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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vodopády a peřejemi Moravskoslezských Beskyd. 

První část je věnována popisu Beskyd jako celku, jeho přírodním poměrům a obcím, v 

nichž se vodopády a peřeje nachází. Druhá část je zaměřená na vysvětlení a rozdělení 

vodopádů. Předposlední kapitola popisuje vybrané vodopády a peřeje. Zvolila jsem 

Satinské vodopády, Bučací vodopády a Ostravické peřeje. Satinské vodopády se nacházejí 

v Malenovickém kotli, kde v úseku o délce kolem 1 km se nachází neobvyklá koncentrace 

geologických a geomorfologických jevů, které jsou jinde sledovány na mnohem větších 

územích. Bučací vodopády jsou atraktivní pro svou výšku a příkré svahy dosahující sklonu 

až 45°. Posledním zvolené území jsou Ostravické peřeje, které odkrývají tektonický styk 

těšínsko- hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev a ukazují nám horninovou skladbu 

vnějších Karpat. 

Klíčová slova: vodopád, peřeje, příroda, Beskydy, flyš 

Summary 

This thesis introduces waterfalls and rapids of the Moravian-Silesian Beskyd 

montains. The first part describes the Beskyd montains as a whole, its natural 

circumstances and the municipality in which the waterfalls and rapids are situated. The 

second part focuses for an explanation and division of waterfalls. Last but one part 

describes the selected waterfalls and rapids. There are chosen Satinske waterfalls, Bucaci 

waterfalls and Ostravicke rapids. Satinske waterfalls are located in Malenovickem area 

where is a area within 1 kilometre whit unusual concentration of geological and 

geormorfological phenomenons. These phenomenons are normally monitored on much 

larger area. Bucaci waterfalls are attractive for their height and slope steeps with 

inclination up to 45 degrees . Last selected area is Ostravicke rapids which reveals the 

tectonic contact Tesinkso-Hradistskeho layers and Frydlantskych layers and shows the 

structure of the outer Carpathian mountains. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČHMU  Český hydrometeorologický ústav 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

JV   jihovýchod 

m   metr 

PP    Přírodní památka 

SPP   Státní památková péče 

V   východ 
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ÚVOD 

Vodopády a peřeje Beskyd jsou pro turisty i místní obyvatelé povětšinou neznámé. 

I to byl jeden z důvodů, proč jsem si dané téma zvolila. Vybrala jsem si pro mě 3 

nejvýznamnější a turisticky dobře dostupné objekty.  

První z nich jsou Satinské vodopády. Jedná se o geologicky a geomorfologicky 

velmi zajímavý přírodní útvar. Významná je zde i příroda, která díky svému špatnému 

terénu nebyla dostupná v minulosti pro zemědělské a průmyslové odvětví, které jinak 

ovlivnilo okolní krajinu. Nalezneme zde i původní stromovou skladbu a vzácné chrostíky.  

Další přírodní skvost, hlavně pro geology je koryto řeky Ostravice a v nich 

nejvýznamnější geomorfologický úkaz, kdy je trvale odkryt tektonický styk v těšínsko- 

hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev. 

Poslední přírodní dílo, které představuji ve své bakalářské práci, jsou Bučací 

vodopády. Jedná se o dva navazující stupně utvářející tento v Beskydech 3 největší 

vodopád s výškou 9 metrů. Kromě své výšky, se nachází na území, kde působilo horské 

zalednění během pleistocénu.   
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1 CÍLE A METODIKÁ PRÁCE 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé práce je zpracovat informace o vybraných lokalitách a poukazat na jejich 

jedinečnost. Vytvořit zajímavé trasy pro turisty a podat k ním stručné zajímavé informace s 

mapou vyznačené trasy.  

1.2 Metodika práce 

Po zvolení tématu mé bakalářské práce, která se má týkat vodopádů Beskyd, jsem se 

snažila zaměřit na vodopády, které jsou snadno přístupné pro běžného turistu. Vybrala 

jsem si dva vodopády, vodopády Satina a Bučací vodopády. Jelikož žiji v blízkosti 

Ostravických peřejí, které jsou mi velice blízké, zvolila jsem i je. Postup výběru byl 

orientovaný na zajímavosti a vzácnosti daného okolí a již zmíněné přístupnosti.  

Obsah své práce jsem sestavovala s ohledem na propojenost daných lokalit, kde 

v druhé kapitole představím Moravskoslezské Beskydy jako celek a popíšu, co ovlivňovala 

vybraná území. V třetí kapitole všeobecně představím, co jsou vodopády a peřeje a jak se 

dělí. Pátá kapitola obsahuje už jednotlivé vodopády a peřeje, kde chci popsat jejich 

geologické, geomorfologické poměry a jaká významná flora a fauna se zde vyskytuje. 

Poslední kapitola je navržení stezky. 

Po sestavení obsahu jsem sháněla potřebnou literaturu a dokumentaci. Obrátila 

jsem se i na správu CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm, která mi poskytla cenné 

materiály i informace.  

Pro zvolené zájmové území byly ve spolupráci s vedoucím práce vytvořeny mapy v 

programu ESRI ArcGIS. Zdrojová data byla poskytnuta ČHMÚ, Cenia, Geodis a 

projektem VŠB-TUO Floreon+. Tyto mapy ilustrují fyzickogeografické poměry vybraného 

území. Hlavním motivem zde byla snaha o vytvoření vlastního grafického doprovodu a 

nikoliv mapek převzatých z internetu či jiných zdrojů.  

 

Každou lokalitu jsem osobně navštívila a udělala fotodokumentaci pro archivní fotky 

nebo fotky vzdálených lokalit a nezachycené fauny a flory jsem použila knihy a internet.  



Alena Myslikovjanová: Peřeje a vodopády Beskyd jako přírodní a turistické zajímavosti 

 

2013 Stránka 11 
 

2 PŘÍRODNÍ A KULTURNĚ HISTORICKÉ POMĚRY 

V této kapitole se Vám budu snažit představit oblast, tedy CHKO Beskydy, ve kterých 

se dané lokality nacházejí jako celek. Popsat jeho geomorfologické, geologické, 

klimatologické, hydrologické a pedologické poměry a tím poukázat na to proč byli v roce 

1973 vyhlášeny jako CHKO Beskydy. 

Druhá část je věnovaná obcím, ve kterých se přírodní úkazy vyskytují. Satinské 

vodopády se nacházejí v obci Malenovice, Ostravické peřeje a Buččací vodopády se 

nacházejí v obci Ostravice. Tyto obce propojuje obec Frýdlant nad Ostravicí, která také 

zasáhla do dějin těchto obcí železárenským průmyslem. Malenovice a Ostravice byla v     

15-17. století ovlivněna pasekářskou a valašskou kolonizací. 

2.1 CHKO Beskydy 

V této podkapitole, bych vás ráda všeobecně seznámila s velmi významnou, chráněnou 

krajinnou oblastí, která má mnoho vzácných přírodních úkazů. CHKO Beskydy se 

rozprostírají ve východní části České republiky v Moravskoslezském a Zlínském kraji, při 

hranici se Slovenskem a svou rozlohou 116 000 ha je největším CHKO v České republice 

a oficiálně byla ministerstvem kultury vyhlášena dne 5.3.1973. Správa CHKO Beskyd se 

nachází v Rožnově pod Radhoštěm (Weissmannová 2004). 

Lesní komplexy, které se střídají s horskými loukami a dalekými horskými výhledy, 

hluboká údolí, novodobé vodní nádrže i četné lidové stavby, dotvářejí krajinu, která 

přispívá k její malebnosti a jedinečnosti. Tradiční valašská horská kolonizace v 16. století 

ovlivnila krajinný ráz rozptýlenými samotami a zaváděním pastevectví osadníky 

z Východních a Jižních Karpat. Také folklor tuto krajinu velmi zatraktivnil (Havrlant et al. 

2003). 

Nejvyšším vrcholem Beskyd je Lysá hora o výšce 1323,4 m n. m. Naopak nejnižší 

položené místo je v údolí Rožnovské Bečvy u Zubří, kdy výška dosahuje pouhých 350 m 

n. m. CHKO Beskydy navazují na území Slovenské republiky CHKO Kysuce 

(Weissmannová 2004). 
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2.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Z hlediska regionální geologie leží CHKO Beskydy ve Vnějších Západních 

Karpatech, a to ve vnějším flyšovém pásmu. Složitá geologická stavba, je důsledkem 

kolize africké a euroasijské desky ke konci křídy a začátku terciéru (obrázek č. 1) a tím 

vzniku alpinské orogeneze, která na tomto území probíhala v několika fázích. Dno oceánu 

Tethys bylo vyzdviženo, flyšové usazeniny na dně zvrásněny a v miocénu bezkořenné 

příkrovy od jihu po jihovýchod přesunuty přes autochton Českého masivu. Složení flyše se 

vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním vrstev prachovců, jílovců, pískovců  

a v neposlední řadě taky slepenců (Weissmannová 2004). Ve flyši nenajdeme příliš 

zajímavé minerály, ale přesto se zde dá najít chalcedon, jaspis nebo barevné odrůdy 

křemene (ametyst a morion). Vyskytují se zde výjimečně jako valounky ve slepencích. 

Flyšová souvrství vznikala v pravěkém moři díky podmořským sesuvům, většinou na 

okraji kontinentu. Sesouvali se sem převážně nezpevněné sedimenty, přenesené do této 

oblasti činností řek (Konupka et al. 2009). 

 
Obrázek 1. Stáří hornin v CHKO Beskydy (Wolf 2009) 
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Povrchovou stavbu tvoří tří skupiny příkrovů vnějšího flyše. Nejspodnější příkrov 

je jednotka podslezská, přes niž se přesunula jednotka slezská. V tektonickém nadloží 

spočívá v jižní části CHKO račanská jednotka magurské flyšové skupiny (obrázek č. 2). 

Dnešní stavbu daného území také ovlivňuje zlomová tektonika, zvláště pak 

v severovýchodní části Lysohorské hornatiny a v přilehlé Jablunkovské brázdě 

(Weissmannová 2004). 

 

 

 

 

 

CHKO Beskydy je povětšinou odnosovým územím. Z pokryvných útvarů jsou 

vyvinuty především pleistocenní a holocenní fluviální sedimenty říčních niv a teras. 

Svahové sedimenty hlinitokamenité jsou nerovnoměrně rozmístěny a dosahují mocnosti až 

několika metrů (Weissmannová 2004). 

Flyšové horniny v Beskydech jsou značně gravitačně deformovány, zejména 

hlubinným ploužením. Vlivem značné výškové členitosti oblasti došlo k odlehčení hornin, 

vytlačování plastických hornin, rozsednutí hřbetů a pohybu horninových ker 

(Weissmannová 2004). Další ovlivnění toho území zapříčinily výrazné klimatické změny, 

s prudkým poklesem teplot ve starším kvartéru, v blízkosti severského zalednění se na 

našem území projevily periglaciální procesy, kdy se vytvořili například mrazové sruby, 

Obrázek 2. Současná podoba příkrovů v CHKO Beskydy (Wolf 2009) 
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skalní sesuvy apod. Ke geomorfologickým zvláštnostem CHKO Beskyd patří 

pseudokrasové jevy v nekarbonátových horninách, k nim řadíme jeskyně, dutiny nebo 

menší propasti. Tyto prostory nejsou veřejnosti z bezpečnostních důvodů přístupné, 

útočiště v nich ovšem nacházejí netopýři (Havrlant 2003). V CHKO je nyní registrováno 

28 pseudokrasových jeskyň a propastí. K nejznámějším patří přírodní památka Radhošťské 

ďůry a jeskyně Cyrilka v masivu Radhoště, s délkou chodeb 370 m. K dalším řadíme 

například PP Ondrášova jeskyně (obrázek č. 3) na Lukšinci v masivu Lysé hory nebo 

Ondrášovy díry. Mimo jiné se na této oblasti nachází zhruba 300 území postižených 

svahovými deformacemi, zvláště pak po vydatných deštích a povodních v roce 1997, kdy 

svahy na Vsetínsku jsou stále aktivní a ohrožují lidská sídla (Weissmannová 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé území CHKO Beskyd náleží ke geomorfologické provincii Západní Karpaty, 

k soustavě Vnější Západní Karpaty a k podsoustavám Západobeskydské podhůří a Západní 

Beskydy. Ze západobeskydského podhůří zasahují do CHKO jen malé výběžky celku 

Podbeskydská pahorkatina při úpatí Moravskoslezských Beskyd. Většina CHKO leží 

v podsoustavě Západní Beskydy. Jeho jádro a nejvýraznější část tvoří celek 

Moravskoslezské Beskydy složený ze dvou částí. Na severu to je mohutný monoklinální 

hřbet, členitá hornatina nazývaná Přední hory. Tato část je tvořena především velmi 

odolnými sedimenty godulské jednotky slezského příkrovu. Střední nadmořská výška 

hornatiny činí 703 m. Na severu spadá hornatina výrazným strukturním svahem na čele 

vrstev godulské jednotky ukloněných k jihu. Plošiny, které jsou na vrcholech a hřbetech 

skloněné k jihu jsou obvykle považovány za zbytky pobadenského zarovnaného povrchu, 

Obrázek 3. Vstup do Ondrášovi jeskyně (www.hyperlink.cz 2013) 
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ale převážně se jedná o strukturně denudační povrchy kontrolovaného uložením 

obdobných godulských slepenců a pískovců. Četné pískovcové skalní útvary, jako tory, 

skalní hradby a mrazové sruby vznikly kryogenními pochody v chladných obdobích 

pleistocénu. Východní část hornatiny je postižena radiální tektonikou a spadá do 

Jablunkovské brázdy výrazným zlomovým svahem. Hřbet prorážejí od jihovýchodu 

k severozápadu průlomová údolí Čeladenky, Morávky a Ostravice. Na jihu to jsou nižší 

jednotky složené z méně odolných hornin tvořících Zadní hory a Klokočovskou hornatinu 

na hranici se Slovenskou republikou (Weissmannová 2004). Geologické poměry můžete 

vidět na obrázku č. 4.   

 

2.1.2 Klimatické poměry 

Většina území CHKO patří do chladné klimatické oblasti. Pouze úzký lem na 

severovýchodním okraji a nižší polohy jižní části Valašska leží v mírně teplé klimatické 

oblasti (obrázek č. 5). V nejnižších polohách se dlouhodobá průměrná teplota vzduchu 

pohybuje kolem 7 °C, na Lyse hoře pouze 2,6 °C. Velmi častým jevem v této oblasti je 

v zimní teplotní inverze se zhoršenými podmínkami rozptylu znečištěním do vyšších 

Obrázek 4. Geologické poměry Ostravice pod VN Šance (Alena Myslikovjanová 2013) 
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vrstev atmosféry, sníženými úhrny slunečního svitu a extrémně nízkými teplotami vzduchu 

v údolích a nižších polohách. Naopak ve vyšších polohách CHKO panuje jasné počasí, 

s výrazně vyššími teplotami vzduchu a převážně dobrou dohledností. Tuto teplotní inverzi 

způsobují převážně průmyslové podniky, dopravní situace a vytápění obydlí nekvalitními 

topivy (Weissmannová, 2004). 

 
 

Velký vliv vysokých hodnot srážkových úhrnů, má návětrná poloha horského 

pásma, vzhledem k četnému západnímu proudění vzduchu. Lysou horu s průměrným 

ročním srážkovým úhrnem 1469,1 mm řadíme mezi srážkově nejbohatší místa České 

republiky. Nejméně srážek spadne v únoru a březnu, nejvíce v červnu až srpnu 

(Weissmannová, 2004). Množství srážek na jedné straně a velká spotřeba vody v blízkých 

průmyslových aglomeracích na druhé straně, také jako ochrana proti častým povodním, 

byly důvodem pro výstavbu údolních nádrží. V CHKO jsou to přehrady na Morávce, 

přehrada Šance na Ostravici, na Rožnovské Bečvě, Bystřičce a na Stanovnici při ústí 

Vsetínské Bečvy u Karolinky. Převážná část těchto přehrad a nádrží slouží jako zdroj pitné 

vody, pouze nádrže na Bečvě a Bystřičce slouží k rekreaci (Havrlant et al. 2003). Souvislá 

Obrázek 5. Klimatické oblasti Ostravice pod VN Šance (Alena Myslikovjanová 2013) 
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sněhová pokrývka v nejvyšších horských polohách se drží v průměru 150 až 180 dní za rok 

(Weissmannová 2004). 

V horách bývá v průměru výrazně větší oblačnost v létě vlivem intenzivnější 

konvekce a s tím jsou zde i nižší hodnoty slunečního svitu. V nižších polohách v chladné 

části roku větší četnost mlh nebo nízké oblačnosti. Průměrná délka slunečního svitu činí 

v CHKO 1600 hodin za rok (Weissmannová 2004). 

V přízemních vrstvách atmosféry je směr větru ovlivňován morfologií terénu, ve 

volné atmosféře převládá západní směr proudění. V Moravskoslezských Beskydech proto 

převládá směr sever-jih, na Valašsku východ-západ. Ve vystavovaných polohách se vítr 

svými dynamickými účinky projevuje na vegetaci přímo, ale i nepřímo, jako imisní 

znečištění návětrných a vrcholových poloh (Weissmannová 2004). 

2.1.3 Hydrologické poměry 

Území CHKO Beskydy je oblastí velmi vodnou, specifický odtok kolísá mezi 10-25 

l·s·km². Mezi nejvodnatější měsíce patří březen a hlavně duben, nejméně vodnými jsou 

pak prosinec až únor. Fyzickogeografické faktory mají vliv na to, že retenční schopnost je 

poměrně malá. Tyto fakta potvrzují vysoké koeficienty odtoku, více než 45% v celé 

oblasti, ve vyšších částech pohoří až 60% a extrémní rozkolísanost odtoku (Weissmannová 

2004). 

Přibližně středem území probíhá ve směru východ-západ hlavní evropské rozvodí. 

Toky severně od linie Veřovické vrchy – sedlo Pindula – Radhošť – Čertův mlýn – 

Martiňák – Bumbálka – Velký Polom – Jablunkovský průsmyk spadají do povodí Odry 

(úmoří Baltského moře), toky jižně od této linie ústí do povodí Dunaje (úmoří Černého 

moře), (Weissmannová 2004).   

Severní část je odvodňována pravostrannými přítoky Odry. Severní svahy jsou 

odvodňovány Jičínkou a jejím přítokem Zrzávkou. Masiv Velkého Javorníka a Radhoště 

vytváří nad Frenštátem pod Radhoštěm pramenný amfiteátr Lubiny a jejich přítoků 

(Weissmannová 2004). 

Největším pravostranným přítokem Odry z Beskyd je Ostravice. V lokalitě nádrže Šance 

byl tok přehrazen sypanou kamennou hrází. Řeka vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice, 
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jejími přítoky až po Frýdlant nad Ostravicí jsou krátké prudké potoky, stékající po 

zalesněných údolích Beskyd (Weissmannová 2004).   

Střední část mezi masivem Lysé hory, hraničním hřbetem a hřbetem Ropice je 

odvodňována Morávkou, největším přítokem Ostravice. Nejdůležitějším přítokem 

Morávky je levostranná Mohelnice. Obě patří k tokům pramenícím v Západních horách. 

Průlomovými údolími prorazili přední pásmo hornatiny a rozdělili je na samostatné části 

(Lysou horu, Travný, hřbet Ropice). V korytech těchto toků se nacházejí četné peřeje  

a kaskády. Také Morávka byla přehrazena a díky své čistotě je využívána jako zdroj pitné 

vody (Weissmannová 2004). 

Severovýchodní a východní svahy Moravskoslezských Beskyd odvodňují 

levostranné přítoky Olše – Lomná, Ropičanka, Tyra a Stonávka (Weissmannová 2004). 

Celá oblast jižního svahu Radhošťské pahorkatiny, jižněji položené hřbety 

Vsetínských vrchů a Javorníků jsou odvodňované Bečvou. Bečva vznikla soutokem 

Rožnovské a Vsetínské Bečvy (mimo CHKO). Povodí Rožnovské Bečvy má statut 

vodohospodářsky významného toku (Weissmannová 2004). 

Území CHKO Beskyd je celkově chudé na podzemní vody, neboť se na tomto 

území nachází málo propustných horniny karpatského flyše, které se vyznačují 

nepříznivými podmínkami pro oběh podzemní vody. I přes nepříznivé podmínky, jsou 

neodmyslitelnou části krajiny prameny, na mnoha místech upravené do studánek. Mezi 

nepřínosnější zdroje z podzemních vod patří jímací území Rožnov pod Radhoštěm, 

Košařiska a Bystrý (Weissmannová 2004).   

V Beskydech je několik výronů sirovodíkových vod, jejich vydatnost není ovšem 

velká, prakticky se nevyužívají nebo nejsou známy (Weissmannová 2004).   

Oblast jako celek z hlediska využití množství vody je celostátně velmi významná. 

Vysoké specifické odtoky indikují vysokou vodnost, mezi další významné faktory jsou 

vysoké stupně zalesnění a úměrné řídké osídlení zachovaly poměrnou čistotu vody. 

Západní Beskydy proto patří k bohatým a nenahraditelným zdrojem pitní vody pro místní  

i vzdálené odběratelé. Též dodávají vodu okolním průmyslovým aglomeracím. Část 

Beskyd byla vládním nařízením č. 40/78 Sb. prohlášená za chráněnou oblast přirozené 

akumulace vod (Weissmannová 2004). 
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Co se týká využití vody v Beskydech, jedním z nejstarších způsobů bylo plavení 

dřeva. Připomínají nám to tzv. klauzy, jedná se o malé nádržky, při jejichž vypouštění se 

splavovala po horských tocích polena. Tyto nádržky můžeme spatřit v okolí obce Bíla 

(Weissmannová 2004). 

Další ne méně významnou skupinou vodních ploch jsou menší nádrže, v dnešní 

době soužící rovněž jako rekreační plochy. Příkladem můžu uvést Horní Bečvu a Bystřičku 

(Weissmannová 2004). 

Nejvýznamnější skupinou vodních děl jsou vodárenské nádrže. Jedná se o podstatný 

a těžko nahraditelný zdroj pitné vody a užitkové pro již zmíněné průmyslové aglomerace 

v předpolí CHKO. V severní části k tomuto účelu byly vybudované nádrže Morávka na 

stejnojmenné řece a Šance na Ostravici (obrázek č. 6).  Úpravny vod se nacházejí těsně 

mimo hranice CHKO ve Frýdlantu nad Ostravicí- části Nové Vsi a ve Vyšních Lhotkách. 

Na Vsetínsku byla vybudována nádrž u obce Karolinka na potoku Stanovnice, který se 

vyskytuje na levém přítoku Vsetínské Bečvy (Weissmannová 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Vodní nádrž Šance (Alena Myslikovjanová 2012) 
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2.1.4 Pedologické poměry 

Půdní pokryv CHKO Beskyd odpovídá převážně hornatému povrchu, rostlinnému 

pokryvu a klimatickým podmínkám. Z pedogenetického hlediska se Západní Beskydy řadí 

do regionu kambizemí silně kyselých a regionu horských podzolů a podzolů 

kambizemních (obrázek č. 7) (Weissmannová 2004). 

 

 

Podzol kambizemní (humusový, arenický) vznikl na svahovinách odvápněných 

flyšových břidlic převážně pod smrkovými monokulturami ve vrcholových partiích 

severovýchodní a východní části Moravskoslezských Beskyd v oblasti hor Lysá hora, 

Smrk, Trnavy, Radhošť a Tanečnice. Kde nezvětralé břidlice leží mělce pod povrchem, 

vznikly četné okrsky kambických rankerů s doprovodnými stadii vývoje půd, litozeměmi. 

V nižších partiích na stejném horninovém podkladu, navazují na podzoly velké celky silně 

kyselé kambizemě dystrické. Ty se zde lokálně střídají s tak zvanými rezivými půdami. 

Podél severní hranice CHKO, od Mořkova až po Ostravici, leží menší celky zemědělsky 

obhospodařované kambizemě a pseudoglejové. Na tomto území nalezneme i hydromorfní 

Obrázek 7. Půdní poměry Ostravice pod VN Šance (Alena Myslikovjanová 2013) 
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půdy, konkrétně ostrůvky organozemě typické s gleji, nacházejí se kolem četných 

pramenišť v okolí nejvyšších beskydských vrchů a hor. Gleje také leží podél vodních toků, 

kde se vážou na nevápenitá deluvia a deluviofluviální sedimenty. Nivy řek Čeladenky, 

Lomné, Ostravice a jiných větších potoků zaujímá fluvizem typická na nevápenitých 

nivních sedimentech (Weissmannová 2004). 

 

2.2 Vliv pasekářské a valašské kolonizace a železáren v okolí 

vodopádů 

Obce Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice a Ostravice mají mnohé společné. Všechny 

tyto obce byly částečně ovlivněny v 15-17. století pasekářskou a valašskou kolonizací, 

tento příchod kolonistu sebou přinesl zánik posledních rozsáhlých přírodních lesů s bukem, 

jedlí a smrkem. V 17. století ovlivňovala tato území průmyslová odvětví. Důležité role 

tady hrály bohaté zásoby dřeva, díky hustému zalesnění, řeky plnící mnoho funkcí a také 

nálezy železné rudy. 

2.2.1 Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

Malebné podhorské městečko Frýdlant nad Ostravicí, nazývané mnohdy jako 

,,brána Beskyd‘‘ se rozprostírá v široké kotlině řek Ostravice, Čeladenky a Ondřejnice, 

obklopené vysokými beskydskými masivy Lysé hory, Ondřejníku a Smrku. Leží na 

moravsko-slezské hranici, tvořené řekou Ostravicí. Na samém svém počátku, někdy ve 2. 

pol. 14. století byl Frýdlant malou bezvýznamnou osadou, kde bylo pouze pár zemědělců, 

Obrázek 8. Letecký pohled na Frýdlant nad Ostravicí (www.frydlanto.cz 2013, upraveno) 
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přírodní podmínky pro ně nebyli ovšem vstřícné, půda zde nebyla příliš úrodná. 

Nehostinné klima pro zemědělství, dávalo podmínky pro jiné odvětví, průmysl. Krajina 

kolem Frýdlantu nad Ostravicí byla bohatá na zalesněnost, dynamický proud řeky 

Ostravice a především bohaté a dobře dostupné naleziště železné rudy v katastrálním 

území – karpatský pelosiderit (obrázek č. 9). Karpatský pelosiderit se nachází v těšínsko-

hradišťských, veřovických a lhoteckých vrstvách. Jeho chemické složení prokazuje obsah 

železa kolem 20%.  Ložiska pelosideritu se vyskytovala v nevelikých hloubkách a často 

byla odkryta i na povrchu. Ruda tedy byla snadno dosažitelná a těžitelná. Množství, které 

se nacházelo v Beskydech, stačilo zásobit veškeré, do té doby existující hutní podniky 

v Pobeskydí. Z prostého malého zemědělského městečka, se tedy stalo město průmyslové 

(Sysalová 2008). 

 
Obrázek 9. Karpatský pelosiderit (ČSOP Salamandr 2009) 

 

Hlavním důvodem, proč se zde zmiňuji o Frýdlantu nad Ostravicí je jeho bohatá 

průmyslová historie spojená se založením hamru a z nich vznikajících železáren (obrázek 

č. 10). Přesné datování není známo, z důvodu shoření cenných dokumentu při požáru na 

hukvaldském hradu v roce 1762. O vzniku tradičních frýdlantských železáren, se 

spekuluje. Osobně souhlasím s názorem Rudolfa Hurty, který na základně znalosti 

archivních pramenů položil vznik hutního provozu do poloviny 40. let 17. Století. V té 

době v letech 1618 – 1648 probíhala 30. - letá válka, ta dala nástup nové výrobní 

technologií, spolu s radikálním zvýšením poptávky po hutních výrobcích, související právě 
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s válečnými událostmi. O jejich rozvoj se zasloužil biskup Karel z Lichtenštejnska 

(Sysalová 2008). 

 
Obrázek 10. Železárny ve Frýdlantu nad Ostravicí (Korbelářová 2002) 

 

 

Železárny pak dosáhli další rozkvětu na přelomu 18. a 19. století v nájmu rodiny 

Homoláčů. V té době se pyšnilo druhou největší produkcí surového železa na Moravě. 

Roku 1826 byly frýdlantské železárny převzaty zpět do arcibiskupské správy hofmistrem 

Františkem Antonínem Troyerem. Ten si zvolil vynikající poradce a spolupracovníky. 

Arcibiskupským horním radou byl jmenován F. X. Riepel, rakouský profesor vídeňské 

techniky, který se zasloužil o postavení pudlovací peci ve Vítkovicích. Novým ředitelem 

železáren byl František Kleinpeter. Hutě za jeho působení dosáhly největšího rozmachu ve 

své dlouhé historii, novými provozovny a novými stroji. Podnik měl vedoucí úlohu ve 

výrobě železa v celém pobeskydském kraji. Ovšem jeho výrobní technologie, byla na 

tehdejší dobu zaostalá a jako palivo stále používali dřevěné uhlí. Od druhé poloviny 19. 

století se začaly projevovat počátky krize (Sysalová 2008). 

Ve 30. letech 19. Století byly založeny nové, moderní Rudolfovy železárny, nynější 

Vítkovice. Ty měli za důsledek konce frýdlantských železáren, které nemohly konkurovat 

nově vzniklým železáren ve Vítkovicích. Proto se začali frýdlantské železárny orientovat 

na výrobu litiny a kamene, kterými se dokonce proslavili za hranicemi habsburské 

monarchie. Na konci 19. Století, ale došlo k likvidaci dílen, které nebyli rentabilní. 

Konkurenční nátlak nemohli olomoučtí arcibiskupové dlouho odolávat a tak 1. července 

1913 došlo k pronájmu frýdlantských železáren akciové společnosti Ferrum (Sysalová 

2008). 
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2.2.2 Malenovice 

Obrázek 11. Malenovice (www.malenovice.eu 2013, upraveno) 

 

 

Další zmíněnou obcí jsou Malenovice. Leží jihovýchodně od Frýdlantu nad 

Ostravicí, jejím hlavním a významným tokem je potok Satina, která pramení pod vrcholem 

Lysé hory. (Korbelářová et al. 2002) Malenovice jsou obklopeny Lysou horou, Staškovem, 

Ostrou, Velkou a Malou Hradovou, Ivančenou, Tanečnicí a kopcem Borová. Obec je z více 

než dvou třetin pokryta lesy (www.malenovice.cz 2013).  

Vznikla až v 17. století v rámci pasekářské a valašské kolonizace (obrázek č. 12). 

Zakladatelem této přírodou obklopené obce je Jan Bruntálský z Vrbna, tehdejší majitel 

frýdeckého panství (Korbelářová et al. 2002). Projevující se pasekářská a valašská 

kolonizace vedla k odlesnění mnohá hřebenových poloh a zasáhla také Lysou horu. 

Odlesnění se týkalo například hřbetů Kobylanky, prostor Ivančeny, části svahů na úbočích 

Lukšince a na druhé straně v místech dnešního hotelu Petr Bezruč. Nejintenzivněji 

ovlivněné pastvou byly relativně mírné skloněné části terénu. Postupem času docházelo ke 

zmenšování výměry zemědělské půdy zalesňováním, ukončením hospodaření nebo ke 

změně jejího využití pro rekreační účely (Bajer 2005). 
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Obrázek 12. Malenovická usedlost (Alena Myslikovjanová 2013) 

 

 

Další významnou dobou v této malé obci, bylo dobývání železné rudy, která se 

těžila povrchovým způsobem v letech 1799-1894. Jelikož půda obsahovala pouze 25% 

železa, dolování se nevyplácelo a v roce 1895 byla úplně zastavena (www.malenovice.eu  

2013). 

Velký vliv na krajinu Malenovic měla těžba dřeva, která měla spojitost s hutnictví 

ve Frýdlantu nad Ostravicí v 17. století. Statistiky uvádějí, že zastoupení smrku z 40% 

v roce 1836 stouplo na 83% v roce 1965, ve stejném období kleslo zastoupení jedle z 35% 

na pouhá 2% a zastoupení listnatých dřevin z 25% na 14%. Umělá obnova lesních porostů 

smrkem pokračovala i v 70. a 80. letech 20. století, kdy se v Moravskoslezských 

Beskydech začalo postupně projevovat působení fytotoxických imisí ze zdrojů na území 

Ostravské aglomerace (Bajer 2005). 
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2.2.3 Ostravice a nádrž Šance 

 

Poslední obcí, o které bych se ráda zmínila, je Ostravice. Jedná se o horskou obec, 

ležící na obou březích stejnojmenné řeky. V minulosti se ovšem rozkládala pouze na 

moravské části. Údolí obklopují Lysá hora a Smrk, které jsou i vyobrazeny na obecním 

znaku. Osídlení Ostravice sahá až do 14. století (Korbelářová et al. 2002). 

Tak jako Malenovice byla Ostravice ovlivněna pasekářskou kolonizací (obrázek č. 

14). Důležitou součástí byl chov dobytka – koz, ovcí i hovězího. Paseky vznikaly na 

horských stráních ze samot, kde po tzv. vyklučení lesa následovala stavba hospodářských 

usedlostí. Tento proces pobíhal dlouhou dobu. Lidským zásahem se vytvořením pastvin 

prosvětlily lesy na horských stráních a beskydská krajina oživením změnila svůj vzhled. 

V dnešní době i přes hustou chatovou zástavbu, zde můžeme prvky pasekářské kolonizace 

spatřit (www.ostravice.info 2013). 

 
Obrázek 14. Osadník pasekařské kolonizace (www.ostravice.cz 2013) 

Obrázek 13. Ostravice (www.obec-ostravice.cz 2013) 
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Významnou událostí, která ovlivnila život místních obyvatel, byla výstavba 

železniční tratě Frýdlant – Bílá. Výstavba trati přivedla do obce a jeho okolí turisty  

a chataře.  I přes zrušení trati v lednu roku 1965, kvůli výstavbě vodní nádrže Šance 

(obrázek č. 15), se zde turistický ruch udržel do dnes (www.ceskatelevize.cz 2013). 

 
Obrázek 15. Staré hamry s kostelem sv. Jindřicha (Korbelářová 2002) 

 

Nemohu zde opomenout nezmínit se o největším zásahu do Beskydské krajiny 20. 

století výstavbou nádrže Šance. Nádrži Šance, začali stavět roku 1965, její dokončení  

a konečné zaplavení bylo v roce 1970, kdy při stavbě byla zatopená centrální část obce 

Staré Hamry. Důvody této výstavby byla zvýšená spotřeba pitné i užitkové vody díky 

ostravské aglomeraci. Samotná pitná voda před výstavbou nádrže Šance měla v Ostravě  

a okolí žalostnou kvalitu. Dalším důvodem byly časté záplavy. Výstavba šance přinesla svá 

pozitiva i negativa. Pro místní obyvatelé, to byl obrovský zásah do jejich životů. Pro 

přírodu, která obklopuje nádrž Šance, to je šance jak nebýt silně poničena lidskými zásahy. 

Turisté si proto mohou užívat panenskou přírodu, kterou nádrž Šance zajistila 

(www.ceskatelevize.cz 2013). 

 

http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/


Alena Myslikovjanová: Peřeje a vodopády Beskyd jako přírodní a turistické zajímavosti 

 

2013 Stránka 28 
 

3 VODOPÁDY A PEŘEJE 

Z turistického hlediska patří vodopády k jednomu nejpřitažlivějším přírodních útvarů. 

Lidi už od pradávna fascinuje jejích síla, mohutnost a nezkrotnost, ale také šumící jemnost 

a poetičnost. Samotná voda má pro mnohé z nás uklidňující a léčivé účinky. V České 

republice nacházíme především klidnější vodopády, které jsou z části závislé i na ročním 

období. Na jaře mají vodopády větší průtok vody díky tajícímu sněhu z hor. Pro srovnání 

nejvyšší vodopád v České republice dosahuje výšky 148 metrů, nachází se v Krkonoších 

pod názvem Pančavský vodopád (Janoška 2009). Nejvyšší vodopád světa je Andělský 

vodopád ve Venezuele a dosahuje úctyhodné výšky 979 metrů a námi asi nejznámější 

Niagarský vodopád nacházející se na hranici USA a Kanady dosahuje výšky 51 metrů 

(obrázek č. 16) (wikipedia.cz 2013). Vodopádů dosahující výšky nad 100 metrů nalezneme 

celkem tři a to všechny v Krkonoších. V Beskydech je nevyšší vodopád vysoký 15 metrů 

nazývaný Mazák, nacházející se na potoku Mazák, který ústí do řeky Ostravice, povodí 

Odry (Janoška 2009). 

 
Obrázek 16. Vodopády světa (www.wikipedia.cz 2013) 

A)Andělský vodopád, B) Pančavský vodopád, C) Niagárské vodopády 
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3.1 Jak poznáme vodopád 

Když se zeptáte turisty či laika co si představuje pod pojmem vodopád, většina vám 

popíše tekoucí vodu, která teče s nějakého vyššího místa a padá volným pádem nebo po 

skále (Janoška 2009). 

Odborníci považují za pravý vodopád (obrázek č. 17) takový přírodní objekt, kdy masa 

vody padá bez kontaktu se skalou svisle, popřípadě parabolou přes přirozený převislý nebo 

svislý sklání stupeň v korytě toku. Definici pravého vodopádu ovšem splňuje málokterý 

vodopád. Zvláště pák v České republice, kde jsou pravé vodopády vzácností. Vznik těchto 

vodopádů je podmíněno především vhodnou geologickou stavbou s horizontálně 

uloženými, nestejnoměrně odolnými tělesy hornin, což v případě Česká splňuje Děčínská 

vrchovina, České středohoří, Lužické hory a částečně Broumovská vrchovina  

a Krkonošské podhůří (Janoška 2009). 

 
Obrázek 17. Pravý vodopád – Satinský vodopád (Alena Myslikovjanová 2011) 

 

Mnohem běžnější jsou nepravé vodopády (obrázek č. 18), jichž je u nás a ve světě 

naprostá většina. Voda zde nepadá kolmo ani parabolicky přes skalní stupeň, ale stéká po 

šikmé až velmi strmé skalní ploše anebo překonává postupným schodovitým způsobem 

puklinami rozčleněnou skalní stěnu. V mnoha případech bývají nepravé vodopády tvořeny 

několika na sebe navazujícími skalními stupni různých výšek a sklonů. Při dostatečné 

výšce se se i na nepravých vodopádech vytváří tak zvaný vodopádový efekt, tedy obdobný 
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vizuální vjem jako u pravých vodopádů. Nepravé vodopády vznikají v rozmanitých 

geografických prostředích a na různém horninovém podloží. Mívají bohatě členěný profil a 

rozlišné tvary, v němž je alespoň zčásti zastoupen prvek pravého vodopádu. Problémem 

nepravých vodopádů je nejasná hranice s geneticky i morfologicky obdobnými výtvory 

označovanými jako peřej nebo kaskáda, pro něž je typický mírnější sklon skalního stupně 

(Janoška 2009). 

 
Obrázek 18. Nepravý vodopád – Vodopády na potoku Mazák (Janoška 2009) 

 

 

U nás je kaskáda označení pro sérií nízkých na sebe navazujících skalních stupňů 

v korytě toku. V jiných zemích, například ve Francii ,,cascade‘‘ označují všechny typy 

vodopádů i kaskády zároveň. Pro neurčení přesně daných hranic v používání pojmů 

vodopád a kaskáda vedou k tomu, že za vodopády jsou považovány i typické kaskády. 

V České republice najdeme kaskády ve vyšších horských oblastech na většině potoků 

(Janoška 2009). 

Pojem skluzavka je v souvislosti s vodopády dosud málo používaný. Její vznik je 

na rovných, šikmo ukloněných a většinou ohlazených skalních plochách, po nichž voda 

plynule stéká a klouže. Dostatečným průtokem vzniká na skluzavkách výrazný 

vodopádový efekt i při malém sklonu skalních ploten. Oproti kaskádám připomínají na 
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pohled mnohem více skutečné vodopády. V Česku se vyskytují zejména v horách 

s žulovým podložím, jako jsou Krkonoše a Jizerské hory, kde ovšem v konkurenci se 

skutečnými vodopády nevynikají (Janoška 2009). 

Dalším problémem v definování vodopádů přestavuje výška. Nejenom u nás ale  

i ve světě je nejednoznačnost výškové definice. Například v Norsku by pětimetrový 

vodopád nebudil větší pozornost. Naopak Česku by pozornost budil, jelikož zde není příliš 

vysokých vodopádů. Krkonoše jsou ovšem výjimkou, tam čtyřmetrová kaskáda není ničím 

ojedinělá. Ovšem na Českomoravské vrchovině může být klidně považován za vodopád 

(Janoška 2009). 

Podobně jako výška by i průtok vodopádů, tedy dané množství protečené vody za 

jednotku času (litry za sekundu, by měl sloužit jako základní charakteristika, zda se jedná o 

vodopád. Ovšem hodnověrné a přesné údaje o průtocích vodopádů však nejsou povětšinou 

k dispozici. I kdyby tyto údaje byli známy, nelze se jimi příliš řídit, zvláště pak v současné 

době klimatických výkyvů a změn, kdy bývají srážky během roku velmi nerovnoměrně 

rozloženy, což způsobuje značnou rozkolísanost především menších toků. Několikrát do 

roka vystřídají mnohé vodopády dva extrémní stavy – povodňový, s maximálním průtokem 

a vysychající, s minimálním až nulovým průtokem. Více než na průtoku vodopádů záleží 

na charakteru skalního stupně a morfologických vlastnostech vodopádů. Stejné průtoky 

vyvolávají velmi odlišný vodopádový efekt u úzkoproudých, širokoproudých nebo 

vějířovitých vodopádů. To znamená, že u širokoproudých vodopádů, které mají širší 

plochu pro odtok vody, budou mít mnohem menší efekt, než u úzkoproudých nebo 

vějířovitých, kdy při stejném odtoku vody bude protékat stejné množství vody, ale na úzčí 

ploše. Nejvodnatější vodopád v České republice je Mumlavský, nacházející se 

v Krkonoších, jeho průtok vody činí 800 l/s (Janoška 2009). 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že vodopády jsou přírodní výtvory, které více než jiné 

podléhají subjektivnímu hodnocení pozorovatele a jejichž vnímaní se liší region od regionu 

Proto, se stává, že například některé skalní stupně vyšší než 2 metry, přes které pravidelně 

alespoň po určitou část roku protéká voda a na nichž se v nejvodnatějších obdobích, tedy 

převážně jara vytváří vodopádový efekt. Na tomto přírodním ději je právě závislá většina 

vodopádů v Moravskoslezských Beskydech (Janoška 2009).  
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3.2 Vznik a vývoj vodopádů 

Každý vodopád vzniká vzájemnou souhrou dvou nezbytných přírodních faktorů, 

z nichž jeden nebo druhý může v konkrétním případě převažovat. Důležité podmínky pro 

tvorbu vodopádů jsou dány:  

1.) vysokým spádem vodního toku, jenž vyplývá z určitého geologického vývoje 

daného území, 

2.) geologickou stavbou horninového podloží. 

Všeobecně platí, že důležitější než vhodné horninové podloží je spád vodního toku. 

Z toho vyplývá, že vodopády hledáme tam, kde jsou strmé a vysoké svahy. Abychom tedy 

našli vodopády, musí příroda vytvořit vhodný terén, kde vodní toky mají velký spád a 

vysokou kinetickou energií, vhodné geologické podmínky pro vytvoření skalních 

vodopádových stupňů. Ovšem ne vždy jsou zapotřebí, protože vodopád jen padá přes 

stupně či srázy vytvořený dříve jinými přírodními silami, jako například větší řekou, 

pohybem zemských ker, sopkou, ledovcem. Pokud je, ale spád a tím pádem i vodní eroze 

toku malá, vodopád se ani při sebepříznivějších geologických podmínkách nevytvoří 

(Janoška 2009). 

Jestliže vznikají vodopády z geologických příčin, pak je to vždy tam, kde vodní eroze 

odkryje nestejnoměrně odolné polohy či vrstvy hornin. Mezi vhodná místa pro tvorbu 

vodopádu bývá styk odlišných horninových typů, avšak není to vždy pravidlem. U 

homogenní horniny, vlivem tektonických pochodů, danou horninu uvnitř rozbiji a tím 

vytvoří systém puklin a zlomů. Tyto tektonické narušení bývají velmi častou příčinou 

vzniku vodopádu, a pokud nejsou příčnou hlavní, vždy alespoň dotvářejí výslednou 

morfologii skalního stupně (Janoška 2009).  

Velký spád a z toho plynoucí vysoká kinetická energie proudící vody jsou příčinou 

hloubkové eroze, která vede k zahloubávání vodního toku a tím k obnažování tvrdých 

horninových poloh či vrstev v říčním korytě. Na nich se tvoří čelo vodopádů s přepadovou 

hranou, která může mít v horizontálním profilu různý tvar. Na velkých řekách, s vysokou 

kinetickou energií vody, dochází k intenzivnímu obrušování a ústupu přepadové hrany 

vodopádů a zároveň i čela a vlivem silné zpětné eroze se na ní tvoří proti proudu vyklenuty 

podkovovitý tvar. Tento typ přepadové hrany je vyvinutý například u Viktoriánských nebo 

Niagarských vodopádů, u nás se s ním můžeme setkat v ne příliš dokonale vyvinuté formě 
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na řece Mohelnice v Beskydech. V České republice, kde se vyskytují menší toky, bývají 

přepadové hrany víceméně rovné a většinou uzavírají lépe či hůře vyvinutý skalní 

amfiteátr, jehož ústupem proti směru toku se vytváří skalní soutěska. Příčinou 

amfiteatrálního údolního uzávěru pod vodopádem bývá kromě zpětné eroze také mrazové 

zvětrávání. Zatímco hlavní proud vodopádu nezamrzá, vodní tříšť po okrajích ano, čímž 

vznikají příznivé podmínky pro erozi realizovanou směrem do stran, což vede 

k rozšiřování údolí (Janoška 2009). 

Fenoménem vodnatých vodopádů, převážně těch, které se svým charakterem přibližují 

vodopádům pravým, je vývařiště. Jedná se o prohlubeň u paty vodopádů, kde dochází po 

dopadu vodní masy k rázovému uvolnění kinetické energie a vzniku turbulentního vířivého 

proudění s velkými erozními účinky, které jsou k tomu navíc umocněny zvířenými 

pevnými částicemi z říčního dna. Podobu vývařiště mívá často vanovité prohlubně, jež u 

vodnatých vodopádů zasahuje zespodu pod skalní stupeň a přispívá k urychlení zpětné 

eroze. Vývařiště bývají někdy doprovázená vznikem obřích kotlů a hrnců (obrázek č. 19) 

jako důsledek eroze. Ovšem u nás díky celoročnímu nízkému průtoku nebývá vývařiště 

vyvinuto (Janoška 2009). 

 
Obrázek 19. Ukázka hrnce na jílovcovém podloží (Pánek 2006) 

 

 

Vznik a existence vodopádu dává doklad o geomorfologické mladosti daného území. 

Vodopád je však zároveň místem, kde dané území postupně geomorfologicky stárne, 

jelikož vodní tok má neustále tendenci vyrovnávat svou spádovou křivku a odstraňovat její 
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nerovnosti. To se projevuje v zahlubování údolí, také v ústupu a postupné destrukci 

skalních prahů jednotlivých vodopádů. Skalní stupeň vodopádů je erozní silou 

přepadávající vody neustále snižován, obrušován a podemílán, pak následně posouván 

zpětnou erozí směrem dozadu proti toku. Průvodním jevem ústupu bývají skalní soutěsky 

před vodopádem a tvorba skalního amfiteátru. Časem je skalní stupeň zcela odstraněn  

a tvrdá hornina odnesena, v důsledku toho se vodní tok zahloubil a ztratil svůj původní 

spád nutný ke vzniku vodopádu. Konečná fáze vývojů vodopádu je skalní soutěska 

s peřejemi (Janoška 2009). 

Vznik, vývoj a zánik vodopádu přestavuje v rámci destrukčních procesů neustále 

probíhající na zemi a z geologického času se jedná o krátkodobou záležitost, trvající 

většinou méně než tisíc let. Stěhování vodopádů směrem proti toku a jejich postupném 

snižování lze pozorovat na řadě lokalit v České republice, kde je dobře pozorovatelný, 

tento proces je relativně rychlý. Vodní eroze má počáteční vliv na vznik vodopádů, ale 

postupem času se stává hrobařem svého výtvoru (Janoška 2009). 

3.3 Klasifikace vodopádů 

Hlavním kritériem pro klasifikaci vodopádů bývá příčina vzniku a charakter 

dosavadního vývoje. Ovšem toto zařazování a systematizace vodopádů bývá často sporné, 

hlavně proto, že nejsme schopni nahlédnout pomocí přesvědčivých důkazů do geologické 

minulosti. Z toho všeho vyplývá, že žádná klasifikace není dokonalá a lze o ní diskutovat 

(Janoška 2009). 

V České republice se nevyskytují všechny typy vodopádů, kvůli chybějícím přírodním 

podmínkám pro jejich vytvoření. Klasifikace, kterou zde uvedu je upravena tak, aby byla 

použitelná pro naše území. Mezi základní klasifikací, patří rozdělení vodopádů na 

přírodní a uměle vytvořené člověkem (Janoška 2009). 

Nejčastějším typem z přírodních vodopádů jsou destrukční vodopády, ty vytvoří 

rušivá činnost vody a vlivem postupující eroze vodopády ustupují a zanikají. Nastávají  

i případy, kdy přepadová hrana vodopádu postupuje směrem dopředu. Tyká se to 

vápencových oblastí, kde voda obsahuje rozpuštěný uhličitan vápenatý, který se sráží ve 

formě travertinu, což je sladkovodní vápenec neboli pěnovce. Tyto tzv. konstruované 

vodopády se u nás moc nevyskytují. Můžeme je nalézt hlavně v Českém krasu, vzácně 
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v Českém ráji. Nejznámější příklad tohoto typu vodopádu se nachází u Plitvických jezer 

v Chorvatsku (Janoška 2009). 

Destrukční vodopády, můžeme rozlišit další dvě genetické skupiny: 

Vodopády konsekventní vznikají tam, kde příroda sama bez přispění vodní eroze nabídla 

reliéf s příkrými svahy a vhodnými skalními stěnami pro tvorbu vodopádů. Zapotřebí byla 

už pouze voda. V této skupině se nachází i vodopády vytvořené člověkem (Janoška 2009). 

Vodopády subsekventní se vytváří až poté, co hloubková a zpětná vodní eroze rozruší 

reliéf a obnaží pod zemským povrchem vhodnou geologickou strukturu v říčním korytě, 

která převezme funkci skalního stupně vodopádu (Janoška 2009). 

Z některých konsekventních vodopádů se vlivem svého přirozeného vývoje staly vodopády 

subsekventní a označují se proto jako sekundárně subsekventní (Janoška 2009). 

Konsekventní vodopády se vytvářejí v důsledku působení mnoha jevů. V této bakalářské 

práci vás seznámím s vodopády, které se vyskytují v České republice. Nejvýznamnější 

konsekventní vodopády mají u nás ledovcový původ, vytvořeny ve starších čtvrtohorách 

v důsledku erozivní činnosti horských ledovců (Janoška 2009). 

Kárové vodopády se vytvořily v oblastech, které byly ve starších čtvrtohorách zaledněny 

malými horskými ledovci. Jejich výskyt je na příkrých skalnatých svazích ledovcových 

kotlu, jež uzavírají horní části ledovcových dolin. Vodopády padají po strmých skalnatých 

svazcích dolů ve formě mnohastupňových kaskádovitých vodopádů. Ve většině případě se 

jedná o nepravé vodopády. Nejznámější vodopády se u nás nacházejí v Krkonoších ve 

skalních kuloárech Obřího a Labského dolu. Typickým znakem je velká výška. Mezi 

nejznámější, ale hlavně nejvyšším karovým vodopádem v České republice je Pančavský 

vodopád s úctyhodnou výškou 148 metrů (Janoška 2009). 

Vodopády ledovcových skalních prahů jedná se také o vodopád ledovcového původu. Je 

vytvářen v korytě vodního toku v hlavním ledovcovém údolí na nerovnostech dna. Tyto 

nerovnosti mají obvykle charakter zaoblených teras a stupňů a bývají často výsledkem 

selektivní eroze nestejnoměrného odolného horninového podloží. Příčinou tvorby stupňů 

mohou být systémy zlomů a puklin. Vodopády ledovcových skalních prahů mají 

pozvolnější profil s výraznějším zastoupením horizontální složky, díky ohlazení a zaoblení 

skalních nerovností. Řadíme je většinou k nepravým vodopádům. Tento typy vodopádů 
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muže shlédnout opět v Krkonoších, Dolní Úpský vodopád, ten ve své dolní části přechází 

do skluzavky (Janoška 2009). 

Vodopády visutých údolí se vytváří v místě, kde se do hlavního a hlubšího údolí připojuje 

menší boční údolí s výše položeným dnem. Hlavní údolí je hlubší, protože jim protéká 

mohutnější tok, a tento tok má vyšší schopnost hloubkové eroze oproti bočnímu toku, který 

má mnohem menší přítok. Stupeň oddělující dna obou údolí nad místem styku překonává 

přitékající boční tok kaskádovitým vodopádem. U nás má většina vodopádů na bočních 

přítocích visutý původ. Ovšem některé z nich vlivem zpětné eroze ustoupily a získaly 

sekundárně subsekventní charakter. Visuté vodopády také mohou vznikat na geologických 

strukturách, které by za jiných okolností k tvorbě vodopádu nevedli. Tento typ vodopádu 

se nachází v Moravskoslezských Beskydech, jedná se o Ostravický vodopád na řece 

Ostravice (obrázek č. 20). Nejvyšší vysuté vodopády opět nalezneme v Krkonoších, na 

levostranných přítocích v ledovcem modelovaném Labském dole. Zde nacházející se 

Pudlavský vodopád má výšku 122m. Nejdokonalejší ukázka, i když ne s takovou výško je 

například Hladový vodopád v Hrubém Jeseníku (Janoška, 2009). 

 
Obrázek 20. Ostravický vodopád (Janoška 2009) 

 

 

Hrazené vodopády patří k vodopádům neledovcového původu. Tvoří se v důsledku 

přirozených zvětrávacích pochodů, kde údolí přehradí akumulace balvanů a skalních bloků 

anebo sesuv. Vodní tok s menší kinetickou energii, který není schopný balvany odnést  
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a tím vyčistit údolí, pak mohou vznikat peřeje, drobné vodopády nebo kaskády. Považovat 

tyto výtvory za vodopády je zapotřebí velké nadsázky (Janoška 2009).  

Krasové vodopády souvisí s vývojem vápencových jeskyní. Příčinou vzniku bývají 

jeskynní patra různých úrovní vzhledem k sobě navzájem i vzhledem k okolnímu terénu. 

Krasové vodopády se mohou vyskytovat buď při vtoku řeky do podzemí, nebo uvnitř 

jeskynního systému mezi různými patry anebo při výtoku z jeskyně. U nás tyto jeskyně 

můžeme navštívit v nejlépe v Moravském krasu. Nejznámější, 85 metru vysoký z nich je 

Rudické propadání (Janoška 2009). 

Svahové vodopády jsou spjaty s extrémně strmými svahy, s nimiž se setkáme pouze 

v horských oblastech, popřípadě v hluboce zařezaných říčních údolích. Vznikají na nepříliš 

vodnatých, krátkých potocích, jejichž spádová křivka v podstatě kopíruje sklon svahu. 

Vytváří pouze mělkou erozní rýhu, v níž se vytváří vodopádové stupně v závislosti na 

vlastnostech geologického stupně, které mohou dosahovat poměrně velkých výšek. Jsou 

ovšem nepříliš bohaté na vodu, takže bychom je měli vyhledávat v nejvodnatějších ročních 

obdobích, nejlépe na jaře když taje sníh. Reprezentativní vodopád tohoto typu je 

Kýšovický v Krušných horách (Janoška 2009). 

Subsekventní vodopády, jejichž tvůrcem je hloubková a zpětná eroze, dělíme podobně 

jako konsekventní vodopády na několik genetických typů. V základu je dělíme na primární 

a sekundární. Všechny subsekventní vodopády mají přívlastek litologicko-strukturní. Na 

jejich vzniku a tvorbě se totiž podepisují odlišné litologické vlastnosti dvou rozdílných 

typů hornin, které vzájemně rozděluje určitá geologická struktura – vrstevní plocha, 

horninové rozhraní, puklina, zlom (Janoška 2009). 

U primárně subsekventních vodopádů nehledejme žádný konsekventní původ. Vytvořila 

je hloubková eroze řeky, která obnažila nestejnorodé horniny v geologickém podloží. 

Spousta vodopádů dlouho setrvává na jednom místě, zvláště pak vodní tok s výrazně 

tvrdou horninou. Zpětná eroze u těchto případu bývá slabá (Janoška 2009).  

Sekundárně subsekventní vodopády oproti primárních vykazují výraznou zpětnou erozi 

a vyvíjejí se z konsekventních vodopádů – nejčastěji ze svahových vodopádů údolních  

a vodopádů visutých údolí. Charakteristickým znakem těchto vodopádů je, že obvykle 

nemají jednoznačnou příčinu vzniku. Jejich skalní stupně nekopírují žádné významné 

geologické hranice, jako jsou například zlomové linie nebo styk dvou odlišných hornin. 

Z tohoto důvodu nebývají příliš výrazné a nedosahují příliš velkých výšek. Morfologii  
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a charakter sekundárně subsekventních vodopádů zpravidla podmiňují puklinové systémy 

a vrstevnatost uvnitř hornin (Janoška 2009). 

Primárně i sekundárně subsekventní vodopády může dále rozdělit na několik dalších 

podtypů. 

Vodopády horizontálních vrstev se vytváří tam, kde je geologické podloží budováno 

vodorovnými vrstvami sedimentů s nestejnoměrnou odolností. Lepší podmínky pro vznik 

vodopádů tohoto typu je, když se vrstvy mírně uklánějí proti směru vodního toku. 

Důležitou příčinou tvorby vodopádů bývá tvrdá a erozi vzdorující vrstva, pod niž leží 

vrstvy výrazně měkčí. Právě méně odolné spodní části skalního stupně jsou vlivem 

mrazového zvětrávání a vodní tříště podemílány a rozrušovány. Těmito procesy tvrdá horní 

vrstva ztrácí stabilitu a bortí se. Vodopády horizontálních vrstev mají zpravidla rychlejší 

ústup a patří k efektivním výtvorům přírody. Voda padá ve většině případů kolmo dolů, 

takže se jedná zpravidla o pravé vodopády. Na našem území se s nimi můžeme setkat na 

permokarbonských sedimentech v Podkrkonoších a na křídových vrstvách Lužických hor, 

Českém středohoří a Moravskoslezských Beskydech (Janoška 2009). 

Vodopády vertikálních vrstev se tvoří tam, kde je geologické podloží budováno vrstvami 

výrazně ukloněnými souhlasně se směrem vodního toku. Tuto podmínku v České republice 

splňují nejvíce přeměněné horniny s metamorfní břidličnatostí (ruly, fylity, svory). 

Ukloněná vrstevní plocha tvrdé horniny se stává jak skalním stupněm, tak zároveň 

plochou, po niž stéká povětšinou nepravý vodopád. Typické tyto vodopády jsou pro 

nežulovou část Krkonoš, ale vyskytují se i v Jeseníkách a na Šumavě (Janoška 2009). 

Vodopády lávových proudů jsou velmi podobné vodopádům horizontálních vrstev. 

Rozdíl je pouze v tom, že odolné vrstvy usazené horniny přebírá subhorizontálně uložené 

těleso lávového proudu, v naších přírodních podmínkách většinou čedičového složení. 

Podloží lávových proudu bývá povětšinou méně odolné vůči erozi – tvoří ho často 

polozpeněné tufy anebo svrchnokřídové sedimenty. Mocnost lávových proudů dosahuje  

i několik desítek metrů, jejich destrukcí a rozpadem se obnažuje typická sloupcovitá 

odlučnost, která vykouzlí v bezprostřední blízkosti vodopádů krajinářsky atraktivní kulisu. 

Vodopády přepadávající přes hranu lávového proudu dosahuje velkých výšek, jsou na 

pohled velmi efektivní a mají charakter pravých vodopádů. Můžeme je zhlédnout v údolí 

Labe v Českém středohoří (Janoška 2009). 
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Tektonické vodopády jsou velmi podobné vodopádům vertikálních vrstev. Jsou si natolik 

podobné, že je velmi obtížné je navzájem rozlišit. Rozdíl tkví v tom, že skalní stupeň 

vodopádů netvoří ukloněná vrstevní plocha, ale nespojitá tektonická porucha v horninovém 

masivu – puklinový systém nebo zlom. Problém je v rozlišení zlomů od vrstev, kde 

přeměněných horninách s výrazně ukloněnou metamorfózou břidličnatostí splývají často 

v jedno. Důvodem je, že při tvoření zlomu obvykle dochází zároveň ke vzniku paralelní 

břidličnatosti. Tektonické poruchy mohou oddělovat horniny stejného i zcela různého typu. 

Tektonické vodopády tvoří poměrně početnou a variabilní skupinu (Janoška 2009). 

Umělé vodopády vznikají záměrně nebo i neplánované lidskou činností a tvoří poměrně 

četnou skupinu českých vodopádů. I umělé vodopády můžeme rozlišit do několika typů 

(Janoška 2009). 

Středověké rybníky patří mezi historicky nejstarší vodopády a kaskády. Vznikaly obvykle 

při bocích hráze tam, kde stavitelé prokopali v údolí svahu, o který se hráz opírala, 

bezpečnostní propusť. Mezi nejznámější patří vodopád Jordán v Táboře (obrázek 21). 

S přírodou se podařilo patrně nejvíce splynout vodopádu v údolí Vrchlice v blízkosti Kutné 

Hory (Janoška, 2009). 

 
Obrázek 21. Vodopád Jordán v Táboře (Janoška 2009) 

 

 

Další skupina byla vytvořena z důvodu zkrášlení krajiny mecenáši a turistickými 

spolky v 19. Století. Měli za účel navodit romantiku a pohladit oko a duši. Nacházejí se jak 
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na soukromých pozemcích zámeckých parků například Terčino údolí u Nových hradů, tak 

je můžeme obdivovat ve volné přírodě, Karlova Studánka (Janoška 2009). 

Do poslední větší skupiny bychom mohli zařadit vodopády vytvořené činností  

a rozrůstáním kamenolomů anebo z důvodů terénních úprav krajiny, kdy při odtěžení 

masy horniny, byl vodní tok nucen překonat umělé vytvořenou skalní stěnu. Nejznámější 

vodopády se nacházejí v opuštěných lomech u Tetína, Bílého Újezdu, pod Ještědem 

(Janoška 2009). 

Vodopády se nerozdělují, jen podle genetické klasifikace existují i další způsoby. 

Významné kritérium představují morfologické vlastnosti, na jejichž základě lze 

vodopádům přiřazovat tyto přívlastky: 

volně padající (pravý): proud vody padá volným pádem nebo parabolicky přes hranu  

a nedotýká se stěny skalního stupně, 

s lomem ve stěně (nepravý): proud vody v určité částí nebo celé své délce stéká po stěně 

skalního stupně, jehož sklon se vlivem tektonických poruch jednou nebo více mění, 

schodovitý: skalní stěna vodopádu je rozčleněna tektonickými poruchami na dvě nebo 

více malých teras připomínajících schody, 

žlabovitý: tyto vodopády se vyznačují tím, že mají zpravidla malý průtok a vyskytují se 

v úzkých skalních štěrbinách, které vlivem vodní eroze získávají charakter koryta či žlabu, 

jednostupňový: vodopád je tvořen jenom jedním skalním stupněm, 

vícestupňový: vodopád je tvořen dvěma a více skalními stupni, které na sebe 

bezprostředně vertikálně navazují, 

kaskádovitý: jedná se o více stupňový vodopád, jehož jednotlivé stupně na sebe ve 

vertikálním směru nenavazují a jsou odděleny šikmo ukloněnými kaskádami, 

úzkoproudý: šířka vodopádu je velmi malá, voda na hraně se soustřeďuje do jednoho 

místa. Výška vodního sloupce několikanásobně převyšuje jeho šířku, 

širokoproudé: voda přepadává po celé šířce nebo větší části šířky skalní hrany, některé 

vodopády mají větší šířku než výšku, 

vějířovitý: padající vodní masa se směrem dolů rozšiřuje, 
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jednoramenný: vodopád je tvořen pouze jednou masou vodního proudu, která se v celé 

své délce už dále nerozvětvuje na dílčí ramena, 

víceramenný: přepadávající voda se na hraně vodopádů nebo i ve skalní stěně dělí do 

dvou nebo více ramen (Janoška 2009). 

 

 
Obrázek 22 Dvoustupňový Bučací vodopád (Alena Myslikovjanová 2012) 

 

 

 

 

 

 



Alena Myslikovjanová: Peřeje a vodopády Beskyd jako přírodní a turistické zajímavosti 

 

2013 Stránka 42 
 

4 VODOPÁDY A PEŘEJE V BESKYDECH 

Výskyt vodopádů v Beskydech není právě častý úkaz. Podloží Moravskoslezských 

Beskydy tvoří křídové až paleogenní zvrásněné usazeniny flyšového pásma, které jsou 

charakteristické častým, rytmickým střídáním poměrně tenkých, nestejnoměrně odolných 

poloh jílovců a pískovců. Hygrologické vlastnosti území vodopádům moc nepřejí. 

Nepropustné vrstvy jílovců v podloží brání vsaku srážkových vod, které proto z území 

rychle odtékají pryč.  Místní toky jsou proto charakteristické velmi nevyrovnanými 

průtoky a jsou silně závislé na aktuálním množství srážek nebo sněhové pokrývce (Janoška 

2009). 

Pro koryta beskydských toků jsou typické soustavy nízkých, zhruba jednometrových 

skalních prahů. Pro úseky s vyšším spádem, dlouhé schodovité kaskády s pravidelným 

stupňovitým profilem. Nejpříhodnější místa pro vznik vodopádů nabízejí mocnější lavice 

godulských pískovců z období křídy, které vystupují na čelních severních svazích 

Moravskoslezských Beskyd, kde se také vyskytují nejstrmější svahy (Janoška 2009). 

4.1 Satinské vodopády 

 
Obrázek 23. Satinské vodopády (Alena Myslikovjanová 2013) 
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Satinské vodopády se nacházejí na stejnojmenném potoce Satina, který protéká 

centrální částí Moravskoslezských Beskyd v obci Malenovice, kde odvodňuje 

severozápadní svahy Lysé hory a ústí z právě strany do Ostravice ve Frýdlantu nad 

Ostravicí (Pánek 2005).  Nachází se v geomorfologickém okrsku Lysohoská rozsocha, 

která je součástí geomorfologického podcelku Lysohorská pahorkatina (Demek et al. 

1987). Koryto Satiny je v rámci flyšových Karpat unikátní geomorfologickou  

a geologickou lokalitou. Horní tok Satiny představuje jeden z nejdelších skalních koryt 

v české části Karpat (Bajer 2005). To bylo hlavním důvod pro vyhlášení PP v listopadu 

roku 2006 (Janoška 2009). 

Tabulka 1 Základní údaje k Satinským vodopádům (,,Janoška, 2009‘‘) 

Základní údaje 

lokalizace: Moravskoslezský kraj, obec Malenovice 

geomorfologická 

příslušnost: Moravskoslezské Beskydy, Lysohorská hornatina 

povodí: Odra, Ostravice 

název toku: Satina, pravostranný přítok Ostravice 

morfologický typ: pravý, jednostupňový, jednoramenný, širokoproudý 

genetický typ: 
přírodní, primárně subsekventní, vdp. horizontálních vrstev, 

tektonický 

geologické podloží: křídový pískovec 

celková výška: 2 metry 

 

4.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Celá horská část tohoto povodí je založena na flyšových zvrásněných sedimentech 

slezské jednotky, ovšem hlavní masu povodí tvoří mocná poloha godulského souvrství. 

(Menčík et al. 1983) V tomto úseku se rovněž mění geologické poměry, které přispěly 

ve vývoji vlastního unikátního koryta. Skalní koryto Satina vznikalo erozí na kontaktu 

stratigraficky nejnižším úseku godulského souvrství – odolného křemitého ostravického 

pískovce a podložních z méně odolných tmavě šedých až černých jílovců a jílovitých 

břidlic veřovických a lhoteckých vrstev. Je zde také zaznamenána minimální mocnost 

aluviálních sedimentů, tento typ koryt je v oblastech tvořených flyšovými horninami velmi 

vzácný a to je jeden z hlavních důvodů pro jeho ochranu. Značná odolnost křemitého 

ostravického pískovce, byla příčinou ke vzniku morfologie koryta s četnými skalními 

výchozy a vodopády. Tento pískovec se ve spodní části posuzovaného úseku stýká s málo 

odolným jílovcovým flyšem lhoteckého a veřovického souvrství. Morfologie Satinského 
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koryta byla navíc dotvořena svahovými pohyby, kdy z prostoru Lukšince i Hradové 

dochází k sesouvání a stlačování údolního profilu (Pánek 2006). 

Na mnoha místech koryta zle sledovat ukázkové příklady vazby mezi tektonikou  

a průběhem vlastního koryta, jako příklad lze uvést skalní koryta vázané na průběh puklin 

a zlomů. Koryto se také stále aktivně zahlubuje, o čemž svědčí zahloubení pod úroveň 

aluviálních sedimentů a na mnoha místech zcela obnažené kořeny stromů na hranách teras. 

Stromy rostoucí v těsné blízkosti koryta jsou významným prvkem pro funkčnost jeho 

systému. Na straně jedné stabilizují svahy a chrání před erozí a na straně druhé je velmi 

významné hromadění již odumřelých stromů ve vlastním korytě. Spadlé stromy vytvářejí 

bariéry, za kterými se hromadí aluviální sedimenty. Díky tomu se ve skalním korytě 

nacházejí i ostrůvky aluviálních dnových sedimentů, které jsou nezbytné pro ochranu dna 

před další hloubkovou erozí a mimo jiné mají také velmi ekologický význam. Lokální 

hromadění aluviálních sedimentů je v daném úseku možné právě díky dřevěných sutí 

v korytě (Pánek 2006). 

Satinské koryto se dělí do 5 úseků. První úsek začíná v místě prvního výrazného 

zúžení koryta s peřejemi. Tento úsek patří k nejméně zajímavé části, ale jakékoliv změny 

v tomto úseku se výrazně promítají do bezprostřední části koryta nad ním, které je velmi 

cenné, zejména pak procesy spojené se zpětnou erozí. Dochází zde k hloubkové erozi a ke 

vzniku skalních výchozů tvořených věřovickým a lhoteckým souvrstvím (obrázek č. 24). O 

intenzitě a stálém prohlubovaní poukazují obnažené kořeny stromů na březích (Pánek 

2006). 

 
Obrázek 24. První úsek Satinských vodopádů (Alena Myslikovjanová 2013) 
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Druhý úsek je velmi zajímavou části díky erozně – evorzní prohlubně s drobným 

vodopádem (obrázek č. 25), který ústí do prohlubně vytvořené turbulentním pohybem 

vody. Dále zde můžeme vidět v jílovcovém flyši nápadné projevy vrásnění. Levý břeh 

druhého úseku tvoří zhruba 10 metrů vysoká stěna, která nám ukazuje názorné příklady 

vrásnění v nekompletním, měkkém jílovcovém flyši lhoteckého souvrství (Pánek 2006).  

 
Obrázek 25. Druhý úsek, drobný vodopád (Alena Myslikovjanová 2013) 

 

Ve třetím úseku koryta Satiny je území méně skalnaté a často se nachází 

v aluviálních sedimentech. Má charakter stupeň a tůňka, tento ty je charakteristický pro 

CHKO Beskydy. Zde se poprvé projevuje akumulace spadlých kmenů. Za nejcennější tvar 

v tomto úseku se považuje tzv. obří hrnec (obrázek č. 19), který se vytvořil vířivým 

proděním vody. Tento tvar je fenomenální, protože na drobně rytmickém flyši se většinou 

podobné formy nezachovají (Pánek 2006).  

Čtvrtý úsek je nejcennější části. Nachází se zde vodopád s výškou do 3 metrů 

(obrázek č. 26) ve spojení s 10-15 metrů hlubokou soutěskou založenou na odolných 

ostravických pískovcích. Ovšem úsek je značně postihován četnými svahovými 

deformacemi typu sesuvů a skalních řícení, vidět je můžeme na levém údolním svahu. 

Tyto procesy ohrožují existenci soutěsky s vodopádem, které by jej mohli pohřbít pod 

nánosem suti (Pánek 2006). 
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Obrázek 26. Čtvrtý úsek, vodopád mezi soutěskami (Alena Myslikovjanová 2012) 

 

Poslední pátý úsek začíná nad již zmíněným skalním řícením (obrázek č. 26)  

a končí pod silničním mostem nedaleko od hotelu P. Bezruč. Nachází se zde několik hrází 

z padlých stromů (obrázek č. 27), které způsobují větší pokrytí aluviálními sedimenty 

(Pánek 2006).  

 
Obrázek 27. Pátý úsek, skalní řícení a kmeny padlých stromů (Alena Myslikovjanová 2013) 
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4.1.2 Fauna 

Díky pestrým geomorfologickým podmínkám, výjimečné zachovalosti koryta  

a čisté vodě, zde nalézáme vysokou a druhovou pestrost vodních bezobratlých živočichů. 

Vzácnosti však jsou vzácné druhy chrostíků ( Plectrocnemia brevis, Wormaldia 

copiosa a Rhyacophila philopotamoides), ale také dnes již silně ohroženého obojživelníka 

mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Dalším pro nás netypickým živočichem, 

který se zde vyskytuje je modranka karpatská  (Bielzia coerulans) (Nařízení č.1/2006, 

2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Modranka karpatská, B) Srnka obecná 

 

Obrázek 28. Fauna Satinských vodopádů a okolí (www.priroda-valaska.cz, 

Alena Myslikovjanová 2012) 
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4.1.3 Flóra 

Podél koryta Satiny se díky špatnému přístupu a tedy absenci lidských zásahů, zachoval 

lesní porost s přirozenou dřevinnou skladbou. Jedná se o jedlové bučiny s příměsi smrků 

(Picea), vtroušeným javorem (Acer pseudoplatanus), ojediněle s jílem (Ulmus), 

lipou (Tilia) nebo dubem (Quercus). V blízkosti toku a na skalních místech zde hojně 

rostou původní lesní keře, jako rybíz alpský (Ribes alpinum), zimolez černý (Lonicera 

nigra), srstka angrešt (Ribes uva-crispa) a růže převislá (Rosa pendulina) (Nařízení 

č.1/2006, 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)Devětsil lékařský, B) Puchýřník křehký, C)Buk lesní 

Obrázek 29. Flóra Satinských vodopádů a jeho okolí (Alena Myslikovjanová 2013) 
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4.2 Ostravické peřeje 

 
Obrázek 30. Ostravické peřeje (Alena Myslikovjanová 2012) 

 

 

Koryto řeky Ostravice se nachází ve stejnojmenné obci Ostravice. Jedná se o velmi 

významné geologické místo, kde může člověk vidět ve větším rozsahu odkrytý tektonický 

styk těšínsko- hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev. Tento přírodní výtvor ukazuje 

horninovou skladbu vnějších Karpat (Petřvaldský 1982). 

Tabulka 2 Základní údaje Ostravické peřeje (Janoška, 2009) 

Základní údaje 

lokalizace: Moravskoslezský kraj, obec Ostravice 

geomorfologická příslušnost: Moravskoslezské Beskydy, Radhošťská hornatina 

povodí: Odra, Ostravice 

název toku: Ostravice 

genetický typ: přírodní 

geologické podloží: křídový pískovec 
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4.2.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Zdejší chráněné území vymezeno v dílčí násunové plochy slezského příkrovové 

jednotky na podslezskou, vystupuje ve frýdlantském tektonickém okně. Do blízkosti 

násunové plochy na severozápadě, zde zasahuje podslezská jednotka frýdeckým 

souvrstvím v neflyšovém vývoji prachovitých vápnitých jílovců, které pocházejí se svrchní 

křídy. Jejich zbarvení je hnědavě šedé, světle slídnaté, prokládané vrstvičkami bělošedých 

jemnozrnných drobových pískovců. Hornina je silně provrásněná a místy má stopy 

tektonického podrcení (obrázek č. 30) (Weissmannová 2004). 

Nasunová plocha sebou nese zhruba 2-3 metry mocné tektonizované pásmo hornin 

slezské příkrovové jednotky. V JV části je území tvořeno výrazně flyšovým těšínsko-

hradišťským souvrstvím, které spadá do spodní křídy. Flyšové sekvence zpravidla malých 

(decimetrových) mocností se skládají s tmavě šedých vápenitých jílovců a  modrošedých 

jemně až středně zrnitých vápnitých drobových pískovců. Pískovce jsou gradačně 

zvrstveny a na spodních vrstevních plochách mají vyvinuty mechanoglyfy, jako proudové 

stopy, vlečné rýhy a vtisky. Typ flyšové sedimentace v korytě řeky Ostravice je možné 

klasifikovat jako rychle podmořské sesuvy klastického matriálu na dno. Ve vápnitých 

jílovcích jsou naleziště mikrofosílií – radiolarie, foraminifery a vzácnější amonitová 

makrofauna. Horniny těšínsko-hradišťského souvrství jsou výrazně provrásněny (obrázek 

č. 31), (Weissmannová 2004). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 31. Provrásněné souvrství Ostravických peřejí (Alena Myslikovjanová 2012) 
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Ostravické koryto je součásti Západních Karpat, řady mladých pásemných pohoří, 

vznikající koncem mezozoika a v terciéru. První vývoj flyšového území započala na konci 

jurského období sedimentací usazenin. Na počátku křídy byla oblast usazenin rozšířená  

a setrvávala pak téměř nepřetržitě do konce paleogénu, kdy byl proces ukončen (Petřvalský 

1973). 

Tektonická stavba flyšového pásma je výsledkem několikanásobných horotvorných 

pohybů alpinských fází. Při těchto fází došlo k opakovaným redukcím prostoru flyšové 

geosynklinály a následnému vytvoření dílčích tektonických jednotek. Tyto byly 

předurčeny dřívějšími sedimentačními pásmy a jsou charakteristické příkrovovou stavbou. 

Zvrásněné sedimenty byly současně postupně sunuty vně sedimentačního prostoru na 

Karpatskou předhlubeň k severu a částečně také na blok vnitřních Karpat k jihu. Příkrov 

slezský je na severu nasunut na příkrov podslezský. Linie nasunutí je vzhledem ke složité 

stavbě a tektonice, silně rozlámána a souvrství obou příkrovů se podél zlomů silně prolínají 

(Petřvalský 1973). 

Vrstevní sled godulského vývoje slezského příkrovu zahajují pozdně jurské spodní 

vrstvy těšínské. Nejstaršími křídovými usazeninami jsou těšínské vápence a těšínsko-

hradišťská souvrství. Tyto sedimenty vystupují především v severní části příkrovů. 

Směrem k jihu pak středně jurská souvrství pokračují godulskými vrstvami (Petřvalský, 

1973).  

Nejstaršími souvrstvími  podslezské jednotky jsou frýdecké vrstvy. Ze svrchní křídy 

až do eocénu přecházejí vzájemně se nastupující vrstvy třinecké a pestré vrstvy podslezské 

(Petřvalský 1973).  

4.2.2 Fauna 

Trvalým obyvatelem této řeky je vranka pruhoploutvá (Cottus poecillopus). Na 

březích se vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara). V dutinách strmých břehů hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Od roku 1993 

zde můžeme nalézt i pobytové značky vydry říční (Lutra lutra) (Weissmannová 2004). 
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Obrázek 32. Fauna Ostravické peřeje a okolí (www.wikipeda.cz 2013) 

Vydra říční 

4.2.3 Flóra 

Břehy řeky Ostravice lemuje lesní porost s převládajícím javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Podél 

břehu se rychle šíří nežádaná křídlatka japonská (Reynoutria japonica) (Weissmannová 

2004). 

 
Obrázek 33. Flóra Ostravických peřejí a okolí (Alena Myslikovjanová 2012) 

Jasan ztepilý 
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4.3 Bučací vodopády 

 
Obrázek 34. Bučací vodopád (Alena Myslikovjanová 2013) 

 

 

Bučací vodopád leží na severním úbočí hory Smrk (1276m) a protéká jim stejnojmenný 

potok, který je levostranným přítokem řeky Ostravice. Nachází se v lokalitě, kterou utváří 

horská bystřina na velmi prudkém svahu. Je jedním z největších vodopádů Západní častí 

Karpat, má výšku 9m. Vodopád je tvořen dvěma velkými stupni (3,6m a 6,4m) a kaskádou 

s malými stupni, které se střídají s peřejemi a vývařišti. Stupňovitost je podmíněna 

uspořádáním geologických vrstev podloží, v němž se střídají vrstvy odolného godulského 

pískovce s vrstvami snadněji zvětrávajících a erodujících břidlic (Janoška, 2009). 

Tabulka 3 Základní údaje Bučací vodopád (,,Janoška, 2009‘‘) 

Základní údaje 

lokalizace: Moravskoslezský kraj, obec Ostravice 

geomorfologická 

příslušnost: Moravskoslezské Beskydy, Radhošťská hornatina 

povodí: Odra, Ostravice 

název toku: Bučací potok, levostranný přítok Ostravice 

morfologický typ: pravý, dvoustupňový, dvouramenný 

genetický typ: 

přírodní, sekundárně subsekventní, vdp. Horizontálních 

vrstev 

geologické podloží: křídový pískovec 

celková výška: 9 metrů 

výška jednotlivých stupňů: 3,5 metrů (dolní), 5,5 metrů (horní) 
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4.3.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Reliéf této lokality je založen na vrstevních čelech středních vrstev godulských. 

Geomorfologické rysy jsou silně ovlivněné litologickými poměry. Na odolnější horniny 

jsou vázány vyvýšeniny a příkré svahy. Odolnější mocné vrstvy godulských pískovců 

způsobují nevyrovnaný průběh spádové křivky toku (Hradecký et al. 2000).  

Hlavními morfogenetickými procesy, které se podílely na morfogenezi PR Bučací 

potok přestavují procesy spojené s periglaciálním klimatem během poslední doby ledové 

würm. Morfogeneze georeliéfu probíhala i v předchozích fázích pleistocénu, ovšem tyto 

formy byly přemodelovány v poslední době ledové a následně v interglaciálním klimatu 

holocénu. Intenzivní mrazové zvětrávání bylo pravděpodobně hlavním činitelem, který 

spolu s geomorfologickou hodnotou hornin podmínil vznik výrazných zlomů ve spádové 

křivce toku (Hradecký et al. 2000).  

Na několika místech vznikly vodopády a kaskády vodopádů, popřípadě peřeje. 

Nejvyšší vodopád se nachází v rozmezí nadmořských výšek 780-825 metrů. Jedná se  

o kaskádu vodopádu a peřejí s výškou hlavních stupňů 6,4 a 3,6 metrů (obrázek č.35). 

Vývoj obou stupňů se váže na výchoz odolných pískovcových vrstev o mocnosti 

jednotlivých lavic 80-200 centimetrů. Pískovcové lavice jsou oddělené tenkými proplástky 

břidlic, které rychleji podlehly odnosu. Proudící a dopadající voda podmínila pod vyšším 

z vodopádů vznik menšího vývařiště. Dna vyplňují několika metrové akumulace málo 

opracovaných sutí. Nápadné akumulace sutí souvisí s nadměrnou produkcí mrazové 

zvětraliny v pleistocénu (Hradecký et al. 2000) 

 
Obrázek 35. Úsek u vodopádů (Alena Myslikovjanová 2013) 
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Obrázek 36. Pohled z cesty na Bučací vodopád (Alena Myslikovjanová 2013) 

 

Vlivem lidské činnosti v minulosti, spojenou s výstavbou lesních komunikací, 

představovaly významný zásah do geomorfologického svahově-fluviálního systému. 

Transformace spádové křivky toku nese dosud výrazné zásahy do korytové části, které 

souvisí s výstavbou mostků a propustků. Tyto stavby a změna sklonových poměrů koryta 

ovlivnila splaveninový režim a tím byla porušena geomorfologická rovnováha systému. 

Z hlediska ohrožení svahu erozí hraje důležitou roli způsob lesního hospodaření 

v minulosti (Hradecký et al. 2000). 

4.3.2 Fauna 

Čistota vody a zachovalé lesní porosty dávají útočiště mnoha vzácným živočichům. 

Příznivé prostředí je zde pro výskyt ohrožené modranky karpatské (Bielzia coerulans)  

a chrostíků (Rhyacophila philopotamoides nebo Wormaldia copiosa). Z ornitologického 

hlediska se zde vyskytují ohrožené a vzácné druhy ptáků strakapoud bělohřbetý 

 (Dendrocopos leucotos), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba 

oenas), kos horský (Turdus torquatus), jeřábek lesní  (Bonasa bonasia). Lokalitu také 

pravidelně vyhledává rys ostrovid (Lynx lynx) (Vlčková 2006). 
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Obrázek 37. Fauna – Bučací vodopády a okolí (Alena Myslikovjanová 2012) 

A) Babočka paví oko, B) Bělásek horský 

 

 

4.3.3 Flóra 

Neméně vzácnou vlastností tohoto vodopádu je výskyt komplexů starých bukových 

porostů s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vzácně i s jedlí  (Abies) a jilmem 

 (Ulmus). Podél potoka se nachází společenstvo subalpínských vysoko bylinných niv 

s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména oměje tuhého moravského 

(Aconitum firmum subsp. moravicum), oměje pestrého  (Aconitum variegatum), 

kamzičníku rakouského (Doronicum austriacum), mléčivce horského (Cicerbita alpina), 

violky dvoukvěté (Viola biflora). V přilehlých starých bučinách roste také ohrožená lilie 

zlatohlavá (Lilium martagon) (Vlčková 2006). 
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A)Netykavka nedůtklivá, B) Věsenka nachová, C) Černohlávek obecný, D)Kakost smrdutý 

 

Obrázek 38. Flóra Bučací vodopády (Alena Myslikovjanová 2012) 
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5 NAUČNÁ STEZKA 

Vzhledem k náročnosti terénu všech vybraných lokalit, sem vytvořila dvě trasy. První 

trasa povede přes obec Ostravice. Bude se týkat Ostravických peřejí a Bučacích vodopádů. 

Určena je zejména pro cyklisty. Druhá naučná stezka povede přes obec Malenovice. Týká 

se třech významných přírodních oblastí Malenovický kotel, Lukšinské louky a Ondrášovy 

díry. Trasa je určena pro pěší turistiku. 

5.1 Od peřejí po vodopády 

Naučná stezka je zaměřena na cykloturisty, popřípadě i pěší turistiku. Vzhledem ke 

vzdálenosti obou dvou bodu Ostravické peřeje a Bučací vodopády je cyklistická doprava 

ideálním řešením. Dostupnost je z vlakového nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde je 

možnost využít vlakového spojení motoráčkem na Dolní a Horní Ostravici. Dolní 

Ostravice je výchozím bodem pro navštívení Ostravických peřejí, které se od této zastávky 

nacházejí zhruba 0,5 km pěšky. Horní Ostravice je od Bučacích vodopádů vzdálená zhruba 

3,5 kilometrů (obrázek č. 39). Stezka k tomuto vodopádu žádná nevede, pouze upravená 

cesta. 

Tabulka 4 Základní informace o trase Ostravické koryto - Bučací vodopády - Vodní nádrž šance 

(Alena Myslikovjanová 2013) 

Základní informace 

Předmět navštívení Ostravické koryto, Bučací vodopády, Vodní nádrž Šance 

Délka trasy 11,5 km 

Určena pro cyklistika/ pěsí truristika 

Náročnost středně těžká 

 

 
Obrázek 39. Vyznačená trasa (www.maps.google.cz 2013) 

A.) Ostravické koryto, B) Bučací vodopády, C) Vodní nádrž Šance 
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5.1.1 Ostravické koryto 

Přitažlivost říčního úseku spočívá v pískovcových skalních prazích vzniklých 

erozní činností řeky na styku rozdílně pevných hornin. Vrásnění hornin v terciéru je zde 

doloženo skalními výchozy v odkrytých březích řeky, kde můžeme pozorovat názorný 

příklad profilu vrásami (Havrlant et al. 2004) (viz. kapitola 4). 

 
Obrázek 40. Ostravické koryto s pozadím Ostravických peřejí (Alena Myslikovjanová 2012) 

5.1.2 Bučací vodopády 

Patří mezi nejpůsobivější a největší beskydské vodopády. Nacházejí se na severním 

úbočí druhé nejvyšší hory Smrk (1276 metrů), pro kterou jsou typické velmi příkré svahy. 

Právě v takový podmínkách, se tento přírodní úkaz nachází (Janoška 2009) (viz. kapitola 

4). 
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Obrázek 41. Bučací vodopády (Alena Myslikovjanová 2012) 

5.1.3 Vodní nádrž Šance 

Vodní dílo Šance se nachází na Ostravici. Podle původních úvah byla vybudována 

kvůli ochrany před povodněmi a později také záměrem zásobení ostravského průmyslu  

a obyvatelstva pitnou vodou. Vybudována byla v letech 1964 až 1969. K ochraně jakosti  

a zdravotní nezávadnosti vody byla stanovena v povodí nádrže pásma hygienické ochrany. 

Sypaná kamenitá hráz se šikmým těsnicím jílovým jádrem má celkový objem 1 340 000 

m
3

 (www.pod.cz 2013) (viz. kapitola 2).  

 
Obrázek 42. Vodní nádrž Šance (Alena Myslikovjanová 2012) 
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5.2 Malenovickými přírodními skvosty 

Naučná stezka je vytvořena s ohledem na terén, pro pěší turistiku. Jedná se o tři 

významné lokality obce Malenovice (obrázek č. 43). Dostupnost je z vlakového nádraží ve 

Frýdlantu nad Ostravicí, kde je možnost využít autobusové linky, která jezdí k hotelu 

Rajská Bouda, ideálním počátek pro tuto stezku. Na vlakové nádraží Frýdlant nad 

Ostravicí jezdí pravidelné spoje z Ostravy hlavní stanice a Valašského meziříčí. 

Terén není ideální pro lidi s větším tělesným hendikepem, převážné dolních končetin, 

zrakového postižení . 

 
Tabulka 5 Základní informace o trase Vodopády Satina - Pod Lukšincem - Ondrášovy díry 

Základní informace 

Předmět 

navštívení 
Vodopády satina, Pod Lukšincem, Ondrášovy díry 

Délka trasy 6 km 

Určena pro pěší turistiku 

Náročnost středně těžká 

 

 
Obrázek 43. Vyznačená trasa (www.maps.google.cz 2013) 

Zastávka Rajská bouda-vodopády Satina-Pod lukšincem- Ondrášovy důry 
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5.2.1 Koryto Satiny s vodopády 

Koryto Satiny je jedním s nejdelším a nejnázornějším příkladů skalních koryt 

v české časti flyšových Karpat. V úseku o délce kolem 1 km se nachází neobvyklá 

koncentrace geologických a geomorfologických jevů, které jsou jinde sledované na 

mnohem větších územích. Podél trasy se nachází vodopády o výšce v průměru 2 metrů, 

obří hrnec, který se vytvořil vířivým proděním vody. Tento tvar je fenomenální, protože na 

drobně rytmickém flyši se většinou podobné formy nezachovají. Na konci trasy je k vidění 

nádherný vodopád, který se nachází mezi dvěma skalními soutěskami. Jedinečnost této 

trasy je abstinence lidské činnosti, která se zde projevuje například spadlými kmeny 

stromu (Pánek 2005) (viz. kapitola 4). 

 
Obrázek 44. Koryto potoku Satina (Alena Myslikovjanová 2013) 
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5.2.2 Ondrášovy díry 

Jedná se o jeskynní systém (obrázek č. 45) na rozeklaném temeni lysohorské 

rozsochy Lukšince. Tato přírodní památka byla vyhlášená roku 1990. Jeden z příkladu 

vzniku pseudokrasových jeskyní. Terénní deprese, závrty a skalní bloky rozseté po svazích 

jsou důkazem účinků ledu, mrazu a gravitačních pohybů na tomto území (Weissmannová 

2004). 

 
Obrázek 45. Ondrášovy díry – Malenovice (www.wikipedia.cz 2013) 

 

Území náleží k centrální oblasti vývoje godulských vrstev, ve kterých se střídají 

mocné vrstvy pískovců s vrstvami jílovců a slepenců. Vytvoření pseudokrasových jeskyní 

je výsledkem druhé a třetí fáze terciérního vývoje, kdy byla celá souvrství tektonickými 

pohyby různě deformována a lámána křížících puklin a trhlin. Další fáze vývoje je spojena 

s periglaciálními pochody a svahovými procesy (Weissmannová 2004). 

Z květeny zde nalezneme umělé založené porosty s převahou smrku (Picea abies), 

vtroušeným jeřábem (Sorbus aucuparia) a bukem (Fagus silvatica) (Weissmannová 2004). 

V jeskyních se vyskytuje množství bezobratlých živočichů a také drobní savci. 

Každoročně tu zimuje netopýr velký (Myotis myotis) a střídavě další druhy netopýrů 

(Weissmannová 2004).   

5.2.3 Pod Lukšincem 

Jedná se o květnaté louky (obrázek č. 46) nad údolím potoku Satiny v katastrálním 

území Malenovice. V roce 1975 bylo toto území vyhlášeno PP, předmětem ochrany byla 

populace hořce bezlodyžného (Gentiana acaulis), ovšem počátkem 80. let vymizel kvůli 
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zvýšenému turistickému ruchu. Chráněna zůstává druhově bohatá květnatá horská louka, 

na které se nacházejí chráněné druhy rostlin (Weissmannová 2004).  

 

 

 
Obrázek 46. PP Pod Lukšincem (Alena Myslikovjanová 2013) 

 

 

Travní porost je tvořen například tomkou vonnou (Anthoxanthum odoratum), 

kostřavou červenou (Festuca rubraI), trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens) a třeslicí 

prostřední (Briza media). Dalšími druhy společenstva, které zde můžeme nalézt, jsou vítod 

obecný (Polygala vulgaris), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), jarmanka obecná 

(Astrantia major), prvosenka vyšší (Primula elatior), violka Rivinova (Viola riviniana) 

nebo vstavač mužský (Orchis mascula). Vzácnou roslinou, která roste jen na několika 

málo místech v CHKO Beskyd je řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri). V horní 

části území, v okolí svahového prameniště je vyvinuta vegetace podsvazu Calthenion 

s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), pcháčem bahenním (Cirsium palustre), 

blatouchem bahenním (Caltha palustris) a skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) 

(Weissmannová 2004).   
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Obrázek 47. Flóra PP Pod Lukšincem (Alena Myslikovjanová 2013) 

A) Prvosenka jarní, B) Blatouch bahenní, C) Sasanka hajní 

 

Z fauny zde našli útočiště a místo k rozmnožování mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria) (Weissmannová 2004). 

 
Obrázek 48. Fauna PP Pod Lukšincem, Skokan hnědý (Alena Myslikovjanová 2012) 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se snažím poukázat na přírodní úkaz, který je málo 

v podvědomí nejen turistům, ale í místním obyvatelům v jejich okolí. Při svých návštěvách 

jednotlivých objektů a rozhovorech s turisty, sem se často setkávala s reakcemi, kdy byli 

překvapení, že se v Beskydech vůbec nějaké vodopády vyskytují.  

Nejznámější pro mnohé byly Satinské vodopády, naopak o Bučacích vodopádech 

nevěděl z oslovených snad nikdo. Ostravické peřeje jsou sice známější než Satinské 

vodopády, ale málo kdo ví jak vzácný je tento přírodní úkaz a mají ho spíše jako hezké 

místo k ochlazení v letních horkých dnech.  

Je otázkou do budoucna, zda tyto nádherné přírodní fenomény více zviditelnit 

anebo ponechat jejich přírodní krásu a zachovat, výjimečnost, kterou mají pro další 

generace. 
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