Fauna zájmového území 

Oblast Jeseníků a jeho CHKO jsou vhodnou oblastí pro život hned několika skupin 

živočichů, např. pro výskyt vzácných druhů ptáků. Můžeme zde spatřit třeba lindušku 

horskou, kosa horského, čápa černého, jeřábka obecného, sokola stěhovavého nebo vzácně 

tetřeva hlušce, tetřívka obecného, modráčka tundrového. Pokud máme štěstí, můžeme vidět 

na loukách i celoevropsky ohroženého chřástala polního. [3] 

Co se týče skupiny hmyzu, pak i tato říše je v téhle oblasti hojně zastoupena. 

Objevují se i endemické druhy hmyzu, jako motýl obaleč, který žije ve vysokohorských 

výškách nebo některé okáče. Stará důlní díla jsou vhodným zimovištěm pro mnoho druhů 

netopýrů.  

Říše velkých šelem zde byla v minulosti zastoupena medvědem, vlkem a rysem. Do 

dnešní doby zde přetrval už jen rys ostrovid. Jeho výskyt je však ve velmi malém počtu 
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jedinců. Objevuje se zde také kamzík horský, avšak jedná se o nepůvodní druh, který byl 

do Jeseníků přivezen z Alp. [3] 

  
Obr. 31 Rys ostrovid [9]                                

 
Obr. 32 Kamzík horský [6] 
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7   CHARAKTERISTIKA POVODÍ BĚLÉ 

7.1 Vymezení území 

2-04-04-091 je číslo hydrologického pořadí povodí Bělé, které se řadí k povodí 

Odry na našem území nebo k povodí Kladské Nisy v Polsku. Hlavní vodní tok, tvořící toto 

povodí, je menší řeka Bělá, někdy též nazývána Bělá Jesenická. Tato říčka pramení ve 

výšce 880 m. n. m. ve Videlském sedle v okrese Jeseník, kraji Olomouckém, na severních 

svazích Hrubého Jeseníku. Celková plocha tohoto povodí činí zhruba 396 km
2
 a celková 

délka toku Bělé je 54,9 km. Bělá po své cestě protéká obcemi Bělá pod Pradědem, Jeseník, 

Česká Ves, Písečná, Mikulovice a poté opouští území ČR. Jakmile opustí naše území, 

pokračuje do Polska a zde se vlévá do Glebinovského jezera. Tvoří jeden z pravostranných 

přítoků Kladské Nisy.  

Vodní tok Bělá má několik přítoků, zprava se jedná o toky Studený potok, 

Keprnický potok, Javořický potok, Červenohorský potok a menší říčky Lubina a Staříč. 

Z levé strany pak do Bělé přitéká Borový potok, Vrchovištní potok, Šumný potok a říčky 

Olešnice a Chebzí. [30] 

 

Obr. 33 Mapa povodí Bělé 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  73 

Hlásný profil řeky Bělé můžeme nalézt na úseku 4,93 říčního km v obci Mikulovice. [30] 

Tab. 14 Stavy a průtoky pro povodí Bělé [30] 

Průměrný roční stav [cm] 120 

Průměrný roční průtok [m
3
.s

-1
] 4,1 

N-leté průtoky [m
3
.s

-1
]:  

Q1 30,9 

Q5 88,3 

Q10 122 

Q50 219 

Q100 270 

 

Povodí řeky Bělé zahrnuje vrcholky Hrubého Jeseníku a je poměrně členité. 

Z nadmořských výšek okolo 1300 – 1400 m přechází do nižších údolích. Toto povodí 

přechází přes výběžek Rychlebských hor, Žulovskou pahorkatinu a poté i přes 

Zlatohorskou vrchovinu. Bělá odvodňuje velkou část Hrubého Jeseníku. Severovýchodním 

směrem jsou pak orientovány její přítoky a hlavní tok, které soustřeďují veškerou vodu do 

údolí. [30] 

7.2 Geomorfologické poměry povodí Bělé 

 systém: Hercynský 

 provincie: Česká vysočina 

 subprovincie: Krkonošsko-jesenická 

 oblast: Jesenická 

 geomorfologický celek: Hrubý Jeseník, Rychlebské hory, Zlatohorská vrchovina 

 geomorfologický podcelek: Bělská pahorkatina, Hornolipovská hornatina, 

Keprnická hornatina, Pradědská hornatina, Rejvízská hornatina, Medvědská 

hornatina, Sokolský hřbet [30] 
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Obr. 34 Mapa geomorfologických celků v povodí Bělé 

Tab. 15 Přehled geomorfologických jednotek povodí Bělé [37] 

Název Základní 

charakteristika 

Nejvyšší 

bod  

(m. n. m.) 

Nejnižší 

bod  

(m. n. m.) 

Výšková 

členitost  

(m) 

Střední 

výška  

(m) 

Střední 

sklon  

(m) 

Hrubý 

Jeseník 

členitá hornatina 1492 450 

 

400 – 700 887,6 13° 55' 

Rychlebské 

hory 

plochá hornatina 1125 297 300 – 400 644,7 11° 14' 

Žulovská 

pahorkatina 

členitá pahorkatina 527 241 100 – 200 336,8 3° 36' 

Zlatohorská 

vrchovina 

členitá vrchovina 975 226 100 – 300 495,8 7° 03' 
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7.3 Geologické poměry povodí Bělé 

Tato oblast je charakterizována zejména členitými hornatinami a hluboce 

zaříznutými údolími. Pohoří Hrubého Jeseníku bylo vyzdviženo na konci prvohor, poté 

došlo k jeho zarovnání na parovinu, v období třetihor byly vyvrásněny sousední Karpaty a 

v období čtvrtohor se do této oblati nasunul severský ledovec.  

Mezi nejstarší horniny, které můžeme na tomto území nalézt jsou proterozoické 

metamorfované komplexy Hrubého Jeseníku. Z hornin se zde však vyskytují i 

metamorfované vulkanity, ortoruly, biotitické pararuly, avšak nejmocnější jsou devonské 

uloženiny. Tyto uloženiny jsou zajímavé tím, že tvoří až kilometr mocnou vrbenskou 

skupinu, do které se řadí svory, kvarcity, fylity a místy i vulkanity. Kvartérní sedimenty se 

vyskytují hlavně v denudační oblasti povodí, pro kterou je typická postupná eroze a 

transport sedimentů vodními toky. [30] 

 

Obr. 35 Mapa zastoupení hornin v povodí Bělé 
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7.4 Půdní poměry povodí Bělé 

Z hlediska pedologie se v této oblasti vyskytuje hned několik půdních typů. 

Největší část území tvoří kambizemě, ale také podzoly či pseudogleje. Z dalších typů se 

zde vyskytují i fluvizemě, rankery, rendziny, organozemě, apod. [30] 

 

Obr. 36 Mapa půdního pokryvu v povodí Bělé 

7.5 Klimatické poměry povodí Bělé 

Nejčastěji se používá klimatologická klasifikace území ČR podle E. Quitta. Tato 

klasifikace je velice dobrá pro rychlé a taky přehledné charakteristiky jednotlivých území:  

 C4 – vrcholové partie Hrubého Jeseníku:  

- léto je chladné, vlhké, krátké 

- velmi dlouhé přechodné období – chladné jaro, mírně chladný podzim 

- zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká, dlouhé trvání sněhové pokrývky 

- stanice na Šeráku  
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 C6 – nižší oblati Hrubého Jeseníku, Ramzová, Bělá pod Pradědem, severní a 

severováchodní svahy: 

- léto krátké až velmi krátké, vlhké až velmi vlhké, mírně chladné 

- dlouhé přechodné období – chladné jaro, mírně chladný podzim 

- zima velmi dlouhá, vlhká, mírně chladná, dlouhé trvání sněhové pokrývky 

 C7 – údolní partie horní části toku Bělé a jejich přítoků: 

- léto krátké až velmi krátké, vlhké, mírně chladné 

- dlouhé přechodné období – mírně chladné jaro, mírný podzim 

- zima dlouhá, mírně vlhká, mírná, dlouhé trvání sněhové pokrývky 

 MW2 – přiléhající oblast: 

- léto krátké, mírně vlhké, mírné až mírně chladné 

- krátké přechodné období – mírné jaro, mírný podzim 

- zima normálně dlouhá, suchá, mírné teploty, normálně dlouhé trvání 

sněhové pokrývky [37] 

 
Obr. 37 Mapa klimatických oblastí v povodí Bělé 
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Teplotní poměry: 

Zjistit teplotní charakteristiky území je velice problematické a to z důvodu nízkého 

počtu měřících stanic. V této oblasti se nachází pouze 2 měřící stanice. Jedná se o 

klimatologickou stanici ve městě Jeseníku a profesionální meteorologickou stanici ve 

vyšších polohách pohoří Hrubého Jeseníku. Do roku 1997 bylo možno tuto stanici vidět na 

Pradědu, dnes již tato stanice měří na Šeráku. Jediný problém této stanice jsou velmi krátké 

řady pozorovaných dat a proto se zatím moc nevyužívá. [37] 

7.6 Biologické a krajinné poměry povodí Bělé 

Na mapě níže můžete vidět mapu krajinného pokryvu v zájmovém povodí. Největší 

plochu území zaujímají lesy a také zemědělské plochy. Vyskytují se zde jehličnaté, listnaté 

a smíšené lesy, ale také různé keře. Narazíme zde však také na urbanizované plochy a ve 

velmi malé míře na vodstvo či mokřady.  

 
Obr. 38 Mapa krajinného pokryvu v povodí Bělé 
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8 ANALÝZA A STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ  

ČASOVÝCH ŘAD PILOTNÍCH POVODÍ 

V této kapitole se zabývám statistickým zhodnocením časových řad povodí Bečvy a 

Bělé. První přijde na řadu porovnávání srážkových úhrnů daných povodí a poté srovnání 

teplot v jednotlivých měsících daného roku. Toto zhodnocení má dvě kategorie a sice 

ukázat rozdíly mezi oběma povodími, ale také změny ve vybraných letech v rámci jednoho 

povodí.  

První graf znázorňuje rozdíly v průměrných ročních srážkových úhrnech 

zájmových povodí. Je zřejmé, že v období let 1997-2010 spadlo v některých letech více 

srážek na povodí Bělé a jindy naopak méně. Z celkového pohledu však stanice Bělá 

naměřila větší úhrny srážek v několika letech nezávisle za sebou. Nejméně dešťové vody 

spadlo v roce 2003. Naopak největší koncentrace srážek byla na obou povodích v letech 

1997, 2001 a 2010, kdy překročila hranici 1000 mm. 

Tab. 16 Porovnání průměrných ročních srážkových úhrnů na povodí Bečvy a Bělé v letech 1997-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok srážky Bělá [mm] srážky Bečva [mm] 

1997 1264,4 1179,5 

1998 979,6 1023,4 

1999 1000 879,1 

2000 861,4 920,4 

2001 1155,2 1062,7 

2002 863,2 941,8 

2003 852,7 677,2 

2004 883,8 790 

2005 930 953,9 

2006 926,8 948,9 

2007 1067,2 925,7 

2008 911,5 799,8 

2009 960,3 918 

2010 1226,8 1137,4 
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Porovnání průměrných ročních srážkových úhrnů na povodí 

Bečvy a Bělé v letech 1997-2010
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 Obr. 39 Graf porovnání průměrných srážkových úhrnů  na povodí Bečvy a Bělé v letech 1997-2010 
 

Druhý graf znázorňuje rovněž množství srážkových úrhnů, ale porovnání je na 

několika měrných stanicích v rámci jednoho povodí. Tato jednotlivá data byla pořízena 

excelovou funkcí suma, kdy se sečetly jednotlivé měsíční srážkové úhrny pro danou 

měrnou stanici. Pro povodí Bečvy jsem zvolila celkem 7 těchto  stanic a to stanici Bílou, 

Kozlov, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velké Karlovice, Vsetín a Zděchov. Na 

tomto grafu si všimněte, jak se množství srážek lišilo v rámci jednotlivých měrných stanic 

v roce 2010. Na první pohled zaujme měsíc květen, kdy spadlo mnohem více srážek než 

v jiných měsících tohoto roku. Z opačného hlediska je výrazný rovněž měsíc říjen a to díky 

velmi malé vydatnosti srážek. Co se týče jednotlivých stanic, tak nejvíce srážek 

zaznamenala stanice Bílá a to až v polovině případů. Nejvíce dešťových srážek spadlo 

v oblasti měrné stanice Bílá v květnu, kdy byla pokořena hranice 400 mm těchto srážek. 
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Tab. 17 Porovnání měsíčních srážkových úhrnů  na povodí Bečvy za rok 2010 

 Bílá Kozlov 
Lipník nad 

Bečvou 
Valašské 
Meziříčí 

Velké 
Karlovice Vsetín Zděchov 

leden 78,4 53,7 43,6 67,2 56,7 65,7 68,8 

únor 47,9 35,6 31,6 40,9 50,8 37,8 52,9 

březen 71,6 44 19,6 18,5 45,2 23 33,8 

duben 72,3 62,6 48,1 51,6 75,1 46,5 55,5 

květen 409,5 210,4 180,5 261,9 320,6 261,7 254,6 

červen 116,2 87,5 85,1 74,5 102 91,4 125,1 

červenec 220,2 139,6 103,4 112 161,9 131,3 137,6 

srpen 152,9 130,1 76,3 108,1 179,2 155,3 152,1 

září 146,9 106 74,6 69,3 114,8 74,5 96,9 

říjen 24,1 10,7 10,4 12,4 29,9 16,7 23,2 

listopad 93,2 95,1 59,1 60,8 103,2 62,3 75,9 

prosinec 136,8 60,7 52,3 52,7 104,3 74,9 91,2 
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Obr. 40 Graf porovnání měsíčních srážkových úhrnů na měrných stanicích v povodí Bečvy za rok 2010 

 

 

Další graf je charakterizován stejně jako graf předchozí, akorát zde porovnávám 

pouze 4 měrné stanice a jedná se o povodí Bělé. Měrnými stanicemi jsou: Bělá pod 

Pradědem, Černá Voda, Jeseník a Šerák. Opět jsou tato data výsledkem funkce suma a 

došlo ke sčítání jednotlivých měsíčních srážkových úhrnů. Srovnávací rok jsem si zvolila 
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opět rok 2010 jako tomu bylo u povodí Bečvy. Tento graf nám jasně ukazuje, že 

dominujícím měsícem v roce 2010 v rámci srážkových úhrnů na povodí Bělé, byl měsíc 

květen a hned za ním červenec a srpen. Naopak nejméně srážek spadlo opět v měsíci říjnu. 

Z grafu je zřejmé, že největší množství srážek připadá na měsíc květen a stanici Šerák, kde 

spadlo více než 350 mm těchto dešťových srážek. Měrná stanice Šerák a Bělá pod 

Pradědem zaznamenaly ve všech měsících největší úhrny srážek a dominovaly tak mezi 

stanicemi v povodí Bělé.  

Tab. 18 Porovnání měsíčních srážkových úhrnů na povodí Bělé za rok 2010 

 Bělá pod Pradědem Černá Voda Jeseník Šerák 

leden 87,7 52,7 63,3 79,5 

únor 62 21,1 26,6 39,8 

březen 65,4 26,5 29,9 64,8 

duben 112,1 97,2 100,8 113,4 

květen 297,4 159 247,8 363,5 

červen 90 86,6 68,1 112,5 

červenec 199,5 188,4 96,5 282,2 

srpen 177,2 111,4 106,4 240 

září 119,6 111,4 84,8 138,7 

říjen 18 5,4 4,4 20,3 

listopad 124,5 69,3 53,9 127,4 

prosinec 105,2 38,3 63,7 81 
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Obr. 41 Graf porovnání měsíčních srážkových úhrnů  na měrných stanicích v povodí Bělé za rok 2010 
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Nyní se od srážek přesunu k teplotám. Jednotlivé teplotní údaje jsou určeny 

průměrem daných teplot v určitých měsících pro jednotlivé měrné stanice. Pro srovnání 

naměřených teplot jsem si zvolila rok 1997 a 2010 a analýza probíhá v rámci jednoho 

povodí. U povodí Bečvy se snažím zhodnotit rozdíly teplot ve dvou měrných stanicích, 

Valašském Meziříčí a Vsetínu. Naopak povodí Bělé je v roce 1997 reprezentováno třemi 

měrnými stanicemi a to Bělotínem, Bílou a Jeseníkem, v roce 2010 ještě navíc stanicí 

Šerák.  

Analýzu teplot začneme v pořadí již čtvrtým grafem, který porovnává průměrné 

měsíční naměřené teploty na třech stanicích v povodí Bělé za rok 1997. Nikoho 

nepřekvapí, že nejstudenějším měsícem je leden. Všechny tři stanice v tomto měsíci 

zaznamenaly teplotu v rozmezí od -4,4 až -5,4°C. Avšak teplota pod 0°C se navíc objevila 

i v měsíci únoru a prosinci na stanici Bílá. Je zajímavé, že stanice Bělotín naměřila 

ve všech měsících (kromě ledna) nejvyšší teploty. Nejteplejším měsícem v roce 1997 byl 

srpen. Je to logické, jelikož se jedná o letní měsíc.  

Tab. 19 Průměrné měsíční naměřené teploty na 3 měrných stanicích v povodí Bělé za rok 1997 

 Bělotín Bílá Jeseník 

leden -5,4 -4,8 -4,4 

únor 1,7 -0,7 1,4 

březen 3,6 1 2,6 

duben 5,8 2,4 3,9 

květen 14,3 11,4 12,3 

červen 17,3 14,6 15,7 

červenec 17,2 14,7 15,9 

srpen 18,8 16,5 16,5 

září 13,7 11,8 12,2 

říjen 6,7 4,8 5,8 

listopad 3,7 2,2 2,8 

prosinec 0,9 -0,9 0,6 
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Obr. 42 Graf porovnání průměrných měsíčních naměřených teplot  v povodí Bělé za rok 1997 

Další graf znázorňuje průměrné měsíční naměřené teploty v povodí Bečvy za rok 

1997. Teploty byly měřeny na stanicích Valašské Meziříčí a Vsetín. Jinak je tento graf 

totožný s grafem předešlým. Nejteplejšími měsíci v povodí Bečvy v roce 1997 byly srpen a 

červen, naopak nejchladnějším opět leden. Je to jediný měsíc, kdy teploty dokázaly 

klesnou pod 0°C. V porovnání dvou měřících stanic je zřejmé, že vždy byly naměřeny 

vyšší teploty na stanici Valašské Meziříčí. Pouze v lednu se teploměr zastavil na stejném 

stupni u obou stanic.  

Tab. 20 Průměrné měsíční naměřené teploty na 2 měrných stanicích v povodí Bečvy za rok 1997 

 Valašské Meziříčí Vsetín 

leden -5,1 -5,1 

únor 1,5 0,3 

březen 3 2,1 

duben 5 4,1 

květen 13,6 12,6 

červen 17,1 16,1 

červenec 16,5 15,8 

srpen 17,6 16,7 

září 13,2 12 

říjen 6,4 5,4 

listopad 3,8 3,6 

prosinec 1,3 0,9 
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Obr. 43 Graf porovnání průměrných měsíčních naměřených teplot  v povodí Bečvy za rok 1997 

Šestý a sedmý graf jsou srovnatelné s grafem předchozími s tím rozdílem, že zde 

porovnávám průměrné měsíční naměřené teploty za rok 2010. K původním třem stanicím 

na povodí Bělé přibyla čtvrtá stanice Šerák. Všechny stanice naměřily nejmenší teploty 

v měsících lednu a prosinci, kdy teplota klesla až k -8,7°C. Nejtepleji bylo v povodí Bělé 

v červenci a nejvyšší teplota byla zaznamenán na stanici Bělotín a to 20,3°C. Pokud 

nepočítám chladné měsíce leden a prosinec, tak právě Bělotín je místo, kde se naměřily 

nejvyšší teploty vůbec.   

Tab. 21 Průměrné měsíční naměřené teploty na 4 měrných stanicích v povodí Bělé za rok 2010 

 Bělotín Bílá Jeseník Šerák 

leden -5,8 -6,4 -6,5 -8,7 

únor -1,3 -3,1 -1,6 -6,1 

březen 3,6 0,1 2,3 -3,4 

duben 8,9 5,7 7 2,2 

květen 12,2 9,7 10,7 5,6 

červen 17,5 14,6 16 10,6 

červenec 20,3 17,8 18,5 14,2 

srpen 18,4 15,5 16,7 11,8 

září 12,3 9,8 10,8 5,8 

říjen 6,5 4,7 5,6 1,9 

listopad 6,6 4,9 5,5 0,8 

prosinec -4,2 -3,3 -5,2 -8,2 
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 Obr. 44 Graf porovnání průměrných měsíčních naměřených teplot v povodí Bělé za rok 2010 

V dalším grafu analyzuju průměrné měsíční teploty naměřené v roce 2010 na 

měrných stanicích ve Valašském Meziříčí a Vsetíně a jedná se o povodí 

v Moravskoslezských Beskydech. Opět je na první pohled zřejmé, že nejchladněji zde bylo 

v lednu, kdy byla překročena hranice -5°C. Mezi studené období však můžeme zařadit také 

únor a prosinec, jelikož se teplota dostala do mínusových položek. Teplé počasí a vysoké 

teploty panovaly opět v letních měsících, kdy byly naměřeny nejvyšší teploty na obou 

stanicích.  

Tab. 22 Průměrné měsíční naměřené teploty na 2 měrných stanicích v povodí Bečvy za rok 2010 

 

 

 Valašské Meziříčí Vsetín 

leden -5,9 -5,3 

únor -1,4 -1,2 

březen 2,8 2,5 

duben 7,8 7,8 

květen 11,5 12,1 

červen 16,7 16,8 

červenec 19,6 19,4 

srpen 17,9 17 

září 12,1 11,6 

říjen 6,8 6,2 

listopad 6,9 6,6 

prosinec -3,5 -3,9 
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Obr. 45 Graf porovnání průměrných měsíčních naměřených teplot  v povodí Bečvy za rok 2010 
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9 VÝSTAVBA MODELU MIKE SHE, 

SIMULACE SCÉNÁŘŮ 

9.1 Hydrologické modely 

Hydrologické modely se dělí na dva typy, podle toho, k jakému účelu byly 

vytvořeny. Jedná se o hydrodynamické a srážkoodtokové modely. Kompletně všechny 

hydrologické modely jsou používány k reprezentaci hydrologického systému, tedy povodí 

a slouží také k analýze chování tohoto systému jako celku, ale i dílčích částí. Hlavním 

úkolem hydrodynamických modelů je simulace transformace vody v korytech toku a 

rovněž ve vodohospodářských objektech. Naopak cílem srážkoodtokových modelů je 

transformace ovzdušné srážky na odtok. Srážkoodtokové modely jsou také schopny počítat 

srážkoodtokové vztahy a hydrologické bilance jednotlivých povodí.  

Dále se hydrologické modely člení na modely diskrétní a kontinuální. Diskrétní 

modely jsou prezentovány nepřetržitým simulováním hydrologického procesu, nejčastěji 

se používají např. při povodních způsobené regionálními dešti. Naopak kontinuální modely 

simulují určitý hydrologický proces po krátký časový okamžik, např. povodně, které jsou 

vyvolané přívalovými srážkami.  

Třetí rozdělení modelů je do třech skupin, na celistvé, semidistribuované a 

distribuované modely. Toto rozdělení vzniklo na základě prostorové diskretizace a liší se 

mírou nároků na data. [32] 

 Celistvé modely (lumped):  

– sada parametrů, kterými se modeluje povodí, je prostorově homogenní (vždy jedna 

hodnota parametru na celé povodí) 

– např. model HEC-1 (předchůdce modelu HEC-HMS) 

 Semidistribuované modely (semi-distributed): 

- nejčastěji používané modely 

- povodí, které chceme modelovat, se rozdělí na menší podcelky, tzv. subpovodí 

- přesnost modelování povodí je dáno mírou detailu, např. na kolik subpovodí je 

celkové povodí rozděleno 
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- např. model HEC-HMS, HYDROG 

 Distribuované modely (distributed): 

- tyto modely jsou realizovány v pravidelné rastrové síti, která pokrývá celé 

modelované povodí 

- sada parametrů je dána pro každou buňku rastru 

- velikost buňky rastru je velice důležitá – záleží na ní přesnost odhadu vstupních 

parametrů, ale také rychlost výpočtu 

- např. model MIKE SHE  

[32] 

 
Obr. 46 Ukázka typu modelů [32] 

Mezi nejdůležitější datové vstupy patří: 

a) GIS data z pilotních povodí: 

1.) Digitální model terénu (DMT) 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  90 

2.) Krajinný pokryv (CORINE Land Cover) 

3.) Geologické a hydrogeologické poměry území 

4.) Půdy (půdní typy, druhy, infiltrační charakteristiky půd, hydrologické skupiny půd) 

5.) Hydrografie území (vodní toky, vodní díla, vodní plochy, meliorační kanály) 

6.) Rozmístění staniční sítě 

 

b) Hydrometeorologická data: 

1.) Srážky, výpar, sníh, teploty vzduchu (výška sněhové pokrývky) 

2.) Průtoky (kalibrace modelů) 

3.) Radarové odhady srážek pro vybrané epizody 

4.) Hydrogeologický monitoring (pozorovací síť ČHMÚ) 

[30] 

9.2 MIKE SHE 

Jedná se distribuovaný s-o model, který se používá pro simulaci nejrůznějších 

procesů hydrologického cyklu. Mezi hlavní procesy simulace patří např. srážky, odtok 

vody z povodí, povrchový a podzemní odtok, evapotranspirace, tání sněhu, atd. Tento s-o 

model je velice vhodný pro analýzy, plánování a řízení v oblasti jak vodních zdrojů, tak i 

povodí či životního prostředí. Uplatňuje se převážně při posuzování vzájemných vztahů 

mezi povrchovou a podzemní vodou. Je ovšem vhodný také při řešení technických zásahů 

v povodí. [14] 

MIKE SHE vychází z modelu SHE (Systéme Hydrologique Européen).  Tento 

model začala rozvíjet instituce DHI (Danish Hydraulic Institute) od 80. let jako součást 

řešení platformy HD a rovněž s-o modelů, které jsou v podobě modelu MIKE Zero. Pokud 

chceme řešit hydrologickou bilanci povodí včetně odtoku v korytech, musí být tento model 

napojen na 1D model MIKE 11, pro řešení odtoku v korytech. Napojení na MODFLOW 

nám umožňuje řešit proudění v nasycené zóně. [32] 

MIKE SHE je komplexní model, jelikož umožňuje simulaci všech procesů, které 

probíhají v hydrologickém cyklu. V tomto modelu je nutné rozdělit povodí na rastry, což je 

pravidelná síť buněk a každé buňce přiřadíme hodnotu daného parametru. Jak již bylo 

zmíněno, MIKE SHE je možno napojit na MIKE 11 či na MODFLOW, ale ještě nesmíme 
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zapomenout na napojení na model MOUSE či MIKE URBAN. Pokud chceme řešit odtok 

v urbanizovaném území, není lepší řešení, než se propojit s modelem MOUSE nebo s 

komplexním nástrojem MIKE URBAN.  

Pokud potřebujeme stanovit povrchový odtok, používá MIKE SHE dvě metody. 

Buď totu záležitost řeší přes semidistribuovaný přístup Manningova vztahu nebo se snaží 

provést difúzní vlnovou aproximaci Saint Venantových rovnic. [30] 

Co se týče evapotranspirace, tak ta je počítána metodou Kristensen-Jensen. 

Můžeme však použít i jinou metodu a to zjednodušený dvouvrstvý model. Tento model 

rozděluje nenasycenou zónu na dvě vrstvy, svrchní a spodní. Svrchní vrstva, neboli 

kořenová zóna, kde se používá RDF faktor a dochází k odčerpávání vody přes kořeny 

rostlin a tím k evapotranspiraci. Druhá spodní vrstva je tzv. zóna pod kořenovou zónou a 

v této zóně už nedochází k evapotranspiraci.  

Chceme-li simulovat podzemní odtok či nasycenou zónu ve 3D, musí model MIKE 

SHE využít metodu konečných rozdílů. Zvolíme-li však pro řešení nasycené zóny metodu 

numerickou, můžeme si zvolit pro prezentaci buď geologické vrstvy nebo čočky. Naopak 

nenasycená zóna a proudění vody v ní je řešeno Richardsovými rovnicemi. [30] 

Pro zjištění vlivu využití krajiny na srážkoodtok můžeme použít různé modely, 

avšak každý model vyžaduje jiné parametry. Např. MIKE SHE vyžaduje parametr typu 

LAI, což znamená index listové plochy a také hloubky prokořenění, který se stanovuje 

převážně u lesního porostu. Naopak model HEC-HMS využívá metodu SCS-CN. Důležitý 

je zde typ vegetace a krajinného pokryvu, který spolu s hydrologickými charakteristikami 

půd, je pouze určitým komponentem pro výpočet čísla odtokové křivky. Důležitou funkcí 

je rovněž ochranný vliv vegetace na půdní profil. Z dlouhodobého hlediska totiž dochází 

k degradaci půdního profilu a tím k významnému ovlivnění odtokového procesu.  

Konečné výstupy modelu MIKE SHE jsou prezentovány v grafech či v rastrech. 

Jednotlivé výstupy jsou závislé na schematizaci a také na komplexitě modelu. [30] 

Mezi hlavní výstupy z modelování patří: 

a) povrchový odtok 

b) výška hladiny povrchového odtoku 

c) infiltrace do nenasycené zóny 
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d) výměna mezi nenasycenou a nasycenou zónou 

e) obsah vody v nenasycené zóně 

f) hypodermický průtok 

g) evapotranspirace (explicitní řešení) 

h) změna hladiny podzemní vody 

i) tání sněhové pokrývky (model tání sněhu s metodou stupeň/den) 

j) tok v korytech toků a profilech MIKE 11 (explicitní řešení) 

[32] 

Tab. 23 Charakteristika použitého modelu MIKE SHE [32] 

Charakteristika modelu MIKE SHE  Popis 

Výrobce DHI 

Webové stránky http://www.dhigroup.com 

Platforma OS OS Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 

Ovládání grafické uživatelské rozhraní/DHI Simulation Engine 

(od verze 2007) 

Distributivnost semidistribuovaný/distribuovaný model 

Napojení na GIS MIKE Zero 

Import/správa časových řad editor MIKE Zero, úprava ASCII souborů 

Editace schematizace grafická/tabelární 

Kalibrace poloautomatická 

Možnost schematizace VH nádrží částečně podporováno 

Radarové odhady srážek k definovaným souřadnicím, rastr  

Metody hydrologické transformace Kristensen-Jensen, Richardsova rovnice, nasycená 

zóna pomocí 3D metody konečných prvků, 

MODFLOW, degree/day 

Metody hydraulické transformace St. Venant/kinematická vlnová aproximace/MIKE 11 

Licence komerční software 

Dokumentace uživatelské a technické manuály, FAQ, případové 

studie 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhigroup.com/
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9.3 Výstavba modelu MIKE SHE 

Začátek simulace znamená založení nového projektu přes položky File – New – 

Projekt. Poté si zvolím model, ve kterém chci pracovat, tedy MIKE SHE a zvolím položku 

Flow Model ve tvaru (.she). Jakmile dojde ke spuštění s-o modelu MIKE SHE, uvítá nás 

okno, které je zobrazeno na obr. 47. MIKE SHE umožňuje dynamické modelování 

systému jak povrchových, tak i podzemních vodních zdrojů. Jedná se tedy o výhodný 

softwarový balíček, který provádí simulace všech důležitých procesů hydrologického 

cyklu.  

 
Obr. 47 Úvodní okno modelu MIKE SHE 

 

Načteme si náš vytvořený projekt, ve kterém chceme simulaci provádět. Na 

počátku je nutno nastavit základní data, která se nachází v tabulce nalevo. Obr. 48 

zobrazuje modelované povodí Bečvy, popř. Bělé v MIKE SHE jako DMT. Základním 

řídícím souborem tohoto modelu musí být projekt s koncovou *.she (v tomto případě 

becva.she). Tento soubor s sebou přináší také základní parametry modelu, jednotlivé 

odkazy na vstupní a výstupní soubory, apod. V této mapě je rozprostřena síť vodních toků 
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daného povodí spolu s rozvodnicí. Pokud chceme řešit pouze určitou část povodí, můžeme 

si tuto oblast přiblížit a dále pracovat pouze v ní.  

 
Obr. 48 Grafické zobrazení modelovaného povodí Bečvy v MIKE SHE 

 

Obr. 49 umožňuje nahlédnout do nastavení simulace v tomto modelu. Tabulka níže 

slouží pro nastavení povrchového průtoku (OL), oblasti proudění v nenasycené zóně (UZ) 

a oblasti proudění v nasycené zóně (SZ). Pokud nás však zajímá i evapotranspirace či řeky 

a jezera, zaškrtneme zde tyto položky. V nenasycené zóně si můžeme vybrat jednu ze tří 

variant a to pohyb vody Richardsovou rovnicí, samospádem či dvěmi vrstvami v 

nenasycené zóně. Nasycená zóna a podzemní odtok je řešen buď metodou konečných 

prvků či metodou lineární nádrže.   
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Obr. 49 Nastavení simulace 

 

Time step control neboli časový krok slouží k nastavení dob jednotlivých simulací. 

Jak můžete vidět na uvedeném obr. 50, nejprve je nutno nastavit počáteční krok. Poté 

následuje zajistit vhodné časy pro max. povolení povrchového odtoku, oblast nenasycené a 

nasycené zóny. Všechny tyto údaje jsou nastaveny v hodinách. Zde se mohou také určit 

parametry pro srážky, např. max. srážkové úhrny za daný časový krok v mm či max. výše 

infiltrace.  
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Obr. 50 Časový krok pro simulace (nastavení dob simulací) 

Další obrázek zobrazuje nastavení modelové domény Model Domain and Grid. 

Toto vyobrazení je v rámci gridu, kdy je povodí rozděleno na jednotlivé rastry. Položka 

modelové domény představuje hranici modelovaného území. V tomto pracovním okně je 

možno upravit velikost povodí, např. velikost buňky v metrech nebo jednotlivé osy NX, 

NY, XO a YO taky v metrech.  

 
Obr. 51 Nástroje modelové domény 
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Obr. 52 reprezentuje topografii modelu neboli jeho uživatelské rozhraní. Jedná se o 

zobrazení dat ve formě gridu, resp. mřížkový soubor. Prostorové rozložení daného povodí 

musí být tedy ve tvaru *.dfs.  

 
 Obr. 52 Uživatelské rozhraní modelu 

Následující obr. 53 představuje srážkové úhrny daného povodí, které se do modelu 

vkládají přes položku Precipitation. V tomto případě se jedná o povodí Bečvy, které je 

rozděleno na pět částí podle jednotlivých měrných stanic. Jedná se o stanice Lipník nad 

Bečvou, Valašské Meziříčí, Velké Karlovice, Vsetín a Zděchov. Na obrázku níže jsou 

představeny údaje stanice Vsetín, kde můžete vidět množství srážkových úhrnů 

v jednotlivých letech v mm za den. U jednotlivých měrných stanic jsou vytvářeny soubory 

srážkových úhrnů ve tvaru *dfs0. 
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Obr. 53 Srážkoměrky (stanice Vsetín na povodí Bečvy) 

Další nutné nastavení spočívá v krajinném pokryvu (Land Use). Tato záložka dále 

čítá dvě položky, první pro vegetaci (Vegetation) a druhou pro odtokový koeficient (Paved 

Runoff Coefficient). Následující obr. 54 a 55 prezentují právě toto nastavení. Položka 

vegetace obsahuje hned několik částí a sice zemědělské plochy, listnaté lesy, jehličnaté 

lesy, smíšené lesy, keře, urbanizované plochy, vodní plochy a mokřady. Pro ukázku jsem si 

zvolila položku zemědělských ploch, kde si musíme nastavit vegetační vlastnosti tohoto 

souboru. Objeví se graf, který charakterizuje 2 křivky. První křivka představuje index 

listové plochy (LAI) a druhá křivka hloubku prokořenění (RD). Na obr. 54 můžeme také 

vidět tabulku pro výběr vegetačních vlastností projektu a vegetačního typu. Druhý obr. 55 

prezentuje odtokový koeficient povodí, který je závislý na vegetačním povrchu  a mění se 

podle něj. Tento koeficient se vkládá do modelu prostřednictvím položky Paved Runoff 

Coefficient.  
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Obr. 54 Ukázka grafu křivek pro LAI a RD pro zemědělské plochy v povodí Bečvy  

 
Obr. 55 Ukázka nastavení odtokového koeficientu 
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Následující obr. 56 představuje Manningův neboli drsnostní koeficient. V podstatě 

to stojí na stejném principu jako předchozí odtokový koeficient. Opět je tento model 

povodí ve formě rastru. Drsnostní koeficient je velice důležitý pro určení povrchového 

odtoku. 

 
Obr. 56 Manningův koeficient (drsnostní koeficient) 

 

Na obr. 57 je zobrazena ukázka nastavení půd. Toto vyobrazení je pro nenasycenou 

zónu a stanovuje se zde půdní vymezení. Zde získáme rovněž informace o hydrologických 

skupinách půdy v povodí. Je jen na nás, který ze tří polygonů si zvolíme, jestli polygon B, 

C nebo D. Nastavení je homogenní a nabízí se zde také možnost vyobrazení retenční 

křivky či křivky hydraulické vodivosti půdy. Naopak u saturované zóny se nabízí možnost 

využít navíc geologické vrstvy (layers) a geologické čočky (lenses).  
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Obr. 57  Nastavení půd 

Následující obr. 58, 59 a 60 zobrazují možnosti ukládání výsledků. Zde je nutné 

provést vymezení časového intervalu pro ukládání, které se stanovuje v hodinách. Na obr. 

59 je ukázka tabulky pro detailnější nastavení výstupů v MIKE SHE. V mapě povodí 

můžeme vidět několik bodů, pro které si můžu zobrazit určité grafy, např. graf 

hypodermického průtoku daného místa v povodí. Poslední tabulka slouží pro ukládání 

výsledků (obr. 60), která představuje výstup gridů na závěr. Tyto výsledky je možno 

propojit s modelem MIKE 11. Posledním krokem je kontrola veškerých dat pomocí 

položky PP čili preprocessingu. Výhodou tohoto modelu se může jevit fakt, že jednotlivé 

výsledky simulací bývají ve formě rastrů a také možnost tyto rastry kombinovat s grafy 

časových řad.  
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Obr. 58 Ukládání výsledků 1 

 
Obr. 59 Ukládání výsledků 2 (nastavení detailních výstupů) 
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Obr. 60 Ukládání výsledků 3 

Další mapy, které jsou zobrazeny níže, uvádějí příklady jednotlivých výsledných 

rastrů daného povodí. Jedná se o tyto rastry: evapotranspirace z intercepce, 

evapotranspirace ze zachycených srážek, výška povrchového odtoku a přechod 

z nenasycené zóny do nasycené. V této práci budu porovnávat výsledky simulace aktuální 

evapotranspirace (actual evapotranspiration) a výšku povrchového odtoku (depth of 

overland water). Jednotlivé výstupy se nachází ve složce Results – Results of simulation – 

Gridded Data Results Viewer.  

 



Ivana Reková: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry  

2012  104 

 
Obr. 61 Výsledný rastr evapotranspirace z intercepce 

 
Obr. 62 Výsledný rastr evapotranspirace ze zachycených srážek 
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Obr. 63 Výsledný rastr povrchového odtoku 

 
Obr. 64 Výsledný rastr přechodu z nenasycené zóny do nasycené zóny 
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Posledním pět ukázek představuje konverzi z modelu MIKE SHE do ArcGIS 

rastru. Cílem této konverze je převod interního formátu MIKE SHE ve tvaru *.dfs2 do 

ASCII rastru a následný import do ArcMapu. Model MIKE Zero podporuje ESRI formáty, 

např. ASCII raster. Obecně se doporučuje používat rastrové formáty *.dfs2, protože 

výrazně urychlují výpočty. Postup je následující: kliknu pravým tlačítkem myši do okna 

výsledků MIKE SHE a zvolím položku export do *.dfs2 rastru. Poté si spustím a 

pojmenuju danou konverzi. K tomuto kroku použiju položku Tool Explorer vpravo dole, 

kde si nastavím MIKE Zero, GIS a Mike2Grd. Pokud existuje v souboru více časových 

kroků z dfs2 rastru, vyberu jich pouze pár (v tomto případě 3 časové kroky). Pokračuju 

v nastavení názvu výstupního ASCII rastru pro ArcGIS. Tento název musí být zadán ve 

tvaru jmeno.ASC. Posledním krokem je import do ArcGIS. K tomuto kroku přistupuji 

následovně a sice vpravo položka ArcToolbox, Conversion Tools, To Raster a ASCII to 

Raster. Výsledkem je zobrazení daného povodí v ArcGISU ve formě rastru.  

 
Obr. 65 Výsledky konverze z MIKE SHE do ArcGIS rastru – Tabulka  exportu do *.dfs2 rastru  
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Obr. 66 Výsledky konverze z MIKE SHE do ArcGIS rastru – spuštění a pojmenování konverze 

 
Obr. 67 Výsledky konverze z  MIKE SHE do ArcGIS rastru – volba časových kroků z dfs2 rastru 
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Obr. 68 Výsledky konverze z  MIKE SHE do ArcGIS rastru – volba názvu výstupního ASCII rastru 

 
Obr. 69 Výsledky konverze z MIKE SHE do ArcGIS rastru – import ASCII rastru pro ArcGIS 
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10 STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

MODELOVÁNÍ 

 

V modelu MIKE SHE byly provedeny simulace nejprve aktuálního krajinného 

pokryvu a poté simulace úplného zalesnění daného povodí. Následně se tyto jednotlivé 

rastry odečetly (aktuální krajinný pokryv – úplné zalesnění). Výsledkem jsou rastry odečtů 

pro jednotlivé povodí a daný časový úsek. Tyto simulace byly provedeny pro 3 časové 

kroky, aby na závěr byly vidět jednotlivé změny v čase. Výstupy jsou představovány 

aktuální evapotranspirací a výškou povrchového odtoku. Tyto výstupy prezentují nejen 

ukázky změn v čase, ale rovněž rozdíly mezi povodím Bečvy a Bělé. Nejprve si 

porovnáme jednotlivé výsledky povrchového odtoku pro povodí Bečvy s výsledky výšky 

povrchového odtoku na povodí Bělé ve 3 časových epizodách.  

 

 Obr. 70, 71 Výsledky povrchového odtoku v 1. časové epizodě 
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Obr. 72, 73 Výsledky povrchového odtoku ve 2.časové  epizodě 
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Obr. 74, 75 Výsledky povrchového odtoku ve 3. časové epizodě 

Nyní se od povrchového odtoku dostaneme k výstupům aktuální evapotranspirace v 

zájmových povodích.  
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Obr. 76 Výsledek aktuální evapotranspirace v 1. časové epizodě 

 

Obr. 77, 78 Výsledky aktuální evapotranspirace ve 2. časové epizodě 
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Obr. 79, 80 Výsledky aktuální evapotranspirace ve 3. časové epizodě 

 

Nyní si provedeme statistické zhodnocení jednotlivých výsledků aktuální 

evapotranspirace a povrchového odtoku ve formě grafů. Jednotlivé výsledky jsou v mm. 

První se budou srovnávat 2 grafy v povodí Bečvy pro aktuální krajinný pokryv a pro plné 

zalesněné tohoto povodí. 
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Porovnání evapotranspirace v aktuálním krajinném pokryvu a 

plně zalesněném povodí Bečvy
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Obr. 81 Graf porovnání evapotranspirace v aktuálním krajinném pokryvu a plně zalesněném povodí Bečvy 

 

Porovnání výšky povrchového odtoku v aktuálním krajinném pokryvu 

a plně zalesněném povodí Bečvy
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Obr. 82 Graf porovnání výšky povrchového odtoku v aktuálním krajinném pokryvu a plně zalesněném povodí 

Bečvy 

 

Na dalších dvou grafech je vidno rozdíly v povrchovém odtoku a evapotranspiraci 

v povodí Bělé v období let 2006 – 2007.  
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Obr. 83 Graf porovnání evapotranspirace v aktuálním krajinném pokryvu a plně zalesněném povodí Bělé 
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Obr. 84 Graf porovnání povrchového odtoku v aktuálním krajinném pokryvu a plně zalesněném povodí Bělé 

 

Z jednotlivých grafů je zřejmé, že se povrchový odtok a evapotranspirace liší 

v aktuálním krajinném pokryvu a v plně zalesněné oblasti. Evapotranspirace v úplném 

zalesněném povodí je větší než v oblastech krajinného pokryvu. Jednotlivé křivky 

povrchového odtoku se liší v závislosti na srážkových úhrnech v jednotlivých obdobích jak 

v krajinném pokryvu, tak i v zalesněných oblastech.  
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11 ZÁVĚR 

Povodí Bečvy a Bělé byla zvolena jako zájmová území této diplomové práce. 

Cílem této práce bylo ukázat, jak krajinný pokryv ovlivňuje odtokové poměry a 

evapotranspiraci v zájmových oblastech. Na těchto oblastech byla provedene simulace pro 

aktuální krajinný pokryv a aktuální úplné zalesnění daných povodí. Výstupy jsou 

prezentovány zvlášť pro výšku povrchového odtoku a pro aktuální evapotranpiraci 

zájmových území. Výsledné obrázky odečtených rastrů ukazují rozdíly jak se aktuální 

evapotranspirace a výška povrchového odtoku měnila v čase. Byly zvoleny 3 časové kroky 

v rozmezí let 2006 – 2007. Jednotlivé výstupy slouží rovněž pro srovnání těchto faktorů 

mezi danými povodími. Rozdíly můžete sami vidět. Vše probíhalo v komplexním s-o 

distribuovaném modelu MIKE SHE. Určitá výhoda použitého modelu spočívá v tom, že 

slouží převážně k detailním analýzám prostorových změn určitých zvolených parametrů. 

Druhá výhoda modelu MIKE SHE je jistě taková, že může dojít k jeho propojení s jinými 

komponenty, proto je považován za zcela komplexní.  

Můžeme bezesporu říci, že používání hydrologických modelů spolu s GIS nástroji 

se v posledních letech značně rozšířilo nejen v lesnické hydrologii, ale i v jiných oborech. 

Určujícím faktorem, jež zapřičínil stále větší využívání těchto modelů, jsou jistě finanční 

náklady a to především na malých lesních povodích. Narozdíl od různých terénních či 

laboratorních měření je tato metoda méně finančně nákladná a také pohodlná. 

Odborníkům, jež se touto problematikou zabývají, stačí k analýzám prakticky tři věci a 

sice výkonnější počítač, balíček nutných modelů a veškerá data, která jsou potřebná pro 

dané analýzy a simulace. Musí být však zajištěna určitá podmínka a to přesná a kvalitní 

vstupní data. To je první krok k úspěšnému modelování a ke zjištění správných výsledků. 

Na závěr této práce můžeme bezesporu říci, že krajinný pokryv a zalesnění oblastí 

ovlivňují odtokové poměry a aktuální evapotranspiraci v povodí Bečvy a Bělé.  
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