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ANOTACE 

Tématem mé diplomové práce je analýza vlivu atmosférické depozice na zdravotní stav 

lesa a kvalitu vod v Beskydech.  První část práce je věnována pilotního území, popsány 

jsou zde přírodní poměry Moravskoslezských Beskyd a pozornost je věnována především 

lesům.  Část o lesích zahrnuje jejich historii, charakteristiku, funkce a taky to, jak jsou 

poškozovány imisemi. Další kapitoly se zabývají atmosférickou depozicí, jejími účinky a 

vývojem v České republice. V praktické části je popsána metodika práce a modelování 

scénářů v dynamickém erozním modelu SWAT. Byly zvoleny dva scénáře pro povodí řeky 

Ostravice. První je bez vlivu atmosférické depozice a ve druhém scénáři jsou změněny 

údaje pro dusík, což je složka atmosféry, která ovlivňuje atmosférickou depozici. 

Závěrečná část obsahuje prezentaci dosažených výsledků ve formě grafických a mapových 

výstupů a jejich zhodnocení. 

Klíčová slova: Moravskoslezské Beskydy, atmosférická depozice, lesy, dynamický erozní 

model SWAT, Ostravice, poškození imisemi 

SUMMARY 

Topic of my diploma thesis is studying impact of the atmospheric deposition on the forest 

health and water quality in Beskydy. The first part is devoted, describes natural conditions 

of Moravskoslezské Beskydy and special attention is devoted to forests. Part of the forests 

includes their history, characteristics function a and their damage of air pollution. Other 

chapters deal atmospheric deposition, its effects and development in Czech republic. The 

practical part describes the methodology of work and modeling scenarios in the dynamic 

erosion model SWAT. Were chosen two scenarios for basin of the Ostravice river. First is 

without the impact of the atmospheric deposition and in the other scenario are changed the 

data for nitrogen, element of the atmosphere which influence the atmospheric deposition. 

The final section contains presentation of the the obtained results in the form of graphics 

and map layouts and their  evaluation 

Key words: Moravskoslezské Beskydy, atmospheric deposition, forests, dynamic erosion 

model SWAT, Ostravice, air pollution  

 



                                                          
                    

OBSAH: 

    SEZNAMZKRATEK………………………………………………………………….14 

     1 ÚVOD …………………………………………………………………….…….  9 

     2 PŘÍRODNÍ POMĚRY MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD…………… 11 

2.1 GEOLOGIE .............................................................................................................. 12 

2.2 GEOMORFOLOGIE ................................................................................................... 16 

2.3 KLIMATICKÉ POMĚRY ............................................................................................ 19 

2.4 HYDROLOGICKÉ POMĚRY ....................................................................................... 20 

2.5 PŮDNÍ POMĚRY ....................................................................................................... 23 

2.6 FAUNA ................................................................................................................... 24 

2.7 FLÓRA .................................................................................................................... 28 

2.8 CHKO BESKYDY ................................................................................................ 33 

    3 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE………………………………………………34 

3.1 SUCHÁ DEPOZICE ................................................................................................... 34 

3.2 MOKRÁ DEPOZICE .................................................................................................. 35 

3.3 KYSELÁ DEPOZICE .................................................................................................. 35 

3.4 HISTORIE ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE ....................................................................... 36 

3.5 VÝVOJ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V ČR ................................................................. 37 

   4 LES……………………………………………………………………………...43 

4.1 HISTORIE ................................................................................................................ 43 

4.2 CHARAKTERISTIKA ................................................................................................ 43 

4.3 FUNKCE LESŮ ......................................................................................................... 44 

4.4 LESY V BESKYDECH ............................................................................................... 46 

    5 ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESA…………………………..48 

5.1 MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU LESŮ .............................................................. 48 

5.2 ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESA V BESKYDECH ...................................... 54 

    6 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY………………………………. 62 

6.1 ARCGIS ................................................................................................................. 62 

6.2 ARCVIEW GIS 3.2 .................................................................................................. 62 

   7 DYNAMICKÝ EROZNÍ MODEL SWAT……………………………………63 

7.1 MODELOVÁNÍ KVALITY VOD .................................................................................. 64 

7.2 SIMULACE VLIVU NA ODTOKOVÉ POMĚRY V PROGRAMU SWAT ............................ 68 

7.3 INTERPRETACE A VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ ............................................................ 78 

    8 ZÁVĚR………………………………………………………………………….81 

    SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY………………………………………………..83 

    SEZNAM OBRÁZKŮ……………………………………………………………… 86 



                                                          
                    

SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

AV ČR Akademie věd ČR 

ČGÚ Český geologický ústav 

DMT Digitální model terénu 

DPZ Dálkový průzkum Země 

ČHMÚ Česky hydrometeorologický ústav 

EMEP Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu 

látek znečišťujících ovzduší v Evropě 

 HBÚ Hydrobiologický ústav 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. 

MKSP Morfologický klasifikační systém půd 

VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský 

S-JTSK Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 

 

 

 

 

http://www.cas.cz/


                                                          
                    

Cizojazyčné zkratky 

CORINE Coordination of Information of the Environment 

DMBS Database management system 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

GRASS Geographic Resources Analysis Support Systém 

HSPF Hydrological Simulation Program-Fortran 

ICP FORESTS International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of 

Air Pollution Effects on Forrests 

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

SWAT Soil and Water Assessment Tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alena Dostalíková: Vliv atmosférické depozice na zdravotní stav lesa a kvalitu vod v 

Beskydech 

                                                          
                    

9 

2012 
 

1      ÚVOD 

Atmosférická depozice se označuje jako významný proces, který se významně podílí na 

samočištění atmosféry. Odstraňuje látky emitované do atmosféry nebo v ní vznikající 

v důsledku chemických reakcí. Na druhé straně však působí jako velmi významný zdroj 

znečišťujících látek pro ostatní složky prostředí, mezi které patří hydrosféra, pedosféra, 

kryosféra a také biosféra. Na okyselování srážek se nejvíce podílejí sulfáty a nitráty, které  

vznikají oxidací z emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíků. Původ mají antropogenní i 

přirozený. Konkrétně podíl oxidu siřičitého se u  antropogenních zdrojů odhaduje na více, 

jak 50% u oxidů dusíku je pak uveden více než 30%. Antropogenní zdroje v jsou v tomto 

případě spalování fosilních paliv, průmyslová výroba a také doprava (automobilová, lodní, 

letecká). Samotná historie kyselých srážek spadá do období zhruba před tři sta lety. Jako 

první, kdo tento pojem použil ve své práci, byl anglický chemik Robert Angus Smith. Jeho 

práce tehdy pojednávala o chemickém složení deště ve městě Manchester a jeho okolí. 

V roce 1961 pak švédský chemik Svant Odin prokázal to, že acidita atmosférických srážek 

a povrchových vod roste a zároveň poukázal na tzv. oblasti zdrojové a postižené. Mimoto 

vyslovil hypotézu o dlouhodobých ekologických účincích kyselých dešťů zahrnující: 

snížení rybí populace, vyplavování toxických kovů z půd do povrchových vod a 

v neposlední řadě také snížení růstu lesa. Negativní důsledky atmosférické depozice se 

projevují v čistých a především v horských oblastech, zde je hlavní složkou její mokrá část.  

Lesy se označují jako plíce krajiny a to proto, že čistí vzduch i vodu od škodlivin. Mají 

vzhledem k průmyslovému charakteru země a hustotě obyvatelstva mimořádný význam 

jako součást životního prostředí. Současně je to také zdroj obnovitelné a ekologicky šetrné 

suroviny- dřeva, která se označuje jako jedna z mála surovin dostupných v českých 

zemích. Kromě toho však lesy musí uspokojovat stále rostoucí nároky na mimoprodukční 

funkce, ke kterým se řadí funkce vodohospodářská, půdoochranná, krajinotvorná, 

klimatická a rekreační. [13] 

Na Zemi se vyskytují 350 miliónů let a v současnosti pokrývají okolo 30% suchého 

zemského povrchu (40 miliónů km
2
). Každý les je jedinečný a díky rozdílům v druhovém 

složení, stáří, typů půdy, volně žijícím zvířatům a mikroklimatickým podmínkám zároveň 

odlišný od těch ostatních.  
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Práce se zaměřuje na vliv atmosférické depozice v oblasti Moravskoslezských Beskyd a 

zde se hodnotí zdravotní stav lesa a kvalita vod. Její první část se věnuje  popisu přírodních 

poměrů Moravskoslezských Beskyd, doplněných o mapové výstupy vytvořené v aplikaci 

ArcMap 9.3. Dále je zařazen popis atmosférické depozice, její složky, historie a vývoj 

v České republice. Za ní následuje charakteristika lesa a popis jeho funkcí. Další část se 

věnuje hodnocení zdravotního stavu lesa, kde jsem použila data z monitoringů stavu lesa, 

které v rámci programu ICP Forests probíhají na území České republiky ve dvou úrovních. 

V I. úrovni se hodnotí zdravotní stav stromů podle úrovně defoliace (odlistění). II. úroveň 

zahrnuje podrobné hodnocení zdravotního stavu lesa a faktorů prostředí, které ho ovlivňují. 

Patří zde: hodnocení stavu korun, hodnocení stavu lesních půd, sledování chemismu 

půdního roztoku, chemická analýza asimilačních orgánů (listová analýza), Sledování 

depozic, hodnocení růstu, meteorologická měření, hodnocení přízemní vegetace, 

fenologická pozorování, hodnocení kvality ovzduší a také sběr a hodnocení opadu.  

Pro zhodnocení kvality vod jsem využila metody dynamického erozního modelu SWAT, 

který jsem aplikovala na jádrové povodí pro oblast Moravskoslezských Beskyd- řeku 

Ostravici. Z prvků, které se podílejí na atmosférické depozici jsem u praktické části své 

práce zvolila vliv organického dusíku. V rámci modelování pomocí programu SWAT 

proběhly dva způsoby simulace vlivu atmosférické depozice na odtokové poměry. 

V prvním případě se jednalo o scénář bez vlivu atmosférické depozice a u druhého scénáře 

byla nastavena koncentrace dusíku na její maximální možnou míru. Závěrečná část 

obsahuje prezentaci a dosažených výsledků ve formě mapových výstupů a jejich 

zhodnocení 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD 

 

Obr. 1 Vymezení Beskyd v rámci ČR 

 

Obr. 2 Mapa krajinného pokryvu v Beskydech 
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2.1 Geologie  

Z hlediska regionální geologie jsou Moravskoslezské Beskydy zařazeny do Vnějších 

Západních Karpat, jež jsou součástí rozsáhlé soustavy mladých pásemných pohoří, jejichž 

vznik je důsledkem kolize africké a euroasijské desky na konci křídy a na začátku terciéru.  

Karpatská soustava se člení na několik pásem, avšak na území Moravskoslezských Beskyd  

zasahuje pouze vnější flyšové pásmo, které se z hlediska složení vyznačuje 

mnohonásobným rytmickým střídáním vrstev jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. 

Kromě toho je pro flyš charakteristická také příkrovová stavba. Jeho povrchovou stavbu 

tvoří celkem tři skupiny vnějšího flyše: nejspodnější- jednotka podslezská, přes tu je 

nasunuta jednotka slezská a v tektonickém naloží spočívá jednotka račanská (spadající do 

magurské flyšové skupiny). 

Severní polovinu Moravskoslezských Beskyd buduje souvrství příkrovu slezského. 

Nejvýrazněji se v terénu projevují pískovcové vrstvy palkovické a také druhohorní 

štramberské vápence bohaté na zkameněliny. Převážná část území Moravskoslezských 

Beskyd náleží do Slezské jednotky godulského vývoje, do které spadají vrstvy spodní až 

střední křídy až po horní hranici staršího cyklu tvořeného vrstvami istebňanskými vrstvy. 

Nejstaršími vrstvami (uloženými ve spodní části) jsou vrstvy lhotecké. 

2.1.1 Vrstvy lhotecké  

Jsou převážně tvořeny křemenem (ze 40-50%) - označují se jako nestejnozrnně křemenné, 

1-2% tvoří pelitizovaný ortoklas, kromě něj zde najdeme také rohovec, vápenec, muskovit, 

biotit, chlorit a jílovitou hmotu.  

 Výskyt: spodní partie hory Ondřejník, Horečku u Frenštátu. Také se vyskytují od 

Ostravice přes Butořanku pod Ostrým, Prašivou, Hradovou, Janovicemi, Malenovicemi až 

do Řeky. Končí u Malého Sošova.  

2.1.2 Vrstvy istebňanské  

 Usazovaly se na rozhraní křídy a paleocénu, budují celé zadní pásmo hornatiny    

Moravskoslezských Beskyd. V západní části jsou převážně tvořeny jílovci, které jsou ve 

vrstvách od několika cm a po několik m (jako maximum se udává 75 m), ale jsou v nich 
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také pískovce, jejichž maximální mocnost je do 0,5 m. Charakterizovány jsou jako 

tmavošedé až černošedé, nevápnité, prachově až jemnozrnně písčité. Východní část 

istebňanských vrstev je tvořena pískovci, které se zde nacházejí ve vrstvách mocných od 3 

cm do 35 m, celkově pak můžou dosahovat až několikasetmetrové mocnosti. Velmi vzácně 

jsou vápnité, převažují mezi nimi drobně až středně slepencové, z většiny převážně 

jílovité, křemenito-jílovité a nevápnité. Na pohled arkózové, nepravidelně odlučné podle 

vrstevnatosti. V istebňanských vrstvách jsou místy zastoupeny také tenké vrstvy 

pelosideritu obsahující 50-70 % oxidu křemičitého, 5-10% ortoklasu (plagioklas a 

mikroklin) 3-5% jílovce, rohovce, vápence, křemence, akcesorického muskovitu, biotitu, 

chloritu a 15-35% jílovité hmoty (vzhledem k tomu, že obsahuje do 10% karbonát, může 

teoreticky být obsah karbonátu až 300-700 t na 1 ha). 

Výskyt: spodní partie Dolní Bečvy, Prostřední Bečvy, Horní Bečvy, Košařisk, Dolní 

Lomné, Skalky, Rohovce-Písečná-Baginec-Bukovec. Také oblast Kladnaté, Trojačky, Bílé, 

Příslopu, Janikuly, Vrobli, Lučného, Bílého Kříže, Kozího hřbetu, Hrušek-Burkov, 

Velkého Polomu-Kostelky-Skalka-Velká Louka po sedlo Mosty. 

2.1.3 Godulské vrstvy  

2.1.3.1 Godulské vrstvy spodní 

Na severních svazích severního okraje, jsou tvořeny drobně až středně rytmickým 

terigenním pískovcem s jílovci ve vrstvách mocných 1-10 cm, pískovci s vrstvami 1-60 

cm, ale také 1 m.  

2.1.3.2 Godulské vrstvy střední 

Budují vlastní jádro Moravskoslezských. Jedná se o rytmický terigenní flyš 

charakteristický jílovci, mocnými do 10 cm a pískovci ve vrstvách mocných 2- 4 m. 

Celková mocnost vrstev je udávána v rozmezí 350- 1500 m. 

2.1.4 Podmenilitové vrstvy  

Jejich tvorba v paleocénu je pokračováním godulského vývoje. Podmenilitové vrstvy jsou 

převážně jílovcové, místy s čočkovitými pásmy, které jsou silné v rozmezí několik desítek 

metrů až po 150 metrů (zde převažuje pískovec). Jílovce jsou popisovány jako 
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nepravidelně břidličnaté, rozpadavé, měkčí, několik cm až několik m silné. Mezi jejich 

charakteristickými barvami jsou šedá, tmavošedá, zelenošedá, červenohnědá a od podloží 

do nadloží přibývá vápnitost. Pískovce se zde vyskytují jemně až hrubě zrnité, místy i 

slepencové, světlešedé až bělošedé, vápnité i nevápnité a jejich Výraznější vrstvy 

(v podmenilitových vrstvách) se označují jako ciężkowický pískovec. Ten tvoří pískovec 

dvojího typu. První- nevápnitý, středně až hrubě zrnitý, místy i drobně slepencový, 

bělošedý (vyskytuje se v lavicích silných až několik m). Druhý typ je modrošedý, středně 

až hrubě zrnitý a vyznačuje se čočkovitými pásmy.  

 

2.1.5 Vrstvy magurské jednotky  

Přesněji řečeno její račanský příkrov zasahují na území jen okrajově a to při hranicích se 

Slovenskem.  

V Moravskoslezských Beskydech je jako geologická zvláštnost označován pseudokras. 

Takto jsou označovány jevy podobné krasovým, které však vznikají v nekrasových 

horninách (u této oblasti jde o pískovce). Svahy na nichž je možné najít pseudokrasové 

jevy jsou odlišné tím, že nemají normální vodní režim, ani zde nejsou vytvořena 

prameniště. Voda se v tomto případě vyskytuje až na úpatí svahů a její prameny jsou 

vydatné. Kromě jeskyní jsou projevem zde projevem pseudokrasu „zborcené“ svahy či 

pseudokrasové „závrty“. 
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Obr. 3 Geologická stavba Beskyd 

Známými pseudokrasovými jeskyněmi jsou:  

2.1.5.1     Kněhyňská jeskyně  

přírodní památka (nachází se na jihovýchodním svahu hory Kněhyně v nadmořské výšce 

1045- 1050 a svou hloubkou 57,5 m je považována za nejhlubší propasťovitou jeskyni 

Vnějších Západních Karpat).  

2.1.5.2 Cyrilka  

 Další z pseudokrasových jeskyň, kterou můžeme najít na Pustevnách dosahuje  délky   

 370 m. 

2.1.5.3 Ondrášovy díry  

Přírodní památka (o nadmořské výšce 840- 940 m) ležící dva kilometry severozápadně od 

Lysé Hory na hřbetě Lukšinec. Je považována za příklad vzniku pseudokrasových 

(puklinových a rozsedlinových) jeskyní. [11] 
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2.2 Geomorfologie  

 

Obr. 4 Geomorfologické členění Beskyd 

Geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy se nachází mezi 49º24´ a 49º41´ severní 

zeměpisné šířky a mezi 18º01´ a 18º51´ východní zeměpisné délky, náleží do provincie 

Západních Karpat. Tato oblast hraničí na severu s Podbeskydskou pahorkatinou, na 

východě  s Polskou republikou, se Slovenskou republikou na jihovýchodě a na jihozápadě 

s Hostýnskovsetínskými vrchy a Javorníky.  Tvarem připomíná ne zrovna pravidelný 

rovnoběžník s vlnitými hranicemi. Celková výměra oblasti je zhruba 82 432 ha, výměra 

porostní půdy je udávána na přibližně 62 008 ha.  

Územím Moravskoslezských Beskyd protéká řeka Ostravice, která je svým údolím 

rozděluje na dva základní podcelky: 

2.2.1 Lysohorská hornatina  

Členitá hornatina zaujímá plochu 362 km
2
, jeho střední výška je 709,9 m a střední sklon 

14º45´.  Nachází se zde Lysá hora (1323,4 m. n. m.), nejvyšší vrchol Moravskoslezských 

Beskyd. Tento východní podcelek Moravskoslezských Beskyd je budován příkrovem 
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godulských a istebňanských vrstev, na jeho reliéfu je možné nalézt stopy mladotřetihorního 

zarovnání a periglaciální modelace zastoupené mrazovými sruby, balvanitými proudy, 

pseudokrasovými puklinami a jeskyněmi.  

Lysohorskou hornatinu tvoří tři okrsky:  

2.2.1.1 Ropická rozsocha 

Označuje se jako největší masív Moravskoslezských Beskyd, jejím nevyšším bodem je 

Ropice 1083 m (dalšími významnými vrcholy masívu jsou také Javorový 1032 m, Ostrý 

1044 m, Slavíč 1055 m, Kozubová 982 m, Kalužný 994 m).  

2.2.1.2 Zadní hory 

 členitá hornatina až členitá vrchovina tvořená souvrstvím pískovců, jílovců a slepenců 

z godulských a istebňanských vrstev nacházející se v jižní části Lysohorské hornatiny. 

Nejvyšším bodem tohoto okrsku je Velký Polom 1067 m, za ním pak následují vrcholy 

1061 m, Kozí hřbet 987 m, Sulov 943 m, Kozlena 881 m. 

2.2.1.3 Lysohorská rozsocha 

Vlastní masív Lysé hory a zároveň také třetí okrsek Lysohorské hornatiny. Je 

charakterizován jako členitá hornatina z godulských vrstev. Nachází se zde nejvyšší 

vrcholem Moravskoslezských Beskyd Lysou horou 1323 m. Další vrcholy jsou Travný 

1203 m. 

2.2.2 Radhošťská hornatina 

Západní podcelek Moravskoslezských Beskyd má rozlohu 223 km
2
, o střední výšku 701,5 

m a střední sklon 15°41´(tato hodnota je považována za nejvyšší střední sklon svahů v 

České republice). Radhošťská hornatina má ráz strukturního hřbetu stupňovitě klesajícího 

k jihu. Hornatina je tvořena odolnými pískovci a slepenci godulské jednotky, které jsou 

porušovány hlubinným ploužením. Důkazem toho jsou četné pseudokrasové propasti a 

jeskyně. 
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Tvoří ji okrsky: 

2.2.2.1 Radhošťský hřbet 

Nachází se ve střední části Radhošťské hornatiny. Má stupňovitý jižní svah s rozevřenými 

puklinami a zdvojenými hřbety. To svědčí o značném rozsahu pohybu horninových ker, na 

který mělo vliv hlubinné ploužení. V okrsku se nacházejí vrcholy Smrk 1276 m (nejvyšší 

bod), Kněhyně 1257 m a Radhošť 1029 m, Tanečnice 1048 m a Noříčí 1074 m. 

2.2.2.2 Hodslavický Javorník 

Je okrsek v západní části Radhošťské hornatiny. Charakterizován je jako plochá hornatina 

flyšoidního souvrství vrstev godulských se strmějšími severními svahy. 

2.2.2.3 Mezivodská vrchovina 

členitá vrchovina souvrství godulských a istebňanských vrstev v jihovýchodní části 

Radhošťské hornatiny, která však svými výškami nedosahuje 900 m. 

2.2.3 Klokočovská hornatina  

Třetí geomorfologický podcelek Moravskoslezských Beskyd, který se dále nečlení na 

okrsky. Je to plochá hornatina o rozloze 38 km
2
, střední výšce 707,2 m a středním sklonu 

3º21´. Její nevyšší bod Bobek 871 m leží na státní hranici se Slovenskem. Kromě něj zde 

leží i bod Konečná 865 m. Také se zde nachází nejzachovalejší pralesovitý porost jedlové 

bučiny - národní přírodní rezervace Salajka. [11] [22] 
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2.3 Klimatické poměry  

Většina území patří (podle Quitta) do chladné klimatické oblasti (CH4, CH6, CH7.) oblast 

Rožnovské brázdy a nejnižší polohy náleží území klimatické oblasti mírně teplé (MT2). 

Chladná klimatická oblast se zde vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem (je mírně 

chladné a vlhké až velmi vlhké), přechodná období jsou dlouhá- jaro mírně chladné až 

chladné a podzim mírný až mírně chladný. Zima je dlouhá až velmi dlouhá, dále pak mírná 

až mírně chladná, vlhká, charakteristická velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky 

(průměrná doba, po kterou se v nejvyšších horských polohách drží souvislá sněhová 

pokrývka je 150 až 180 dní za rok). Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu se 

pohybuje okolo 7 °C v nejnižších polohách a na Lysé hoře (nejvyšší bod CHKO- 1323,4 

m. n. m.) se udává hodnota 2,6 °C. V zimním období jsou častým jevem teplotní inverze 

vyznačující se zhoršenými podmínkami rozptylu znečišťujících látek do vyšších vrstev 

atmosféry, snížené úhrny slunečního svitu a také extrémně nízké přízemní teploty vzduchu 

v údolích a nižších polohách.  Oproti tomu ve vyšších polohách zde panuje jasné počasí 

s vyššími teplotami vzduchu, což je navíc velmi často doplňováno dobrou dohledností. 

V této oblasti panují vysoké hodnoty srážkových úhrnů, na to má vliv návětrná poloha 

horského pásma vzhledem k četnému západnímu proudění vzduchu. Najdeme zde jedno ze 

srážkově nejbohatších míst České republiky (tím je s průměrným ročním srážkovým 

úhrnem 1389,8 mm Lysá hora). V průměru nejvíce srážek spadne v období červen-srpen, 

chudším obdobím na srážky jsou měsíce únor a březen. Průměrná doba délky slunečního 

svitu je 1600 hodin/ rok. Protože je v přízemních vrstvách směr větru ovlivňován 

morfologií terénu, převládá v Moravskoslezských Beskydech směr sever-jih. [12] 
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Obr. 5 Klimatická charakteristika dle Quitta 

2.4 Hydrologické poměry 

Moravskoslezské Beskydy jsou charakterizovány jako oblast dosti až velmi vodná. Její 

specifický odtok kolísá mezi 10 až 25 l.s.km
2
. Za nejvodnější měsíce jsou považovány 

březen a duben, jako nejméně pak období od prosince do února. Fyzickogeografické 

faktory způsobují, že má toto území poměrně malou retenční schopnost (schopnost krajiny 

zadržet vodu), což dokazují vysoké koeficienty odtoku (přes 45% v celé oblasti a ve 

vyšších částech pohoří se udává až 60%) a extrémní rozkolísanost odtoku (jehož 

následkem jsou časté povodně.  

2.4.1 Povodí 

Oblast Moravskoslezských Beskyd náleží do úmoří Baltského moře, patří do povodí Odry, 

Ostravice a Olše a je pramennou oblastí Lubiny, Čeladenky, Černé Ostravice, Mohelnice, 

Morávky a pravostranných přítoků Rožnovské Bečvy.  

Povodí Odry má rozlohou 1 613 km
2
. Jejími pravými přítoky jsou: Jičínka, Lubina, Olše  
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a Ostravice. Řeka Ostravice je nejvýznamnějším přítokem Odry (ústí do ní v Ostravě – 

Hrušově), vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice v Zadních horách. Celková délka toku 

činí 65,1 km a povodí má rozlohu 826,8 km
2
. Ostravice má až po Frýdlant n. O jako 

přítoky krátké prudké potoky, které  protékající převážně zalesněnými údolími. Většími 

přítoky jsou: zleva Červík a Velký potok, zprava Jamník a Řečice. U Frýdku-Místku do 

Ostravice zprava ústí Morávka, která je zároveň jejím největším přítokem a odvodňuje 

oblast mezi masivem Lysé hory, hraničním hřebenem a hřebenem Ropice. Plocha povodí 

Morávky činí 149,3 km
2
, délka toku 30,9 km). Jejími přítoky jsou: Mohelnice (významný 

přítok, jež do řeky ústí zleva), Skalku, Nytrová a Slavíč 

Povodí Olše (řeka je dalším významným pravostranným přítokem Odry) má rozlohu 1 115 

km
2
 a z této celkové rozlohy zaujímá oblast Beskyd zhruba polovina, stejně tak i délka 

toku, která činí 83 km. Do Odry se Olše vlévá v Bohumíně – Kopytově. Přítoky: Lomná, 

Tyrka a Stonávka. Povodí řeky Ostravice jsem si zvolila jako zájmové povodí pro 

modelování kvality vod, protože je jádrové povodí v oblast Beskyd.  

 

Obr. 6 Digitální model terénu povodí Ostravice 
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Obr.7 Mapa krajinného pokryvu v oblasti povodí Ostravice 

 

2.4.2 Nádrže 

Mezi nejstarší způsoby využití toků v oblasti bylo plavení dřeva.  Při vypouštěním malých 

nádržek se splavovala po horských tocích polena. Tyto nádržky se nacházejí v Zadních 

horách a jsou to: Maxova, Lučovecká a Panská. Moravskoslezské Beskydy byly, vzhledem 

k poměrně velké čistotě toků i množství vody v nich (představující významný zdroj pitné i 

užitkové vody pro průmyslové aglomerace Severomoravského kraje.), vyhláškou určeny za 

chráněnou oblast akumulace vod. Proto jsou vodárenské nádrže, které se zde nacházejí 

nejvýznamnější skupinou umělých vodních děl. Největší přehradní nádrž v oblasti se 

nachází u Starých Hamrů. Jedná se o vodní dílo Šance, které bylo dostavěno v roce 1970. 

Přehrada má 65 m vysokou kamenitou hráz, délka hráze v koruně je 342 m, vodní plocha 

měří 335,5 ha, maximální hloubka je 62,5 m, celkový objem nádrže činí 63,9 mil. m
3
  

a délka vzdutí 6,5 km. Nádrž Šance je využívána pro vodárenství, pro hydroenergetiku a 

pro ochranu před velkými vodami. Přehrada Morávka, vybudovaná na stejnojmenné řece 

v roce 1964, má zemní sypanou hráz 44,5 m vysokou s délkou v koruně 396 m. Plocha 



Alena Dostalíková: Vliv atmosférické depozice na zdravotní stav lesa a kvalitu vod v 

Beskydech 

                                                          
                    

23 

2012 
 

povodí nádrže je 63,3 km, celkový objem činí 11,3 mil m
3
, zásobní objem 4,4 mil. m

3
vodní 

plocha měří 79,4 ha, maximální hloubka je 37,1 m a délka vzdutí 3,2 km. Využití nádrže: 

pro vodárenství a pro ochranu před velkými vodami. Jak na nádrži Šance, tak i na Morávce 

platí zákaz pro koupání či jakékoliv jiné sportovní i rekreační činnosti a to z důvodu 

ochranných hygienických pásem nad profilem hrází. [11] 

2.5 Půdní poměry 

V Moravskoslezských Beskydech najdeme převážně hnědé lesní půdy (kambizemě), které 

v nižších partiích navazují na podzoly. Podzoly se místy střídají s kryptopodzoly, jinak 

zvanými rezivé půdy. Pro nejvyšší polohy Moravskoslezských Beskyd jsou 

charakteristické kambizemě podzolové, v 1000 m jsou pak vyvinuty podzoly a také zde 

nalezneme i hydromorfní půdy. Díky menší geomorfologické hodnotě podložních hornin je 

v místních půdách vysoké zastoupení skeletu. Vznikem vodního díla Šance došlo ke 

zničení rozsáhlých ploch řašelinišť. [12] 

 

Obr.8  Hlavní půdní typy podle Morfologického klasifikačního systému půd 
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2.6 Fauna 

Současný stav, co se týče složení živočichů i jeho počtu je výsledkem jak dlouhodobého 

vývoje, či migrace, ale především jej způsobil svou činností člověk. 

2.6.1 Historie 

Konec 19. století znamenal pro Beskydy vymizení velkých šelem, které byly v oblasti 

prakticky zcela vyhubeny. V roce 1893 byl na Čeladné zastřelen poslední medvěd, po něm 

následoval v roce 1914 vlk a zhruba ve stejné době postihl podobný osud i původní 

beskydské rysy. Kromě toho vymizeli také: orel skalní (Aquila chrysaetos) a orel křiklavý 

(Aquila pomarina), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a dříve hojný  tetřev hlušec 

(Tetrao urogallus) se stal velmi vzácným ptákem v této oblasti. Z původně vymizelých 

druhů se v Beskydech opět začaly některé objevovat. Posledních třicet let se zde opět 

vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx), od roku 1973 medvěd hnědý (Ursus arctos) a 

v severovýchodní části žijí od roku 1994 vlci. [13] 

2.6.2 Ptáci  

Ptáci jsou nejpočetnější skupinou a to druhově i početně. Nejčastěji zde najdeme: pěnkavu, 

všechny druhy sýkor, červenku obecnou, králíčka obecného (Regulus regulus), budníčka 

menšího (Phylloscopus collybita) a hýla. Také lze spatřit strakapouda velkého 

(Dendrocopos major) a žlunu. Vzácnější výskyt má datel černý (Dryocopus martius), 

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a zoologická zvláštnost datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus), který přežívá starších porostech. Mezi ohrožené opeřence jsou 

zařazeni ledňáček obecný (Alcedo atthis), dudek chocholatý  (Upupa epops) a holub 

doupňák  (Columba oenas).  

I přesto, že mezi dravým ptactvem došlo k ochuzení vyskytuje se zde stále. Nejhojnější 

výskyt má káně lesní (Buteo buteo), méně početný je pak jestřáb lesní (Accipiter gentilis). 

Dále se objevují také krahujec a v polích poštolka obecná (Falco tinnunculus) a velmi 

vzácný včelojed lesní (Pernis apivorus), často zaměňovaný s kánětem nebo jestřábem. Ze 

sov zde žijí např. vzácné sovičky sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší 

(Glaucidium passerinum). Běžné druhy sov jsou sýček obecný (Athene noctua) a puštík 
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obecný (Strix aluco), avšak nepatří mezi početné. Méně se vyskytuje kalous ušatý 

ojedinělá je sova pálená (Tyto alba) a velmi vzácný výr velký (Bubo bubo).  

 

 

 

Obr. 9 Sova pálená (http://naturfoto.cz) 

2.6.3 Savci 

Jako typický obyvatelem hlubokých horských lesů Moravskoslezských Beskyd                    

je označován jelen evropský (Cervus elaphus). Jeho stále vzrůstající stavy se místy 

negativně projevují na lesních porostech. Ze sudokopytníků je nejhojněji zastoupena zvěř 

srnčí a migrující tlupy divokých prasat. Skupinu drobných savců zde tvoří: rejsek obecný 

(Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus), ježek východní (Erinaceus concolor), 

veverka obecná (Sciurus vulgaris), plch velký (Glis glis), plšík lískový (Muscardinus 

avellanarius) a myšovití hlodavci. Mezi drobné  hlodavce  patří i zoologická rarita a 

zároveň pozůstatek z doby ledové myšivka horská (Sicista betulina), ta se ale vyskytuje 

pouze ve vrcholových částech některých hor. V jeskynních systémech můžeme najít 

užitečnou chráněnou skupinu netopýrů - netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra 

vousatého (Myotis mystacinus)  a netopýra ušatého (Plecotus auritus).  
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Obr. 10 Jelen evropský (http://zvireci-forum.webnode.cz) 

2.6.4 Ryby, obojživelníci, plazi  

Nejlepší podmínky pro život obojživelníků a ryb poskytuje okolí vodních nádrže Šance  

a Morávky. Ty slouží zásobování pitnou vodou a mají proto rozsáhlá hygienická pásma s 

omezeným použitím pesticidů, jehož používání je společně se znečišťováním vod a dalšími 

hlavními příčinami úbytku obojživelníků a ryb. Vyskytují se zde: mlok skvrnitý 

 (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo), kuňka žlutobřichá (Bombina 

variegata) a skokan hnědý (Rana temporaria). Vzácnější jsou: rosnička zelená (Hyla 

arborea), čolek velký (Triturus cristatus) a čolek karpatský (Triturus montandoni). Na 

okrajích lesů a slunných horských pasekách žijí plazi: ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara), ještěrka zelená (Lacerta viridis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z užovek jsou 

to užovka obojková (Natrix natrix) a v menší míře i užovka hladká (Coronella austriaca). 

Najdeme zde i zmiji obecnou (Vipera berus), která však není příliš hojná.  Na území je 

evidováno 35 druhů ryb a jsou to např.: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), hrouzek 

Kesslerův (Gobio kessleri) a sekavec písečný (Cobitis taenia).  
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Obr. 11 Mlok skvrnitý (http://www.naturfoto.cz) 

2.6.5 Hmyz 

Díky civilizačnímu vlivu došlo u hmyzu k největšímu druhovému ústupu. Z této skupiny se 

však udržely druhy a poddruhy, které vyžadovaly nejméně náročné podmínky, především 

se jedná o pavouky a brouky. Jedná se o: otakárka fenyklového (Papilio machaon), 

otakárka ovocného (Iphiclides podalirius L.), roháče obecného (Lucanus cervus) 

nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis), krajníka pižmového (Calosoma sycophanta), 

sekáče a tesaříka. V mokřadech a prameništích se vyskytuje silně ohrožený střevlík, u 

břehů potoků podhorských potoků je možné se setkat s mrchožroutem, strumičníkem 

zlatookým (Osmylus fulvicephalus) a také s larvami číhalky, která také patří mezi 

ohrožené. 
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Obr. 12 Krajník pižmový (http://www.mezistromy.cz) 

2.7 Flóra 

 Současný stav místní flóry je výsledkem dlouhodobého vývoje, především negativního 

působení člověka, které se projevilo hlavně na typech a druhovém složení lesů. 

Nejrozšířenějším typem lesa v oblasti jsou bučiny, které zároveň představují přirozenou 

vegetaci 

2.7.1 Květnaté bučiny 

Nejrozšířenější lesní typem, rozkládají od pahorkatin až do vyšších poloh. Stromové patro 

tvoří: buku lesního- hlavní a zároveň převažující  dřevina, jedle bělokorá a ve vyšších 

polohách smrk ztepilý (Picea abies). Z keřů je zde zastoupen lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum), tvoří na mnoha místech rozsáhlejší porosty. Byliny tvoří stínomilné druhy, 

žádající dostatek humusu a půdní vlhkosti- mařinka vonná (Galium odoratum), kyčelnice 

cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), 

hluchavka pitulník Lamium galeobdolon, léčivý plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), 

kopytník evropský (Asarum europaeum). V nižších polohách jsou to  jaterník podléška 

(Hepatica nobilis) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Vyskytuje se zde také 

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který je vázán na dostatek vápníku v půdě 

a jehož výskyt není běžný.  

http://www.garten.cz/se/cz/stories-lamium+galeobdolon/
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Obr. 13 Plicník lékařský (http://www.lecivapriroda.cz) 

2.7.2 Bikové bučiny  

Rozkládají se ve vyšších polohách. Z bylin jsou zastoupeny především trávy, převládá bika 

lesní (Luzula sylvatica), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a bika bílá. V této oblasti 

je hojný výskyt mechů- především se jedná o ploník. 

 

Obr. 14 Bika lesní (http://www.garten.cz) 

2.7.3 Horské smrčiny 

Najdeme je v nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd, přesněji se označují jako 

horské klimaxové smrčiny a převažuje v nich smrk ztepilý (Picea abies). Jsou poměrně 

chudé na byliny. V nižších polohách se k horským smrčinám řadí jeřáb s břízou 

bradavičnatou (Betula pendula). Byliny zastupují trávy- bika lesní (Luzula sylvatica), třtina 

http://www.lecivapriroda.cz/
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chloupkatá (Calamagrostis villosa) a sedmikvítek obecný (Trientalis europaea L).. I zde 

jsou rozšířeny mechy- hlavně rašeliník a kromě nich tvoří rozsáhlé porosty borůvka 

brusnice. 

 

Obr. 15 Borůvka brusnice (http://www.naturfoto.cz) 

2.7.4 Lužní lesy a horské olšiny  

Jsou umístěny v zaříznutých údolích, většinou při březích horských potoků. Stromové 

patro se skládá z:  javora klene (Acer pseudoplatanus) , olše lepkavé  (Alnus glutinosa), 

olše šedé (Alnus incana L., Moench.) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). V bylinném 

patře je: bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), krabilice chlupatá (Chaerophyllum 

hirsutum) a devětsil bílý  (Petasites albus).  
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Obr. 16 Devětsil bílý (http://www.naturfoto.cz) 

2.7.5 Louky 

V minulosti se jednalo o nejrozšířenější nelesní vegetace a to až do počátku 19. století, kdy 

se upouštělo od pastvy zemědělských zvířat a docházelo k jejich kosení, tehdy nastal jejich 

úpadek. Mezi loukami se nacházejí zákonem chráněná místa, na kterých se nachází řada 

původních rostlin. Jsou to např. rostliny vstavačovité, které mají velkou náročnost na 

prostředí. Mezi zástupce vstavačovitých rostlin patří:  vstavač mužský (Orchis mascula), 

vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač plamatý (Orchis maculata), prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis), pětiprstka obecná (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý 

(Platanthera bifolia). Na silně zamokřených místech se vyskytují: kruštík bahenní (pipactis 

palustris), kruštík širolistý  (Epipactis helleborine subsp. helleborine) a bradáček vejčitý 

(Listera ovata). [13] 
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Obr. 17 Vstavač mužský (http://botanika.prf.jcu.cz/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://botanika.prf.jcu.cz/
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2.8 CHKO BESKYDY 

Údaje 

Vyhlášení CHKO Beskydy: 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973 

Rozloha : 1160 km
2
  

Nadmořská výška : 350 m (Zubří) - 1323 m (Lysá hora)  

Lesnatost : 71 %  

Územní vymezení : kraj Moravskoslezský a Zlínský (bývalé okresy Nový Jičín, Frýdek- 

Místek a Vsetín)  

Sídlo správy: Rožnov pod Radhoštěm  

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena ministerstvem kultury ČSR výnosem č. 

5737/73 (dne 5.3. 1973). Nachází se ve východní části České republiky podél státní hranice 

se Slovenskou republikou v Moravskoslezském a Zlínském kraji (jižní polovina okresu 

Frýdek–Místek,východní polovina okresu Vsetín a malá část jihovýchodu okresu Nový 

Jičín). Rozkládá se na 1160 km
2
 (výměra podle zřizovacího výnosu), zabírá 26 úplných 

katastrálních území (a části z dalších 51) a žije zde přibližně 65 tisíc obyvatel. Z pohledu  

regionální geologie leží CHKO ve Vnějších Západních Karpatech  (ve vnějším flyšovém 

pásmu) a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část 

Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků. Nadmořská výška je 350 až 1323 m.  

Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s 

výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční 

společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy (až 30 jeskyní bez 

krápníků) a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny 

vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.  

Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením  

57 maloplošných zvláště chráněných území (z toho 7 národních přírodních rezervací 

(NPR), 26 přírodních rezervací (PR), 24 přírodních památek (PP)  [19] 

 

 

 

 

 

http://www.infocesko.cz/Images/clanek/beskydy/vynoschko.doc
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3 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE 

Je to proces, který se významně podílí na samočištění atmosféry. Odstraňuje látky 

vznikající v důsledku chemických reakcí a také i ty, které jsou do atmosféry vypouštěné. 

Pro ostatní složky prostředí (biosféru, hydrosféru, pedosféru) je právě naopak významným 

zdrojem znečišťujících látek. Depozice je přenos (nebo také tok) látek z atmosféry 

(ovzduší) k zemskému povrchu, vodním plochám, stavebním konstrukcím nebo na povrch 

vegetace. Tento přenos je vyjádřený jako hmotnost sledované látky na jednotku plochy za 

určitou časovou jednotku (používají se jednotky g.m
-2

 rok
-1

 nebo kg.km
-2

rok
-1

).  Je 

popisována jako řada dílčích procesů zahrnujících sedimentaci pevných částic, látky spadlé 

ve srážkách a také přímou sorpci pevných látek z ovzduší (jedná se o adsorpci i absorpci). 

V přirozených podmínkách jde o depozici pevných látek z ovzduší (dostanou se sem 

větrnou erozí z povrchu půd, vegetace i vodních ploch) a depozici dusíkatých látek 

(čpavek, oxid dusíku) z přirozených procesů. V průmyslových regionech a v sídlištních 

aglomeracích se jedná o depozici pevných látek z prašných emisí energetiky a 

průmyslových procesů. Stoupá také depozice sloučenin síry, dusíku, těžkých kovů a 

velkého množství organických látek (v regionálním i kontinentálním měřítku). 

V neposlední řadě k depozici přispívá také intenzivní zemědělská výroba, což zvyšuje 

větrnou erozi zemědělských půd, společně s ní depozice pevných částic a společně s nimi i 

řady rostlinných živin. [6] [1] 

3.1 Suchá depozice  

Pomalejší proces než mokrá depozice, při němž dochází k přímému přestupu látek 

z ovzduší na vegetaci, zemský povrch a oceány (tzv. depozice tuhých látek a plynů). Při 

průběhu tohoto procesu se celková depozice dostává k povrchu příjemců jinak, než ve 

vodních srážkách.  

Je složena ze dvou složek:  

- Depozice pevných látek- ty se odlučují z ovzduší a usazují  

- Sorpce plynných látek povrchem půd, vodních ploch, stavebních konstrukcí i 

vegetací.  
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V případě lesních ekosystémů je významná suchá depozice oxidu siřičitého, oxidu dusíku, 

čpavku a fluorovodíku. Na charakteru půdního povrchu (u lesa je to stav humusové 

vrstvy), vlhkosti a na vlastnostech plynu pak závisí rychlost sorpce a společně s ní i 

množství látek, které příjme rostlina nebo půdní povrch. U oxidu siřičitého, oxidu dusíku, 

čpavku a fluorovodíku je depoziční rychlost vysoká a díky ní se do půdy tímto procesem 

dostane jejich značné množství. 

3.2 Mokrá depozice 

Spojena s atmosférickými srážkami:  

                                - vertikální (déšť, sníh, kroupy), 

                                - horizontální, usazené, okultní (námraza, jinovatka, mlha)  

Během tohoto procesu přecházejí do srážek látky dostávající se do ovzduší (jedná se o 

pevné částice, aerosoly a plyny). Do srážek tyto látky přecházejí dvěma způsoby, tím 

prvním je jejich tvorba v mracích (tvorba horizontálních srážek)  a v případě druhém jsou 

vymývány při průchodu srážek ovzduším. V tomto typu srážek se k půdnímu povrchu 

dostane velké množství nejrůznějších sloučenin (jak organických, tak i anorganických). 

V našich podmínkách jsou to vápník a také sloučeniny síry a dusíku. Mokrá depozice prý 

do určité míry odráží kvalitu společně s mírou znečištění ovzduší. Vyšší mokrá depozice je 

(oproti volné ploše) zaznamenána pod korunami lesních porostů (jedná se o tzv. 

„podkorunové srážky“) Dešťové srážky totiž v případě povrchu lesních dřevin vymývají 

látky sedimentující v předchozích bezdeštných obdobích. U lesních ekosystémů jsou 

významná především množství vodíkových iontů (protonů) a depozice sloučenin dusíku, 

jež mohou mít celkem významný vliv na výživu a zdravotní stav porostů- v případě 

vodíkových iontů je to přisuzováno zvyšování kyselosti lesních půd s dalšími následky.   

3.3 Kyselá depozice 

Jinak také kyselý déšť. Vznik kyselých dešťů je spojen s obrovským nárůstem spalování 

uhlí a ropných produktů po druhé světové válce. Ten měl za následek masivní a 

nekontrolované emise oxidů síry a dusíku do atmosféry a jejich dálkový přenos ve směru 

převládajících větrů. Složení atmosféry ovlivnil také prudký nárůst živočišné výroby 
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(zejména skotu) a hnojení polí minerálními hnojivy. Kromě toho zemědělství v průběhu 

20. století výrazně zvýšilo produkci amoniaku (štiplavý plyn a dusíkatá sloučenina). 

Oxidy síry a dusíku (uvolňující se do atmosféry při spalování fosilních paliv) v atmosféře 

reagují s vodou, čímž vzniká naředěná kyselina sírová a dusičná. Vzniklá směs pak padá 

s deštěm nebo sněhem na zem, poškozuje vegetaci a zhoršuje kvalitu půdy.  

Amoniak se do atmosféry a srážek dostává nejen ze zemědělské výroby, ale také 

z průmyslu a ze spalování biomasy. Ačkoliv ale kyselý není, tak se i přesto při jeho 

přeměnách v půdách a vodách okyseluje prostředí. 

V průběhu 70. a 80. let 20. století (období největší produkce kouřových plynů) byly kyselé 

deště zhruba stonásobným zdrojem kyselin oproti přirozenému stavu. K poškozování 

stromů kyselými dešti dochází buďto přímo působením na listy a jehlice  anebo nepřímo 

poškozením půd. [6] 

3.4 Historie atmosférické depozice  

Jev nazvaný kyselé srážky se projevuje už přibližně 3 století. První práce zmiňovaná přímo 

v souvislosti s kyselým deštěm a v níž byl také poprvé tento termín použit je monografie 

nazvaná „Vzduch a déšť- počátky chemické klimatologie (Air and Rain: The Beginnigs of 

Chemical Climatology), jejím anglický chemik byl Robert Angus Smith a která pojednává 

o chemickém složení deště ve městě Manchester a jeho okolí. Monitorovací síť pro 

chemismus povrchových vod byla založena v roce 1961 ve Skandinávii švédským 

chemikem Svantem Odinem. Ten na základě svých měření popsal kyselý déšť jako 

„fenomén regionálního měřítka“, který se vyskytuje ve značné části Evropy. Prokázal 

nejen to, že acidita atmosférických srážek a povrchových vod roste, ale také poukázal na 

oblasti tzv. oblasti zdrojové a postižené. Kromě toho také vyslovil hypotézu o tom, že 

kyselé deště mají dlouhodobé ekologické účinky zahrnující snížení rybí populace, 

vyplavování toxických kovů z půd do povrchových vod a v neposlední řadě také snížení 

růstu lesa. [1] 
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3.5 Vývoj atmosférické depozice V ČR 

Data o kvalitě srážek a atmosférické depozici pocházejí ze sítě stanic organizací  ČHMÚ, 

ČGÚ, VÚV, VÚLHM, IFER, HBÚ AV ČR, IMGW a PIOS. V roce 1996 přešla většina 

stanic na týdenní odběr vzorků čistých srážek v souladu s mezinárodní metodikou EMEP 

(Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě).  

Na velikost mokré depozice mají vliv srážkové úhrny v jednotlivých letech. Srážkové 

úhrny činily v roce 2003 77 % dlouhodobého normálu (za roky 1960- 1990), pro rok 2004 

se udává 101 %. Mírně nad dlouhodobým normálem byly roky 2005 a 2006, kdy srážkové 

úhrny tvořily 109 % a  105 %. V roce 2007 spadlo na území České republiky v průměru 

755 mm, což je 112 % dlouhodobého normálu Pod dlouhodobým normálem byl rok 2008, 

kdy  spadlo 619 mm, což je 92 % .Roky 2009 a 2010 se zase naopak nacházely srážkově 

nad normálem, kdy v průměru spadlo 744 mm  a 871 mm  (110 %  a 129 % dlouhodobého 

normálu). 

3.5.1 Síra 

Hodnoty pro síru udávají velikost mokré depozice síry, suché depozice síry a celkové 

depozice síry, která vzniká součtem mokré a suché depozice. Co se síry týče, sleduje se i 

velikost podkorunové depozice na zalesněný povrch naší republiky.  

3.5.1.1 Mokrá depozice síry 

Mezi lety 1997 a 1999 klesla pod hodnotu 50 000 t. Po roce 2000 již ke klesání  

nedocházelo a její hodnoty zůstaly ustálené na úrovni z roku 1999, vyjímku tvořil akorát 

rok 2003, kdy byly depozice v důsledku podnormálního srážkového úhrnu nižší. Nejvyšší 

hodnoty mokré depozice síry měly (v souvislosti s vyššími srážkovými úhrny) v roce 2010 

horské oblasti- Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Hrubý Jeseník a Moravskoslezské 

Beskydy. 
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3.5.1.2 Suchá depozice síry 

Zaznamenala nejvýraznější pokles v roce 1998, kdy její hodnota klesla o 45% a to 

v porovnání s průměrem v rozmezí let 1995- 1997. V období 200- 2006 zůstávala na 

podobné úrovni, bylo tomu tak v souladu s úrovní koncentrace oxidu siřičitého v přízemní 

atmosféře. Suchá depozice síry pak dále poklesla v roce 2007, kdy došlo ke snížení 

imisních koncentrací vlivem příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek. Až 

do roku 2010 zůstávala suchá depozice na úrovni z roku 2007. V roce 2010 se v souvislosti 

s nárůstem měřených imisních koncentrací SO2 mírně zvýšila. 

3.5.1.3 Podkorunová depozice síry  

Její dlouhodobé hodnoty jsou vyšší, než hodnoty celkové depozice síry. Tento nárůst se 

přičítá příspěvku depozice z mlhy, nízké oblačnosti a námraz (horizontální depozici, které 

se do celkové depozice nezahrnují.  V horských polohách jsou námrazy a mlhy vysoce 

koncentrované a mohou tak významně přispívat k depozici síry i jiných prvků. [18]  

3.5.1.4 Celková depozice síry 

Celková depozice síry vzniká součtem mokré a suché depozice síry. V letech  2000-2006 

se pohybovala v rozsahu cca cca 65 000–75 000 t síry ročně. Vyjímkou byl akorát výrazně 

srážkově podnormální rok 2003. Od roku 2007 dosahuje hodnot okolo 50 000 t síry na 

plochu České republiky. Maxima vykazuje v oblasti Krušných hor. 
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Obr. 18  Roční depozice síry v tunách (http://chmu.cz) 

3.5.2 Dusík 

Úroveň suché depozice oxidovaných forem dusíku nejvýrazněji poklesla v roce 1998, 

udává se, že to bylo o cca 20 %. Pokles byl porovnáván s průměrem za roky 1995–1997. 

Dále pak hodnoty dusíku klesaly až do roku 2002, kdy dosahovaly 48 % hodnoty průměru 

za roky 1995–1997. Po roce 2002 ke stagnaci, hodnota depozice pro ČR v letech 2003-

2010 kolísala v intervalu 14 105 t až 22 620 t na plochu republiky. U Mokré depozice 

dusíku byly v období 2000-2010  střídavě zaznamenávány nejvyšší hodnoty na území 

Jizerských hor, Hrubého Jeseníku, Krušných hor, Orlických hor, Krkonoš, v Lužických horách a 

konkrétně v roce 2006 se jednalo i o část území Moravskoslezských Beskyd.  

 

Obr. 19 Roční depozice dusíku v tunách (http://chmu.cz) 
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3.5.3 Vodíkové   ionty 

Vodíkové ionty mokré i suché depozice se ve druhé polovině 90. let minulého století 

snížily na plochu celé ČR o 50 % 

Rozdíly hodnot mokré i suché depozice vodíkových iontů byly v letech 2000–2006 

relativně minimální. Vyjímkou je mírný pokles mokré depozice vodíkových iontů v roce 

2003 na související převážně s nižším srážkovým úhrnem. Naopak v roce 2004 došlo 

k mírnému nárůstu a roku 2005 byl zase opět zaznamenán mírný pokles, kdy maximálních 

hodnot dosahovala mokrá depozice na území Moravskoslezských Beskyd, Jizerských hor, 

Krušných hor, Slavkovského lesa a Šumavy. K patrnému poklesu hodnot suché depozice 

vodíkových iontů došlo v roce 2007. Co se mokré depozice týče, tak ta v letech 2007, 2008 

a 2009 dosahovala maximálních hodnot na území Krkonoš. Oproti předchozím dvěma 

rokům je v roce 2009 patrný mírný nárůst suché, mokré i celkové depozice vodíkových 

iontů. Stejná situace pokračuje i roku 2010, opět byl zaznamenán mírný nárůst suché, 

mokré i celkové depozice vodíkových iontů. Mokrá depozice tehdy dosahovala nejvyšších 

hodnot na území Orlických hor, Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a suchá 

depozice dosahuje maximálních hodnot v oblasti Krušných hor, Slavkovského lesa a na 

území Moravskoslezského kraje. 

3.5.4 Olovnaté ionty 

Ke snížení hodnot mokré depozice olovnatých iontů došlo po roce 2000, může za to 

ukončení prodeje olovnatých benzínů. Od roku 2000 pak dosahovaly olovnaté ionty 

podobných hodnot. Vyjímkami byly roky 2004, 2005 kdy byl pozorován mírný nárůst.  

Roku 2004 byl nárůst zpozorován v oblasti Jizerských hor a Krkonoš a v roce 2005 byly 

zvýšené hodnoty depozic pozorovány v oblasti Krkonoš a na území Moravskoslezských 

Beskyd. Naopak mírný pokles byl zaznamenán roku 2010 a jednalo se o oblasti území 

Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Suchá depozice olova 

vypadala ve všech uvedených letech obdobně. 
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3.5.5 Kadmium 

Svou výraznou anomálií suché i mokré depozice doprovází v letech 200-2004 anomálie 

olova a to v oblasti  Jizerských hor a Krkonoš. Podobná situace se opakuje i v roce 2005 a 

2006, kdy byly v oblasti Jizerských hor zaznamenány výrazně nejvyšší hodnoty suché i 

mokré depozice kademnatých iontů. Bylo to připisováno významným emisím ze skláren. 

V oblasti byly dlouhodobě měřeny i zvýšené imisní koncentrace kadmia. V roce 2005 

došlo k nárůstu nejvyšších hodnot suché depozice až nad hodnoty 1 mg.m
-2

.rok
-1 

. Naopak 

roku 2006 nepřekročily hodnoty mokré depozice 0,5 mg.m
-2

.rok
-1

.  V dalších letech mokrá 

depozice kadmia nedosahovala tak výrazných nárůstů v oblasti Jizerských hor.  Vyšší 

hodnoty oproti zbytku území ČR však byly tentokrát zaznamenány u suché depozice v roce 

2007 a 2008 v Libereckém kraji.  Zvýšené hodnoty byly jako v předchozím případě opět 

připisovány lokálnímu znečištění.  Rok 2009 byl srovnatelný s předchozím, hodnoty suché 

depozice však nepřekročily na celém území ČR hodnotu 0,25 mg.m
-2

.rok
-1  

. V roce 2010 

pak depozice kadmia z v Orlických horách a na území Hrubého Jeseníku. Mapa suché 

depozice kademnatých iontů je obdobná jako v předchozích letech. 

3.5.6 Nikelnaté ionty 

U nikelnatých iontů nebyl až do roku 2005 pozorován výraznější nárůst. Ten byl ve 

zmiňovaném roce zaznamenán na Ostravsku, v Moravskoslezských Beskydách, v Hrubém 

Jeseníku, v Jizerských horách, na Šumavě a ve Středočeské pahorkatině. V roce 2006 pak 

stoupla jeho depozice nad 4 mg.m
-2

.rok
-1 

. Jednalo se o území Jizerských hor a Krkonoš, 

tento nárůst se potvrdil i v roce 2008. Naopak v roce 2009 byl na stejném území (Jizerské 

hor a Krkonoše) zaznamenán pokles hodnot, tehdy byly nejvyšší hodnoty naměřeny 

v Orlických horách. Roku 2010 byly nejvyšší hodnoty nikelnatých iontů na území 

Moravskoslezského kraje. 
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3.5.7 Fluoridové a chloridové ionty 

Nárůst fluoridových iontů oproti předchozím letům byl zaznamenán v roce 2005. V období 

2006-2008 byl zaznamenáván na Jizerských horách a Krkonoších, stejně jako u 

chloridových iontů, které v této oblasti dosahovaly maxima v letech 2007-2008. V roce 

2008 byla maxima chloridových iontů zaznamenána i v Moravskoslezských Beskydech, 

v nichž došlo roku 2010 i k nárůstu maximálních hodnot i u fluoridových iontů. [18] 

DEPOZICE [t] 

ROK SÍRA DUSÍK H
+
 OLOVO KADMIUM 

2000 70 386 46 880 4 326 45 

 2001 77 790 48 346 4 286 43 

 2002 70 712 45 748 4 016 41 1,6 

2003 51 510 40 971 3871 57 3,5 

2004 69 353 49 797 4 721 43 2,7 

2005 68 183 45 765 4 205 62 3,7 

2006 65 556 46 389 4 114 46 2,3 

2007 52 043 41 033 3 139 34 2,1 

2008 46 325 40 883 2 916 33 2 

2009 49 491 50 581 3 555 31 1,7 

2010 52 568 48 227 4 066 32 1,9 

Tab. 1 Depozice v České republice v letech 2000-20010 

 

Obr. 20  Graf depozice v letech 2000- 2010 
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4 LES 

4.1 Historie 

Lesy se na Zemi vyskytují 350 miliónů let. První větší stromy rostly v období Karbonu 

(před 270-220 miliony let). Dnes pokrývají lesy okolo 30% suchého zemského povrchu 

(40 miliónů km
2
). Jsou nejrozšířenějším typem rostlinného společenstva, poskytují mnoho 

přírodních zdrojů (zásob) a v neposlední řadě mají také mnoho funkcí z hlediska životního 

prostředí, jimiž dalece převyšují ostatní vegetační pokryvy. V souladu s tím měly lesy vždy 

zásadní roli pro přežití, rozvíjení a také produkci lidské společnosti od dob prehistorických. 

Udržováním zdraví lesů se pomáhá zlepšovat kvalita životního prostředí. 

4.2 Charakteristika 

Les můžeme charakterizovat jako společenstvo poněkud hustšího porostu vegetace, kde 

převažují stromy a jiné dřeviny a které živí řadu mikrobů a divoké zvěře. Především však 

zabírá dostatečně velkou oblast na to, aby mohl mít (jako společenstvo) své vlastní 

mikroklima. A tak jsou lesy složeny nejen ze spousty vysokých stromů, ale také z menšího 

rostlinstva s rozmanitými klenbovými stupni, které poskytují domov mnoha zvířatům  

a spoustě dalších živých organismů.  Do lesního společenstva spadá také půda (pozemky), 

vodní toky a klima společně sdíleného dynamického ekologického systému. Každý les je 

jedinečný a odlišný od ostatních a to díky rozdílům v druhovém složení, stáří, typů půdy, 

volně žijícím zvířatům a mikroklimatickým podmínkám. Největší souvislé plochy lesů jsou 

v tropech, v oblasti Amazonky v jižní Americe, oblasti řeky Kongo v Africe a 

v jihovýchodní Asii. Jako důležité lesní oblasti Země rozlišujeme: 

a) Tropické lesy 

b) Lesy teplého temperovaného pásma 

c) Lesy chladného temperovaného pásma-  opadavé smíšené listnaté lesy nacházející 

se ve střední a západní Evropě [4] 
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4.3 Funkce lesů 

Lesy jsou největším a nejrozsáhlejším systémem biosféry, který zabraňuje mnoha 

dopadům na životní prostředí a jejich funkční potenciál je dán přírodními podmínkami a 

stavem porostů. Přírodní podmínky a stav porostů určují možnosti plnění požadovaných 

funkcí.  

4.3.1 Produkční  

Jako produkční funkce je označováno využívání lesa k získávání materiálních 

hodnot. Pod touto funkcí se nejčastěji rozumí funkce dřevoprodukční, ale může zde být 

zařazená jakákoliv jiná funkce, která se uplatní v tržním systému jako zboží. 

 Hodnotí se podle: 

Produkční kapacity- současné zastoupení dřevin a skutečný stav lesních porostů. 

Produkčního potenciálu- předpoklady, které jsou dány stanovištními podmínkami, příp. 

podmínkami příslušného souboru (cílové druhové skladby, očekávané bonity cílových 

dřevin a celkového průměrného přírůstku pro mýtní věk, optimálního z hlediska hodnoty 

dřevní produkce - v období kulminace) 

4.3.2 Mimoprodukční 

Ekologické- užitečné působení lesa na půdu, vodu a vzduch. Do skupiny ekologických 

funkcí spadají funkce klimatická, vodní a půdoochranná. 

4.3.2.1 Funkce vodní 

Lesy ovlivňují jak množství, tak i kvalitu vody.  

V rámci zlepšení vodního režimu les způsobuje: 

- zadržení srážek a zvýšení jejich infiltrace do půdy. Tím se zmenší povrchový odtok 

ve prospěch odtoku podzemního.   

- zpomalení odtoku vody (intercepcí apod.). Zpomaleným odtokem se sníží 

rozkolísanost vodních toků. 

- zvýšení akumulace zimní vláhy hromaděním sněhu a oddalováním jeho tání. 
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- zvýšení množství srážek ve vyšších polohách zadržováním vody prostřednictvím 

tzv. horizontálních srážek 

- odvádění a odčerpávání vody evapotranspirací na stanovištích ovlivněných vodou. 

Odtoky ze zalesněného povodí mají méně sedimentů, nižší množství rozpuštěných prvků, 

jsou chladnější a obsahují víc rozpuštěného kyslíku.  

4.3.2.2 Funkce půdoochranná 

Touto funkcí jsou myšleny účinky lesa na různé druhy eroze- vodní, větrnou, 

sněhovou a také svahové pohyby půdy (sesuvy). K půdoochranné funkci se řadí také 

účinky lesa na vodní režim půd. Lesy jsou totiž nejúčinnějším prostředkem pro 

ovlivňování vodní eroze a to např. díky snížení podzemního odtoku intercepcí a transpirací 

korun stromů anebo zvýšením pórovitosti půdy organickými látkami a kořenovým 

systémem. Půdoochranná funkce se uplatňuje jak uvnitř lesních ekosystémů tak i navenek 

v jeho blízkém okolí a v krajinném prostředí vůbec (dálkový vliv přes režim odtoku 

srážkových, či jakost vody)  

4.3.3 Společenská 

Jedná se o účinky lesa na životní prostředí člověka, konkrétněji řečeno na prostředí 

krajinné (přírodní a životní. Hlavními funkcemi jsou: funkce zdravotní (rekreační, léčebná, 

hygienická), funkce ochrany přírody a krajiny. Dále pak také funkce vodohospodářské- 

ochrana vodních zdrojů a ochrana krajiny před vodním živlem. [23] 

4.3.3.1 Vodohospodářská funkce a vodoochranná funkce  

Mimoprodukční funkce, které podporují, posilují a vytvářejí hydrické (vodní)  

a půdoochranné účinky pro vodohospodářsky potřebnou ochranu jakosti vody, účelné 

ovlivňování vodního režimu a vodní bilance 
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4.3.3.2 Funkce rekreační 

Soubor účinků bioklimatických a estetických, jež působí na osvěžení a zotavení člověka. 

Tuto funkci mají téměř všechny veřejně přístupné lesy, kde formou rekreace v lesní přírodě 

působí volný užitek lesa. Cílevědomě vytvořené podmínky pro rekreační využití lesa 

najdeme v oblastech příměstské rekreace v místech s intenzivní zástavbou rekreačních 

zařízení nebo také v místech s intenzivní sportovní činností. Zde je rekreační funkce 

prvořadá a porosty se zařazují do lesů zvláštního určení  

Hlavní funkcí lesů Moravskoslezských Beskyd je funkce infiltrační. Je to díky půdnímu 

lesnímu typu- kambizemím, který má vysoký vsakovací účinek. Kromě toho mají místní 

lesy i účinek srážkotvorný, který se výjimečně objevuje například během výskytu hustých 

mlh anebo při průchodu klimatických front s velmi nízkou oblačností i pod nadmořskou 

výškou 800 m [11] 

4.4 Lesy v Beskydech 

4.4.1 Historie 

Oblast Moravskoslezských Beskyd byla zcela neporušené až do 16. a 17. století, v tomto 

období byly kolonizovány valašskými kolonisty. Kolonizace probíhaly v několika vlnách  

a došlo během nich k osídlení oblastí s vyšší nadmořskou výškou, zároveň se také objevuje 

první využívání porostů člověkem. Osídlování mělo za následek změnu struktury porostů, 

které se těžily pro dřevo a musely ustoupit, aby se mohly vytvořit pastviny pro zemědělská 

zvířata. Na skladbu porostů měla největší vliv průmyslová výroba v 18. a 19. století. Tehdy 

se také objevily první pokusy o řízené lesní hospodářství a také jsou vysazovány umělé 

smrkové porosty díky schopnosti rychlého růstu. Lesními porosty v současnosti pokrývají 

71% území. [13] 
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4.4.2 Zastoupení vegetačních stupňů: 

 

Jedlobukový porost- více než 60% zastoupení 

Smrkobukové a bukové porosty- nepřesahují 6% (pouze v nejvyšších nadmořských 

výškách- 1200 m.n.m) 

Dubobukové porosty- maximálně 3% (nejnižší polohy) 

Bukové porosty- celkový výměr 10% 

Původní duhové složení stromového patra v různých fázích přirozeného vývoje lesa 

můžeme sledovat v Národních přírodních rezervacích Mionší, Salajka a Razula.  

Pozorovat můžeme i malé fragmenty porostů pralesovitého charakteru, jehož stáří, dle 

lesních hospodářských knih, je v rozmezí 160-250 let. Současný podíl jednotlivých dřevin 

se značně liší od přirozeného stavu, ve kterém převládal buk s jedlí. Nejrozšířenější 

dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), jež pokrývá 72% zalesněné plochy. Následuje buk 

lesní (Fagus sylvatica) s 17% a jedle bělokorá (Abies alba) (3%) Mezi dendrologické 

zajímavosti patří bříza tmavá, jejíž rozšíření bylo zaznamenáno pouze na severní Moravě. 

K dalším vtroušeným dřevinám patří například javor klen. [11] 
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5  ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESA 

5.1 Monitoring zdravotního stavu lesů 

Vzhledem k nepříznivému vývoji zdravotního stavu většiny lesních dřevin v evropských 

zemích na počátku 80. let 20. století vznikl v červnu roku 1985 (na jednom ze zasedání 

výkonného orgánu Konvence o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států- 

CLRTAP) Mezinárodní kooperativní program sledování a vyhodnocování vlivu znečištění 

ovzduší na lesy (International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of 

Air Pollution Effects on Forrests) ICP Forests. Jeho úkolem je nejen shromažďovat 

informace o prostorovém a časovém vývoji stavu lesa v evropském měřítku, ale také 

přispět k prohloubení znalostí o příčinách současného poškození lesa se zvláštním důrazem 

na kritické zatížení a stupeň znečištění ovzduší. Česká republika vstoupila do programu 

v roce 1986 a to s 61 monitorovacími plochami v síti 16 x 16 km, následující rok se počet 

ploch zvýšil na 106 a v roce 1991 byla založena síť 8x8 km s 334 plochami. [28] 

5.1.1 I. úroveň 

Pravidelné šetření stavu lesa, které se provádí v systematické síti monitorovacích ploch 

základní sítě 16 x 16 km a na vybraných plochách ze sítě 8 x 8 km. Celkový počet ploch je 

306 a jsou rozmístěny rovnoměrně podle lesnatosti po celém území ČR tak, aby dobře 

charakterizovaly dané stanovištní a porostní podmínky.  

Zdravotní stav stromů se hodnotí podle úrovně defoliace (odlistění). Defoliace je 

charakterizována jako relativní ztráta asimilačního aparátu (listí, jehličí) v koruně stromu 

v porovnání se zdravým stromem, který roste ve stejných porostních a stanovištních 

podmínkách. Její hodnoty jsou rozdělovány do pěti základních tříd (významně poškozené 

stromy spadají do 3. - 5. třídy defoliace). Tento indikátor je vyjadřován v procentech a má 

přesnost na 5 %. Míra defoliace je důsledek dlouhodobého a nadměrného znečištění 

ovzduší různými škodlivinami z energetiky, průmyslu a dopravy (jedná se např. o SO2, 

NOX, O3,F, Cl těžké kovy či prachové částice. Kromě poškození lesů ukazuje i na ztrátu 

biotopů (z něhož plyne pokles biodiverzity), narušení odtokového režimu v území snížení 

hladiny podzemních vod či ztrátu rekreační funkce. Narušení odtokového režimu 

způsobuje menší retenční schopnost, zvýšené riziko povodní a eroze.  



Alena Dostalíková: Vliv atmosférické depozice na zdravotní stav lesa a kvalitu vod v 

Beskydech 

                                                          
                    

49 

2012 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Hodnocení defoliace 

 

5.1.2 II. úroveň - Intenzivní monitoring lesních ekosystémů 

Probíhá na 16 plochách, které byly postupně zakládány od roku 1994. Jedná se o podrobné 

hodnocení zdravotního stavu lesa a faktorů prostředí, které ho ovlivňují. 

Hlavní činnosti probíhající na plochách: 

- Hodnocení stavu korun 

- Hodnocení stavu lesních půd  

- Sledování chemismu půdního roztoku 

- Chemická analýza asimilačních orgánů (Listová analýza) 

- Sledování depozic 

- Hodnocení růstu 

- Meteorologická měření 

- Hodnocení přízemní vegetace 

- Fenologická pozorování 

- Hodnocení kvality ovzduší 

- Sběr a hodnocení opadu 

 

5.1.2.1 Hodnocení stavu korun  

Probíhá každoročně od července do října. V rámci programu ICP Forests se zaznamenává: 

mortalita, sociální postavení, zastínění a viditelnost koruny, defoliace v 5 % stupnici, 

Stupeň defoliace Třída defoliace Procento defoliace 

Žádná 0 0-10 % 

Slabá 1 > 10-25 % 

Střední 2 > 25- 60 % 

Silná 3 > 60- < 100 % 

Mrtvý strom 4 100% 
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barevné změny na listech a jehličí, výskyt plodů a sekundárních výhonů, velikost listů, 

morfologie koruny a také příčiny poškození biotickými a abiotickými činiteli. 

 

Obr. 21 Ukázka defoliace břízy 0 % (vlevo) a 65 % (vpravo) [28] 

 

5.1.2.2 Hodnocení stavu lesních půd  

Cílem je získání základních informací o chemickém složení půd a jeho změnách v čase.  

Stanovují se vlastnosti, sloužící jako ukazatel citlivosti lesních půd ke znečištění ovzduší a 

dále také vliv atmosférické depozice (acidifikace). Ze získaných dat se poté hodnotí buď 

ve studiích zabývajících se klimatickou změnou (koloběh uhlíku a jeho zásoba v půdě )     

anebo těch, co se zabývají trvale udržitelným lesním hospodářstvím (koloběh živin a vodní 

bilance). 

5.1.2.3 Sledování chemismu půdního roztoku  

Jedná se o monitoring a stanovení dlouhodobých trendů a změn chemismu v souvislosti se 

stresovými faktory, mezi které patří např.: vstupy acidifikujících látek, znečištění ovzduší 

či klimatické změny. Dále se určuje vztah mezi zdravotním stavem lesa a stresovými 

faktory a stanovuje se koloběh prvků v lesním ekosystému, které mají návaznost buď na 
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depozice, nebo na způsob hospodaření v lesích. Díky sledování chemismu půdního roztoku 

je možné určit dostupnost živin, či jejich snížení (např. vlivem toxického hliníku) i 

předpovědět vývoj podmínek půdního prostředí v dlouhodobějším horizontu. 

 

 

Obr. 22 Lyzimetry (http://www.vulhm.cz/) 

5.1.2.4 Chemická analýza asimilačních orgánů (Listová analýza)  

Vitalitu stromů výrazně ovlivňuje nedostatečná minerální výživa porostů společně 

s působením imisí. Vysoké koncentrace některých prvků v jehličí či listech způsobují buď 

intoxikaci daným prvkem anebo ukazují na výrazné imisní zatížení. Nepříznivé chemické 

podmínky v minerální půdě mohou mít za následek nevyváženost minerální výživy a 

následnou nevyváženou výživu lesních porostů. Tato analýza je proto prováděna 

v pravidelných časových intervalech a musí být zároveň odebrán i dostatečný počet 

vzorků. Je to z toho důvodu, aby analýza zachytila vazbu mezi rozvojem stanovištních 

podmínek a vývojem (stavem) minerální výživy 

5.1.2.5 Sledování depozic 

Jsou monitorovány depozice acidifikujících a eutrofizujících látek, bazických kationtů, 

fluoridů a chloridů. Monitorování probíhá na volné ploše v blízkosti monitorační plochy 

http://www.vulhm.cz/
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(bulk) a pod porostem (throughfall). Množství depozice se stanoví měřením koncentrací 

látek v dešťových a sněhových srážkách). Celkovou depozici pak tvoří součin koncentrace 

látek ve srážkové vodě a celkové množství srážek v daném měsíci.  

 

 

Obr. 23 Zařízení pro odběr srážek (http://www.vulhm.cz/) 

Měřící zařízení: 

Pod porostem 

- Léto: 3 polyetylénová koryta (šířka: 0,2 m a délka: 2 m),  

- Zima- 4 sněhoměry o průměru 23,3 cm  

Volná plocha 

- Léto: 2 záchytné nádoby na srážky (průměr 23, 3 cm) 

- Zima: 2 sněhoměry (průměr 23, 3 cm) 

Interval odběru srážkové vody je 10 sní a probíhají celkem 3 odběry za měsíc. Po odběru 

vzorků dochází k jejich zmrazení a slévání na měsíční směsné vzorky v laboratořích.  

5.1.2.6 Hodnocení růstu 

Růst stromů je monitorován:  

http://www.vulhm.cz/
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- Pravidelným měřením výčetních tlouštěk, výšek stromů a výše nasazení koruny 

v periodě 5 let  

- Kontinuálním měřením tloušťkového růstu 

- Letokruhovou analýzou 

 

5.1.2.7 Meteorologická měření 

Provádí se na volné ploše, která by neměla být příliš vzdálená od vlastní monitorační 

plochy (max. 3 km). Základními měřenými parametry jsou: teplota a vlhkost vzduchu, 

intenzita slunečního záření, množství srážek v bezmrazovém období, údaje o směru a 

rychlosti větru ve výšce 10 (měří se mechanickými anemometry. Ke kontrolám stanic 

dochází zhruba jednou za tři měsíce (provádí se výměna baterií a základní údržba). Na 

většině stanic ke také k dispozici přenos dat pomocí GSM modemů (umožňuje kontinuální 

kontrolu činnosti stanice).  

5.1.2.8 Hodnocení přízemní vegetace 

Tento monitoring zahrnuje: keřové dřeviny (od 0,5- 5 m výšky), byliny a semenáčky 

dřevin (do 0,5 m výšky), mechorosty a lišejníky. Jeho účelem je zachytit a zdokumentovat 

aktuální typologickou a fytocenologickou charakteristiku vegetace a její odlišnosti na 

jednotlivých stanovištích a také se provádí monitoring změn v čase, které jsou pod vlivem 

přírodních a antropogenních faktorů daného prostředí. Hodnocení se provádí v pětiletých 

intervalech.  

5.1.2.9 Fenologická pozorování  

Fenologie se definuje jako studium viditelných fází růstového cyklu dřevin, jejich 

načasování, doba trvání a vývoj v závislosti na lokálních podmínkách prostředí (patří mezi 

ně: např. změny ve výskytu, nástupu a ukončení těchto fází, vliv znečištění ovzduší na 

porosty zejména s ohledem na dobu a trvání expozice). Fenologické hodnocení má v rámci 

monitoringu dvě části: 

1. Vývoj jednotlivých fází růstu stromů během roku 

2. Výskyt biotického a abiotického poškození během roku. 
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Cílem fenologických pozorování je získat a doplnit informace týkající se stavu a vývoje 

jednotlivých stromů a také porostu jako celku v průběhu daného roku. Data získaná 

monitoringem pak slouží k hodnocení vlivu změn klimatu na lesní ekosystémy ve spojitosti 

s dalšími údaji, které se monitorují (meteorologické parametry, depozice, chemismus 

půdního roztoku, zdravotní stav a přírůst. Hodnocení probíhá v tzv. „kritických obdobích“ 

roku jednou týdně- období rašení, kvetení a období zbarvování listí, v ostatních obdobích 

probíhá hodnocení nejméně jednou měsíčně a může se provádět současně s odběry vzorků 

srážek a půdní vody. [28] 

5.1.2.10 Sběr a hodnocení opadu 

Množství opadu a jeho sezónní vývoj ovlivňují antropogenní a přírodní faktory a 

klimatické změny. Na opad má vliv jak poškození stromů biotickými faktory (škůdci), tak i 

faktory abiotickými (jarní mráz, sucho, vítr, znečištění ovzduší, atd.). Produkce opadu je 

tzv. kvantitativní charakteristika vitality porostu, která slouží zároveň jako doplňující 

informace pro další prováděná šetření a také umožňuje přímé určení abnormalit (např. 

velikost a tvar listů, biotické poškození a další). V České republice probíhá sledování 

charakteristik opadu, množství složek a chemického složení na 11 plochách. Na každé 

z nich je umístěno 6 opadoměrů (ve tvaru obráceného komolého čtyřbokého jehlanu 

vyrobeného z polyetylénu) opatřených sáčky pro zachytávání opadu. Vzorky se odebírají 

z každého opadoměru zvlášť jednou měsíčně a na podzim alespoň třikrát měsíčně. Na 

horských plochách, kde je vysoká sněhová pokrývka se v zimě instalují speciální 

opadoměry, ze kterých se však vzorky odebírají až na jaře (po odtání sněhové pokrývky). 

V laboratořích se pak po vysušení a roztřídění vzorků stanovuje obsah vápníku, hořčíku, 

draslíku, sodíku, fosforu, hliníku, železa, zinku a chloru. [28] 

5.2 Zhodnocení zdravotního stavu lesa v Beskydech 

5.2.1 Vývoj zdravotního stavu lesů v Beskydech 

Poškozování porostů imisemi na území Moravskoslezského kraje je připisováno  

Ostravsko - karvinské aglomeraci. V Moravskoslezských Beskydech se poškození lesních 

porostů začalo výrazněji projevovat v polovině 60. let 20. století. Toto poškození je 

spojováno s prudkým poválečným rozvojem hutní výroby a průmyslu. Kromě nich souvisí 
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také změnou politiky ochrany ovzduší. První změnou byla tzv. strategie vysokých komínů. 

Ta ulehčila nejvíc postiženému okolí průmyslových center, ovšem došlo k přenosu emisí 

do velkých vzdáleností a byla zasažena rozsáhlá území. Další změnou bylo odlučování 

prachové částice, které ovšem způsobilo významné kyselosti imisí. V období 60. - 70. let 

mělo vliv na zvýšení imisí používání hnědého uhlí, to obsahovalo až 20 % síry. Poškození 

se v tomto období projevovalo postupným zvyšováním kalamitních těžeb. A konkrétně 70. 

léta se zapsala jako doba, kdy došlo k historicky nejdramatičtější „imisní“ kalamitě 

v Beskydech. K vážnému poškození zdravotního stavu porostů došlo na přelomu roku 

1978-1979, mohlo za to částečné oslabení imisemi společně s prudkým mrazovým 

zlomem. Poškození se Nejvíce dotklo porostů vyšších poloh v horizontu 850-1100 m n.m. 

Tato kalamita způsobila odrůstání kultur na velkoplošných kalamitních holinách, což je 

označováno jako její největší problém, protože ztráty na zalesnění dosahovaly v důsledku 

kalamity 70 – 90 %. 

Radikální obrat v produkci emisí nastal ve druhé polovině 80. let a také po roce 1990. 

Zkvalitnilo se odlučování oxidů síry z největších zdrojů. V 90. letech se k tomu navíc 

přidalo snížení produkce emisí v souvislosti s novými technologiemi a zároveň také  

s dramatickým poklesem objemů výroby těžkého průmyslu. Koncentrace oxidů síry mají 

od 80. let klesající trend, ten je nižší v teplé polovině roku v porovnání se zimním 

obdobím. Za největší emitenty jsou označovány: elektrárna Dětmarovice, železárenské 

podniky - Nová Huť, Vítkovice, Třinec, Biocel Paskov, Moravské chemické závody 

Ostrava, teplárny Karviná, Sviadnov.  [11] 

5.2.2 Monitoring zdravotního stavu lesa v Beskydech 

5.2.2.1 Monitoring v letech 1986-2003 

Pro oblast Moravskoslezských Beskyd byla v roce 1986 založena plocha s názvem 

Monitorovací plocha I280- Frýdek-Místek, spadající pod lesní oblast 39 Podbeskydskou 

pahorkatinu. Tato plocha sloužila pro monitoring až do roku 2003. Provádělo se na ní: 

hodnocení zdravotního stavu lesa pozemním šetřením (úroveň defoliace), hodnocení 

zdravotního stavu lesa metodou DPZ (dálkovým průzkumem země), půdní analýza, 

letokruhová analýza, listová analýza a půdní analýza. 
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Míra průměrné defoliace, přesněji řečeno důsledek dlouhodobého a nadměrného znečištění 

ovzduší různými škodlivinami z energetiky byla konkrétně u smrku v roce 1986 21,8 % a 

následně stoupla na 36,8 % (rok 1992). Po tomto roce došlo k jejímu výraznému poklesu, 

který trval až do roku 1995, kdy následoval opět její vzestup a to na 36,5 %. 

V následujících letech defoliace potupně mírně klesala až do roku 2003, kdy byla 29,3 %. 

Tento pokles je označován jako reakce na zlepšení klimatických podmínek (teploty a 

srážek).   

U defoliace se sledoval také vývoj její úrovně podle jednotlivých tříd. Ten se na od hodnot 

průměrné defoliace liší. Podíl zdravých stromů třídy 0 (0- 10 %) byl v roce 1986 35,8 %, 

tato hodnota nejdříve poklesla, ale následně stoupla na 53,2 % pro rok 1990. Následoval 

prudký pokles v roce 1992 a to až na hodnotu 0,0 %. Poté byl opět zaznamenán výrazný 

vzestup a opět další pokles na hodnotu 0,0 % pro rok 1996. Až do roku 2003 pak úroveň 

defoliace podle jednotlivých tříd nepřesáhla 5 %.   [21] 

 

Obr. 24 Průměrná defoliace v letech 1986-2003 [22] 
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5.2.2.2 Monitoring od roku 2004 

V polovině října roku 2004 byla na jihozápadním svahu Moravskoslezských Beskyd, 

nedaleko obce Staré Hamry, založena plocha pro Intenzivní monitoring II. úrovně- 

Klepačka.  

5.2.2.2.1 Hodnocení stavu korun 

2004 

Dominantní dřevinou je smrk, v podúrovni se nachází buk (není zahrnut do hodnocení) a 

ojediněle se vyskytuje jedle. Hodnocení zdravotního stav proběhlo u 58 stromů. Průměrná 

hodnota defoliace porostu na plochu byla 35,1 %, (druhá nejvyšší zjištěna hodnota 

průměrné defoliace v tomto roce). Horší zdravotní stav vykazuje jedle, jejíž průměrná 

defoliace činí 43 %, u smrku je tato hodnota 35 %.  Na ploše nachází většinou stromy se 

střední mírou defoliace (88 %) a jen 12 % stromů se slabou mírou defoliace, zcela zdravé 

se nevyskytuji. [17] 

2005 

Parametry zdravotního stavu korun byly zjišťovány u 58 stromů. Hlavni dřevinou 

hodnoceného porostu je smrk (79,31 %), přimíšenou dřevinou v podúrovni buk (15,52 %) 

a vtroušeně se vyskytuje jedle (5,17 %). Zjištěna průměrná defoliace na plochu je 33,2 %,  

U všech hodnocených dřevin došlo k poklesu. Horší zdravotní stav vykazuje jedle s 

průměrnou defoliaci 40 %, defoliace smrku je smrku s 33 %. Vývoj úrovně defoliace podle 

jednotlivých tříd ukazuje, že většinu (75,86 %) tvoří stromy se střední mírou defoliace     

(> 25 – 60 %). V tomto roce se v porostu se zvýšil podíl slabé (o 10 %) a silné (o 2 %) 

defoliace. [14] 

2006-2009 

Od r. 2005 se průměrná ztráta asimilačních orgánů neustále zvyšuje. Průměrná defoliace 

meziročně stoupla o 2,7 % na 40,2 % v roce 2007. stabilní vývoj defoliace probíhá u jedle 

– 40 % a postupné zhoršování stavu smrku až na 40,2 %.  V 2008 byla překročena 
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maximální hodnota průměrné defoliace z r. 2007 o 1 % a dosáhla 41,4 %. Přestože se v r. 

2009 průměrná defoliace na Klepačce snížila na 39,6 % je to nejvyšší průměrná hodnota 

symptomu na plochách intenzivního monitoringu. 

5.2.2.2.2 Listová analýza 

V roce 2005 byl na monitorační ploše proveden první odběr asimilačních orgánů smrku 

ztepilého a to za účelem stanovení stavu výživy. Tato hodnota se udává v g.kg
-1

. U listové 

analýzy se zjišťují průměrné obsahy: dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry. 

Průměrný obsah dusíku se pohyboval těsně nad hranicí nedostatku výživy, fosfor ležel 

v dolní oblasti středního rozsahu výživy, draslík se nacházel uprostřed středního rozsahu 

výživy (1 ,500 – 9 g.kg
-1

), stejná situace byla i u vápníku (1,500 – 6,000 g.kg
-1

). Hořčík 

ležel těsně nad hranicí nedostatku výživy a síra vykazovala normální přírodní obsah 

v jehličí a zároveň indikovala minimální imisní zátěž tímto prvkem 

V roce 2007 byl druhy odběr asimilačnich orgánů smrku ztepilého pro stanovení stavu 

výživy. Zjištěný Průměrný obsah dusíku za rok 2007 leží uprostřed optimálního rozsahu 

výživy tímto prvkem. Hodnota fosforu leží v dolní části optima. Oproti předešlému odběru 

mírně vzrostl průměrný obsah draslíku, který leží pro tento rok ve středu optimálního 

rozsahu výživy. Ve stejném rozsahu se v roce 2007 nachází také obsah vápníku ve 

smrkovém jehličí. Průměrný obsah hořčíku stanovený pro rok 2007 mírně vzrostl a ležel na 

hranici nedostatku výživy tímto prvkem. Stanovený obsah síry se nacházel v rozmezí 

normálního přirozeného obsahu síry v jehličí a zároveň touto hodnotou také indikoval 

minimální imisní zátěž této plochy. [15]   
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Obr. 25 Graf průměrného obsahu živin v jehličí 

 

5.2.2.2.3 Depozice 

 

Zařízení pro odběr volných srážek na ploše a v porostu bylo na ploše nainstalováno 

v květnu roku 2005. Vypočtené průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a udávají se 

v množství kg.ha
-1

.rok
-1 

 

Plocha Rok Ph H
+
 N

-
NH4

+
 N

-
NO3

-
 S

-
SO4

2-
 F

-
 Cl

-
 N (total) 

Porost 

2006 4,57 0,3441 6,14 6,79 20,97 0,59 17,7 15,01 

2007 4,57 0,2884 4,19 5,48 15,32 0,31 16,26 11,46 

2008 4,66 0,2092 3,57 5,44 16,09 0,36 14,6 11,17 

2009 4,67 0,2051 3,38 5,25 12,79 0,26 9,65 9,8 

Tab. 3 Depozice vybraných prvků na ploše Klepačka naměřených pod porostem 

 

Plocha Rok Ph H
+
 N

-
NH4

+
 N

-
NO3

-
 S

-
SO4

2-
 F

-
 Cl

-
 N (total) 

Volná 

plocha 

2006 4,88 0,1945 7,2 6,15 10,21 0,01 0,83 14,32 

2007 4,69 0,2609 6,45 6,07 8,35 0,13 11,15 12,98 

2008 4,85 0,1672 4,79 6,98 7,48 0,09 7,15 12,27 

2009 4,79 0,2102 4,5 6,41 6,44 0,08 5,3 12,23 

                 Tab. 4 Depozice vybraných prvků na ploše Klepačka naměřených na volné ploše 
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5.2.2.2.4 Půdní voda 

Chemismus půdní vody se na ploše Klepačka sleduje od roku 2005. Existují dva typy 

průměrných koncentrací iontů v půdní vodě. Jedná se o gravitační lyzimetr pod 

humusovým (organickým) horizontem)- označovaný LH  a druhým typem je gravitační 

lyzimetr ve 30 cm minerální půdy L30. [16] 

Lyzimetr 

Rok pH H
+
 NH4

+
 NO3

-
 SO4

2-
 Al Ca Mg K 

                                                                         
mg.l

-1
 

LH 2005 3,72 0 0,925 7,26 8,11 0,94 0,61 0,279 1,26 

LH 2006 4,03 0,09 0,46 1,82 5,93 0,576 1,322 0,384 1,777 

LH 2007 4,01 0,1 0,68 1,2 5,15 0,471 0,86 0,238 1,24 

LH 2008 3,82 0,15 0,27 0,54 5,96 0,72 0,825 0,242 0,599 

LH 2009 3,83 0,15 0,57 0,54 5,31 0,623 0,301 0,116 1,426 

      Tab. 5 Průměrné koncentrace půdních látek v půdní vodě zachycené lyzimetrem LH  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tab. 6 Průměrné koncentrace půdních látek v půdní vodě zachycené lyzimetrem 

L30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyzimetr 

Rok pH H
+
 NH4

+
 NO3

-
 SO4

2-
 Al Ca Mg K 

   
mg.l

-1
 

L30 2005 4,2   0,051 2,58 9,68 0,917 0,673 0,286 0,576 

L30 2006 4,47 0,03 0,28 1,32 9,31 0,919 0,81 0,323 0,636 

L30 2007 4,39 0,04 0,67 0,88 9,61 0,671 0,883 0,36 0,693 

L30 2008 4,32 0,05 0,13 0,79 11,16 0,49 1,179 0,382 0,639 

L30 2009 4,3 0,05 0,05 3,25 9,91 1,068 0,624 0,293 0,299 
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5.2.2.2.5   Meteorologická měření 

 

Měřeni meteorologických parametrů na volné ploše bylo zahájeno 13.7.2006. Měřenými 

parametry jsou teplota a vlhkost vzduchu ve dvou metrech, srážky a intenzita globálního 

záření.  

 

  2006 2007 2008 2009 

Průměrná roční teplota [°C] 6,9 7,7 7,9 7,4 

Průměrná teplota vegetačního období 

[°C] 13,2 13,6 13 13,6 

Počet ledových dnů 42 17 15 28 

Počet mrazových dnů 122 96 111 104 

Počet letních dnů 36 53 34 25 

Počet tropických dnů 5 9 0 3 

Délka bezmrazového období [dny] 179 161 181 152 

Délka vegetačního období ( T> 5 °C) [dny] 184 163 152 194 

Tab. 7 Meteorologické parametry na ploše Klepačka [16] 
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6 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY 

6.1 ArcGIS  

Software ArcGIS firmy ESRI je komplexní GIS software pro tvorbu, vizualizaci, správu a 

analýzu prostorových dat. Skládá se ze tří částí: integrované sady aplikací GIS – ArcGis 

Desktop, rozhraní pro správu geodatabáze v DBMS – ArcSDE a systému pro distribuci dat 

a služby GIS na internetu – ArcIMS.  

ArcGIS desktop se skládá z navzájem spolupracujících programových aplikací ArcMap, 

ArcCatalog a ArcToolbox.  

ArcMap – je centrální aplikace v ArcGis Desktop použitelná pro všechny mapově 

orientované úlohy, včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat.  

ArcCatalog – slouží k organizaci a správě dat, prohlížení a vyhledávání geografických 

informací a k zaznamenávání a prohlížení metadat.  

ArcToolbox – slouží pro zpracování a analýzu prostorových dat.  

Tyto tři aplikace jsou k dispozici ve třech variantách lišících se funkčností a tvoří tak 

základní softwarové produkty ArcGIS Desktop: Arc View, Arc Editor a Arc Info. 

6.2 ArcView GIS 3.2  

Programový prostředek firmy ESRI určený pro vytváření, editaci, dotazování, analýzu a 

vizualizaci geografických dat. Funkce programu lze rozšířit použitím tzv. extenzí, které 

jsou ve většině případů zdarma.  

Ve své diplomové práci jsem používala extenze 3D Analyst, Spatial Analyst a AVSWAT 

2000 [5] 
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7 DYNAMICKÝ EROZNÍ MODEL  SWAT 

SWAT je zkratka pro Soil and Water  Assessment Tool. Jedná se o škálový model povodí, 

který vyvinul Dr. Jeff Arnold na přelomu 80. a 90. let pro USDA (United States 

Department Of Agriculture - Ministerstvo zemědělství USA) Agricultural Research 

Service (ARS) v Grassland, Soil & Water Research Laboratory v Temple v Texasu ve 

spolupráci s Blackland Research and Extension Center. Model je fyzikálně založen a 

vyžaduje vstupní informace vstupní informace o klimatu, půdních vlastnostech, topografii, 

vegetaci a také o postupech obhospodařování půdy. Díky těmto vstupním datům jsou po 

jejich zadání modelovány fyzikální procesy, které jsou spojené s pohybem vody a 

sedimentů, růstem zemědělských plodin či koloběhem živin a jinými. Model SWAT má tu 

výhodu, že umožňuje studium dlouhodobých dopadů na vodní zdroje a to díky zahrnutému 

postupnému hromadění znečišťujících látek. Je to spojitý časový model je spojitý časový 

výpočetní model a není určen pro detailní simulace jednotlivých srážkových či 

povodňových událostí. SWAT obsahuje prvky z několika ARS modelů a k jeho rozvoji 

také výrazně přispěl CREAMS. Od svého založení, které proběhlo na počátku 90. let, 

prošel SWAT několika revizemi a rozšířeními. Z nejznámějších verzí to byly SWAT94.2, 

SWAT96.2, SWAT98.1, SWAT99.2 a mimo těchto také nejnovější verze SWAT2000. Pro 

SWAT bylo vyvinuto rozhraní ve Windows (Visual Basic), GRASS a ArcView a kromě 

toho prošel rozsáhlou validací. Možnosti jeho využití vyplývají z návaznosti na pozemní 

část hydrologického cyklu a to od srážek až po odtok vody z povodí a vycházejí z rovnice 

vodní bilance. U fáze povrchového hydrologického cyklu model počítá a modeluje procesy 

vázané na velikost intercepce, infiltrace a rozložení množství vody v půdním profilu, 

evapotranspirace a laterální podpovrchový odtok. Vstupy a procesy pro tuto fázi 

představuje klima a zde je SWAT  schopen simulovat vliv množství srážek, teploty 

vzduchu, slunečního záření, rychlosti proudění vzduchu, sněhové pokrývky a tání sněhu. 

V hydrologii počítá rovněž s nedílnými a důležitými prvky v hydrologickém cyklu a patří 

zde: jezera, řeky a rybníky. Další oblastí modelování je krajinný kryt. Ten je důležitý pro 

simulaci potenciální a aktuální transpiraci, příjem živin z půdy pro rostliny a navíc je i 

schopen odhalit stresové faktory pro růst rostlin z oblasti vody, živin a teploty. 

V souvislosti s krajinným krytem je významná možnost modelování pohybu a cyklus 

přeměny fosforu a dusíku, což jsou důležité prvky pro růst rostlin. Obdobným způsobem je 

možno simulovat i pohyb pesticidů povrchovým  
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a podpovrchovým odtokem vody. Oblasti krajinného krytu je blízké řízení využití půdy, 

v níž je na základě příslušných vstupních dat model schopen vypočítat nejlepší dobu pro 

začátek a ukončení pěstování jednotlivých plodin.  Z těchto výsledků je pak možno odvodit  

i doporučené obměňování plodin na jednom místě, anebo vypočítat možnosti zavlažování 

pro dané území. [25] [7] 

7.1 Modelování kvality vod   

7.1.1  Modelování kvality vod v programu SWAT 

Modelování kvality vod je rozděleno do dvou hlavních složek. Během fáze, která probíhá 

v oblasti povodí dochází k výpočtu hmotnostních toků putujících půdou směrem 

k vodnímu toku. Znečišťující látky nahromaděné transportem vody pozemní částí se 

obecně nazývají bodové nebo difúzní zdroje. Model kvality vod v proudícím toku má za 

úkol transformaci, určení stavu kvality vody v daném toku a integraci přispěvatelů 

z povodí, pozemní fáze modelu do řeky a přínos bodových zdrojů. 

7.1.1.1 Pozemní část modelování kvality vod 

 

Obr. 26 Schéma srážkoodtokového procesu [5] 

Tato fáze modelu simuluje odtok vody a unášených znečišťujících látek z půdy směrem do 

vodního toku, jedná se o srážko-odtokový proces. Patří sem procesy ovlivňující dynamiku 

a bilanci kyslíku, především se jedná o  BSK5 (Biochemická spotřeba kyslíku), která  
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určuje množství kyslíku potřebné k rozložení organické hmoty přepravované povrchovým 

odtokem. Dále modeluje transport živin- dusíku a fosforu. Co se dusíku týče, monitoruje 5 

různých druhů v půdě. Dva z nich jsou anorganické formy dusíku NH4+  a NO3-. Ostatní tři 

patří mezi organické formy dusíku. U fosforu je monitorováno 6 jeho forem- tři organické 

a tři anorganické. Organické jsou spojeny především s rostlinnými zbytky, mikrobiální 

biomasou a půdním humusem. [8]  

7.1.1.1.1 Dusík  

Třemi hlavními formami dusíku, které se nacházejí v minerálních půdách jsou: organický 

dusík spojený (přidružený k) s humusem, minerální formy dusíku zadržované půdními 

koloidy a minerální formy dusíku v roztoku. Dusík se může do půdy také dostat 

prostřednictvím hnojiv, hnoje (kravského) nebo ve zbytcích zachycených bakteriemi či 

deštěm.  

Prostřednictvím koloběhu dusíku je popisována výměna dusíku a jeho sloučenin mezi 

atmosférou, biosférou a litosférou. Atmosféra je tvořena dusíkem asi ze 78 %, ten je 

zpracováván některými druhy bakterií (např. bakteriemi žijící v symbióze s kořeny bobovitých 

rostlin). Avšak samotný dusík může být vázán i volně žijícími bakteriemi a sinicemi, které žijí 

v půdě a vodě. Kromě výše zmíněných ovšem může většina organismů přijímat dusík pouze v 

jeho anorganické (amoniak, dusitany, dusičnany) nebo organické formě (močovina, bílkoviny). 

Je významný pro růst rostlin, jejich příjmem se stává součástí bílkovin a nukleových kyselin. 

Když dojde k odumření rostlin, je poté mineralizován a přeměněn na amoniak a následně zčásti 

využit v dalším stupni potravního řetězce a to konkrétně tzv. konzumenty, kteří dusík vyloučí 

ve formě amoniaku, močoviny a dalších organických látek. Organické látky jsou poté opět 

přeměněny na amoniak. Amoniak je činností bakterií a řas přeměněn na dusičnany. Ty jsou 

následně redukovány na molekulární dusík a ten se vrací do ovzduší. Zpětné uvolňování 

plynného dusíku do atmosféry opět způsobují z větší části bakterie a z části se dostává do 

atmosféry ve formě oxidů při spalování. Kromě výše zmíněných procesů do koloběhu dusíku 

významně (přesněji řečeno negativním způsobem) zasahuje lidská činnost. Pomocí ní se do 

půdy dodává jako součást hnojiv a do ovzduší pak ve formě emisí oxidů dusíku ze spalovacích 

procesů. [2] [3] 
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Obr. 27 Koloběh dusíku (http://vodnihospodarstvi.cz) 

7.1.1.2  Modelování kvality vod v toku 

Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším softwarovým modelem pro modelování kvality vod 

je model nazvaný QUAL2E model vyvinutý americkou Agenturou ochrany životního 

prostředí. Model QUAL2E zahrnuje hlavní interakce koloběhu živin, produkce řas a jejich 

vliv na rovnováhu rozpuštěného kyslíku. Kromě toho obsahuje bilanci tepelné energie pro 

výpočet teploty a hmotnostní bilance u konzervativních minerálů, koliformních bakterií a 

nekonzervativních složek.  U dusíku dochází v proudící vodě k postupné přeměně 

z organického dusíku nejdříve na amoniak, poté na dusitan a nakonec na dusičnan. Co se 

organického dusíku týče, tak ten může být z toku odstraněn usazováním. U fosforu dochází 

k podobné přeměně jako u dusíku a jeho organická forma může být z toku odstraněna 

usazováním [8] 

 

7.1.2 HSPF (Hydrological Simulation Program-Fortran) 

 

 Druhým modelem, který se využívá pro modelování kvality vod je semidistribuovaný 

model vyvinutý na počátku 60. let. Je zaměřený na simulaci odtoku spolu se znečišťujícími 

látkami, mezi které patří jak netoxické, tak i toxické organické polutanty. 

K vlastnímu modelování používá informace, mezi které patří např. historie dešťových 

srážek, teplota a sluneční záření, vlastnosti půd (využívání území či postupy hospodaření 
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s půdou). Ty pak následně využívá k simulaci procesů probíhajících (vyskytujících se) 

v oblasti povodí.  

HSPF simuluje: intercepci, evapotranspiraci, povrchový odtok, základní průtok, hloubku 

sněhové pokrývky a obsah vody v ní, zásobování podzemní vodou, rozpuštěný kyslík, 

biochemickou spotřebu kyslíku, teplota, pesticidy, fekální koliformní bakterie, transport 

sedimentů, proudění v nádržích, pH,amoniak, dusitany, dusičnany, organický dusík, 

ortofosforečnan, organický fosfor, fytoplankton a zooplankton. 

Co se frekvence týče, je možno využít všech časových řad, kroky probíhající od jedné 

minuty po jeden den. Simulována může být doba trvání od několika minut až po stovky let. 

Výsledkem simulace je: časový průběh rychlosti odtoku, zatížení sedimenty, koncentrace 

živin a pesticidů, spolu s časovým průběhem množství a kvality vod v jakémkoliv místě 

v oblasti povodí. Co se sedimentů týče, simuluje HSPF tři druhy: písek, bahno a jíl. Jsou 

zde také zahrnuty procesy jako např.: hydrolýza, oxidace, fotolýza, biologický rozklad, 

vypařování a sorpce.   

Programy jsou k dispozici samostatně, podporují preprocessing a postprocessing pro 

statistické a grafické analýzy dat. [24] [27] 
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7.2 Simulace vlivu na odtokové poměry v programu SWAT 

 

Obr. 28  Arcwiev SWAT základní okno 

Model SWAT je nekomerční freeware a proto je volně dostupný. Ke zpracování své 

diplomové práce jsem použila produkt ArcView GIS verzi 3.2 s extenzí AVSWAT-X pro 

SWAT2000 a rovněž bylo nutné mít nainstalovanou i extenzi Spatial Analyst. 

7.2.1 Schematizace povodí 

Schematizace povodí je první krokem po založení nového projektu. Při tomto 

automatickém procesu se v načteném území vypočte síť vodních toků a oblast se rozdělí 

podle zadaných parametrů na dílčí hydrologické jednotky a jim příslušné segmenty 

hydrologické sítě (vodních toků) nad DMT zájmového území. Zde uživatel specifikuje 

vybrané řídící parametry schematizace, které mimo jiné určují velikost a počet výsledných 

subpovodí. Proces schematizace povodí probíhá v dialogovém okně vyvolaném pomocí 

záložky v menu Avswat/Automatic Delineation. Zde se společně s jednotlivými vstupními 

daty nastavují také parametry výstupních subpovodí. Primárním vstupním datem je DEM 
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zájmového území, který je možné případně doplnit shapefilem vodních toků, avšak tato 

vrstva není vyžadována a slouží jen pro přesnější specifikaci požadavků uživatele. 

Já jsem jako vstupní data použila fotogrametrický DEM z Floreonu. 

 

 

Obr. 29 Dialogové okno funkce Automatic Delineation 

 Při založení nového projektu se automaticky otevře dialogové okno procesu schematizace 

Watershed Delineation. Zde se nejdříve načte vstupní DEM grid a v dodatečné tabulce se 

navolí jednotky výškových a délkových dat v metrech. U kroku Stream definition se v ha 

zadá minimální velikost samostatně klasifikovaného povodí- Treeshold area, jež se 

následně promítne do počtu a velikosti subpovodí získaných během dalších kroků. Já jsem 

zvolila hodnotu 1600 ha, tu jsem potvrdila tlačítkem Apply, následně proběhl výpočet a 

zobrazila se výsledná říční síť s vyznačenými body soutoků (uzly). 
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Obr. 30 Říční síť povodí Ostravice vygenerovaná modelem SWAT 

 

Funkce Outlet and inlet definition slouží k práci s uzly, ty se zde buď přidávají, odebírají či 

předefinovávají. Během tohoto kroku je nutné vybrat alespoň jeden uzel v odtokové síti, 

který bude sloužit jako nejspodnější závěrový profil. Já jsem vybrala závěrový manuálně v 

nabídce Main watershed: outlet(s) selection and definition, stisknutím položky Select a 

následně vznikl polygonový shapefile jednotlivých subpovodí.  
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Obr. 31 Polygonový shapefile jednotlivých subpovodí na území Ostravice 

 

Následoval poslední krok schematizace povodí a tím byl výpočet parametrů jednotlivých 

subpovodí. Těmito parametry jsou: jako rozloha, průměrný sklon a délka svahů, průměrný 

sklon, šířka a hloubka koryt, apod.  

Tento krok se provádí funkcí Calculation of subbasin parameters a nastavuje se při něm 

kartografická projekce vstupních dat. Jelikož zde chybí Křovákova projekce, definuje se 

centrální rovnoběžky Křovákova zobrazení- 49,00. Výsledkem provedeného kroku je 

povodí rozdělené na 145 subpovodí a zároveň také dokončení schematizace. [10] 

7.2.2 Krajinný pokryv a půdní typ 

 Procesy evapotranspirace a (výpar vody) a filtrace hydrologického cyklu vody v krajině 

jsou ovlivňovány rostlinným pokryvem a půdním typem. Protože se jednotlivé půdní a 

rostlinné typy liší svým vlivem, je potřeba je definovat. K tomu v nabídce slouží Land Use 

and Soil definition.  
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Obr. 32 Dialogové okno pro definování krajinného pokryvu a vlastností půd 
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Krajinný pokryv  SWAT klasifikace  Popis  

112  URMD  nesouvislá městská zástavba  

121  UIDU  průmyslová a komerční 

plocha  

122  UTRN  silnice a železniční tratě  

131  UIDU  důl  

132  UIDU  skládka  

133  UIDU  staveniště  

141  PEAS  městská zeleň  

142  URLD  sportovní a rekreační plocha  

211  AGRC  nezavlažovaná orná půda  

222  ORCD  ovocný sad  

231  PAST  pastviny  

242  AGRL  kultivovaná plocha  

243  PEAS  zemědělská plocha s 

přírodní vegetací  

311  FRSD  listnatý les  

312  FRSE  jehličnatý les  

313  FRST  smíšený les  

321  RNGE  křoviny  

324  RNGB  nízký lesní porost  

411  WETL  mokřady  

512  WATR  vodní plocha  

Tab. 8 Přehled použitých typů krajinného pokryvu 

Nejprve je nutné načíst vstupní grid krajinného pokryvu dle klasifikace CORINE Land 

Cover. Následně se a jednotlivým kategoriím CORINE nadefinovaly ekvivalenty interní 

databáze modelu SWAT. Obdobně se zpracují data o půdních typech a jako vstup se 

použije grid půdních typů dle MKSP. Zde jsem vytvořila vlastní půdní typy a geneticky 

příbuzné jsem sloučila do kategorií. Jelikož nelze bez terénního šetření není možné 

vystihnout vlastnosti půd a následně dostatečně odlišit jednotlivé subtypy. Poté se vstupní 

data krajinné a půdní pokrývky reklasifikují. Vytvoří se sekundární datové vrstvy 

krajinného krytu a půd ve formátu grid. Stisknutím tlačítka Overlay se reklasifikované 

gridy sloučí do jedné vstupní vrstvy.  
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7.2.3 Distribuce jednotek hydrologické odezvy (HRU)  

Jednotky hydrologické odezvy (HRU) slouží pro stanovení srážkoodtokových vztahů 

 a fluviální eroze. Jsou kombinaci kategorií LULC (Land Use a Land Cover) a půdních 

typů. Díky tomu, že dojde k jejich vymezení, spočítají se plochy všech typů půd a vyloučí 

se kombinace vyskytující se jen na velmi malém území. Hydrologické jednotky Jednotky 

hydrologické odezvy se definují záložkou Definition of Land Use and Soil Themes. Je 

možné zde zvolit, zda bude mít na odtok vody vliv dominantní hodnota (Dominant Land 

Use and Soil) nebo hodnota složená, vycházející z procentuálního procentuálního podílu 

typů půd a jejich využití. U své práce jsem zvolila dominantní hodnotu HRU.  

 

 

Obr. 33 Dialogové okno pro nastavení distribuce HRU 

7.2.4 Definice klimatických dat  

Klimatická data stanovují podmínky a průběh simulace. Pomocí záložky Input → Weather 

Stations se specifikuje časové i prostorové rozložení meteorologických prvků: srážek, 

teploty, solární radiace, rychlosti větru, relativní vlhkost a dalších. Kromě toho se nabízí 

možnost definovat vlastních databázi klimatických stanic. U tohoto kroku jsem využila obě 

nabízené možnosti. V prvním případě, kdy probíhala simulace bez vlivu atmosférické 
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depozice proběhla simulace podnebných podmínek prostřednictvím generátoru počasí 

WXGEN zahrnutém v modelu. [10] 

 

 

Obr. 34 Dialogové okno Weather data definition 

7.2.5 Generování vstupů 

Před spuštěním SWAT simulace se generují tyto vstupy: konfigurace povodí, data o 

půdách, podnebí, povodích, data sítí povrchového odtoku, data o podzemních vodách, 

využití půd, managementu povodí, chemismu půd, o nádržích, kvalitě tekoucích vod a také 

data o distribuci jednotek hydrologické odezvy.  

7.2.6 SWAT simulace 

K proběhnutí simulace slouží dialogové okno Set Up and Run SWAT model simulation. 

V okně se nastaví parametry simulace, konkrétně se jedná o datum počátku a konce 

simulace a o frekvenci výstupů. Ty jsou buď denní, měsíční anebo roční. Posledním 

krokem je kliknutí na tlačítko Setup SWAT Run, které spustí simulaci. Datum počátku 

simulace jsem zvolila rok 1960 a konec simulace byl nastaven na rok 2010. Pro srovnání 
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vlivu bez atmosférické depozice a s atmosférickou depozicí jsem ve druhém případě 

nastavila maximální možnou koncentraci dusíku na 0,300 mg N/l 

 

 

Obr. 35 Dialogové okno pro nastavení parametrů simulace 
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Obr. 36 Dialogové okno Watershed water quality data 

 

 

Obr. 37 Proces výpočtu depozice modelem SWAT 
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7.3 Interpretace a vizualizace výsledků 

Po úspěšném dokončení simulace jsou jejím výstupem tabulky s výstupními hodnotami pro 

jednotlivá povodí a řeky. Pro tok se vygenerované výsledky nacházejí v atributové tabulce 

rch.dbf. Jsou to výsledky za období (přesněji řečeno roky) pro které byla simulace 

nastavena a dále také zahrnují průměr za toto období simulace, které se vztahuje k 

jednotlivým přítokům v říční síti.  

Důležitými hodnotami vztahujícími se k vodnímu toku jsou v případě vlivu dusíku:  

 ORGN_IN (přínos organického dusíku v kg) 

 ORGN_OUT (odnos organického dusíku v kg) 

 

Dalšími vygenerovanými výsledky jsou Výstupní hodnoty pro subpovodí, které nalezneme  

v atributové tabulce sbs.dbf. Zde jsou stejně jako v případě vodních toků opět zvoleny 

průměrné hodnoty za celé období simulace pro jednotlivá subpovodí. 

Dalšími vygenerovanými výsledky jsou Výstupní hodnoty pro subpovodí, které nalezneme 

v atributové tabulce sbs.dbf. Zde jsou stejně jako v případě vodních toků opět zvoleny 

průměrné hodnoty za celé období simulace pro jednotlivá subpovodí: 

 

 ORG (organický dusík v kg)  

Průměrné hodnoty organického dusíku pro subpovodí před změnou koncentrace se 

pohybují v rozmezí 0,84 – 28 000 kg/ha. Po změně koncentrace na 0,300 mg N/l jsou  

průměrné hodnoty dusíku nižší a pohybují se v rozmezí 2,17- 18000 kg/ha. Pro vodní toky 

jsou hodnoty přínosu organického v rozmezí 0,00003- 24,9 kg před změnou koncentrace a 

po ní jsou stejně jako v případě subbpovodí nižší a mají rozmezí 0,00005-14,3 kg. 

Důvodem poklesu přísunu dusíku do vodního toku po změně scénáře může být úbytek 

srážek, protože jde ale o průměrnou roční hodnotu, není možné posoudit rozložení hodnot 

dusíku v jednotlivých ročních obdobích. Zjištění této příčiny může posloužit jako předmět 

dalších studií, či zkoumání. Výsledky simulace měly prokázat vliv atmosférické depozice 

na zdravotní stav lesa.  Mapové výstupy s průměrnými ročními hodnotami organického 

dusíku v porovnání s krajinným dusíkem ukazují, že nejvyšší hodnoty organického dusíku 

byly zaznamenány právě v lesních oblastech.   
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Obr. 38 Průměrné roční hodnoty organického dusíku před změnou 

 

Obr. 39  Průměrné roční hodnoty organického dusíku po změně 
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Obr. 40 Průměrné roční hodnoty přínosu organického dusíku v kg 

 

Obr. 41 Průměrné roční hodnoty odnosu organického dusíku v kg 
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8  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prokázat vliv atmosférické depozice na zdravotní stav lesa.  

Výsledky simulace v programu SWAT ukazují, že nejvyšší hodnoty organického dusíku se 

vyskytují právě v lesních oblastech (viz Obr. č 38 a 39). Tuto skutečnost je možné potvrdit 

i na základě vyhodnocených dat o kvalitě srážek ze sítě stanic organizací ČHMÚ. 

Z vyhodnocených výsledků v uplynulých letech bylo zjištěno, že v mnoha případech byly 

nejvyšší hodnoty atmosférické depozice dusíku (a také depozice jiných prvků) naměřeny 

právě v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Většina využitelného dusíku se v lesním 

ekosystému nachází uskladněna v půdě (přesněji v půdní organické hmotě). Z atmosféry 

pochází jen malá část, avšak lidskou činností jsou produkovány další sloučeniny dusíku, 

např. spalováním v motorech aut a letadel či prostřednictvím chovů domácích zvířat. 

Nadbytečný dusík se poté ukládá ve formě organických sloučenin v půdě ve svrchní 

humusové vrstvě. Zpočátku měla zvýšená atmosférická depozice dusíku pro lesní 

ekosystém hnojivý účinek, protože podporovala růst vegetace, ten totiž obvykle bývá 

nedostatkem dusíku omezen. Jenže nadbytkem dusíku se začalo se měnit druhové složení 

lesního ekosystému a mizely druhy, které jeho nadbytek nesnáší (např. některé druhy 

lišejníků). V okamžiku, kdy bylo dusíku takové množství, že ho stromy a mikroorganismy 

nedokázaly bezprostředně spotřebovat, ani uložit, začal ve formě dusičnanů z lesa odtékat 

a to z půd do vod. 

V případě vlivu dusíku na kvalitu vod se hovoří o tzv. nepřímém poškozování kyselými 

dešti. Toto poškozování je dlouhodobé a může přetrvávat ještě desítky let poté, co deště 

přestanou být kyselé. Sírany a dusičnany uvolňují vápník, hořčík a další minerální látky 

vázané na půdní částice a normálně v půdě téměř nepohyblivé částice. Tímto způsobem 

vznikají rozpustné sloučeniny, které jsou následně odplavovány do povrchových nebo 

podzemních vod. Půda je pak ochuzována a dále okyselována a to až do té doby, že v ní 

nastane nedostatek zásaditých živin, které jsou nezbytné pro rostliny. Vyčerpáním vápníku 

a hořčíku dochází k rychlejšímu okyselování půd a ke změně chování dalšího významného 

prvku, hliníku, který není živinou, ale naopak je v rozpustném stavu pro organismy 

jedovatý. Kromě půdních organismů je nebezpečný také pro ryby a bezobratlé živočichy v 

povrchových vodách.  
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Přímé poškozování kyselými dešti se sleduje v rámci monitoringu zdravotního stavu lesa. 

Kapky kyselého deště dopadají na listy a jehlice, kde ulpívají a následně narušují jejich 

povrch. To způsobuje, že narušené stromy poté snáze vysychají a někdy také zežloutnou a 

uschnou už během vegetačního období. Listnaté stromy listy každoročně obnovují  avšak 

na  jehličnanech jehlice obvykle přetrvávají několik let a jejich poškození se tak „sčítá“. U 

zasažených smrků dochází k dřívějšímu opadání jehlic a to má za následek méně ročníků 

jehlic a významně zmenšenou plochu (až o 20—40 %), která je schopna přijímat oxid 

uhličitý. K tomuto způsobu poškozování smrků však pouze ve vrcholném období kyselých 

dešťů. [4] 

Negativní vliv na zdravotní stav porostů a kvalitu vod v Beskydech má na svědomí 

především Ostravsko-karvinská aglomerace, která v rámci změny politiky v oblasti 

ochrany ovzduší  a ulehčení  postiženému okolí  průmyslových center přešla na tzv. 

„strategii vysokých komínů“ . Tato strategie sice nejvíc  postiženému okolí ulehčila, ovšem 

došlo tím k přenosu emisí  do větších vzdáleností a zasažení rozsáhlých oblastí, mezi které 

patří právě Beskydy.  
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