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Anotace 

Tato bakalářská práce se primárně zabývá lokalitou Přírodní památka Travertinová 

kaskáda v obci Tichá, ve které se nachází výrazný geomorfologický útvar, tvořený 

sladkovodním vápencem - pěnovcem. První část práce je zaměřena na shrnutí základních 

charakteristik o poměrech na studovaném území. Jelikož vznik objektu Travertinová 

kaskáda je vázán na pramen s vysokým obsahem minerálních látek, jsou v následující části 

zpracovány informace o podzemních vodách, jako o dílčí součásti biotopu pěnovcových 

pramenišť a také informace o vybraných parametrech pramenů. Následující část shrnuje 

identifikační a popisné údaje o Přírodní památce Travertinová kaskáda a zabývá se 

popisem a samotnou genezí geomorfologického útvaru na této lokalitě. V části 

předposlední autor zdokumentoval několik dalších míst s výskytem sladkovodních 

vápenců na území Západobeskydského  podhůří. V závěru je provedeno zhodnocení 

veškerých zjištěných informací. 

 

Klíčová slova: travertin, podzemní voda, pěnovcová prameniště, travertinová kaskáda, 

sladkovodní vápence 

 

Summary 

The thesis deals with the national sanctuary of Travertine cascade in Ticha town where the 

significant geomorphologic formation is being located. This structure consists of 

freshwater limestone called calcareous tufa. The first part of this work concentrates on the 

summary of the basic characteristics relating to the analysed area. The following part 

focuses on the information about the underground water, the main biotope constituent of 

calcareous spring sources, and the details on the selected spring parameters. Such analyses 

are vital to the thesis as the origin of the monument itself is connected to the spring with a 

high level of mineral substances. The work also includes identification and descriptive 

details about this sanctuary as well as its origin. The penultimate part displays other areas 

in West-Beskidian Piedmont with the deposit of freshwater limestone. The conclusion 

provides the evaluation of all discovered facts. 

 

Keywords: travertine, groundwater, springs with tufa formation, travertine cascade, 

freshwater limestones  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V malebné krajině Podbeskydské pahorkatiny se nachází malá obec s názvem Tichá. 

V okolí je jistě k vidění mnohé, ale bezesporu nejzajímavější přírodní krásou, kterou tato 

obec nabízí je Přírodní památka Travertinová kaskáda. Na první pohled se nechce uvěřit, 

že příroda dokázala něco takového vytvořit. Několik desítek metrů dlouhý travertinový val 

je tvořen sladkovodním vápencem, porostlým mechy a chráněnou masožravou rostlinou 

tučnicí obecnou. V korýtku na hřebeni travertinového valu nepřetržitě zurčí voda a podílí 

se na dalším a dalším přirůstání tohoto valu.  

Sladkovodní vápence představují výjimku mezi ostatními čtvrtohorními uloženinami 

už jen tím, že nejsou produktem mechanických exogenních činitelů, nýbrž výsledkem 

fyzikálněchemických a biochemických procesů. Vznikají vysrážením a postupným 

nárůstem CaCO3 z pramenů a vod obohacených kyselým uhličitanem vápenatým. 

Předpokladem jejich vzniku je přítomnost vápnitých hornin, např. flyšové vrstvy 

s vápnitou příměsí, což je i případ travertinového útvaru na PP Travertinová kaskáda. Voda 

se musí nejprve obohatit o hydrogenuhličitan vápenatý tím, že rozpustí či vyluhuje 

uhličitan vápenatý. To je možné jen za pomoci oxidu uhličitého, který bývá obsažen např. 

v dešťové vodě. Z vody obohacené o Ca(HCO3)2 se po vývěru pomalu uvolňuje oxid 

uhličitý a za složitých podmínek nastává jakýsi zpětný proces, při kterém vzniká znovu 

CaCO3 a dochází tím ke vzniku sladkovodních vápenců. I když tento proces lze vyjádřit 

pouze chemicky, přítomnost organismů zde vždy hraje významnou roli (KOVANDA 

1971). 

Jelikož je většina území Západobeskydského podhůří tvořena geologickým podložím 

s vhodnými podmínkami pro vznik těchto výjimečných uloženin, rozhodla jsem se, že 

kontaktuji osobu zabývající se touto problematikou - pana Ing. Dalibora Kvitu a 

přesvědčím se, jestli je PP Travertinová kaskáda jediným místem s jejich výskytem.  

Cílem této bakalářské práce je tedy shrnutí všech dostupných i méně dostupných 

odborných informací o tomto zvláště chráněném území, získaných jak z literatury, tak 

z terénního průzkumu. Související částí je rovněž shrnutí základních údajů o podzemních 

vodách a pramenech, jako o nedílné součásti vzniku sladkovodních vápenců. Jedním z cílů 

je také proniknutí do problematiky geneze a vývoje sladkovodních vápenců a především 

konkrétně travertinového valu na PP Travertinová kaskáda. Zdokumentování a popis 
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některých sladkovodních vápenců na území Západobeskydského podhůří je posledním 

z cílů této bakalářské práce.  
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PP 

TRAVERTINOVÁ KASKÁDA 

 

2.1 Obecná charakteristika území 

 
Přírodní památka Travertinová kaskáda se nachází na pravém břehu říčky Tichávky, 

na jihozápadním svahu Tichávské hůrky vysoké 543,5 m. n. m. v katastru obce Tichá 

(okres Nový Jičín). Toto zvláště chráněné území tvoří unikátní geomorfologický útvar - 

fluviální travertinový val spolu s doprovodnými skupinovitě smíšenými lesními a travními 

porosty. Silný pramen s vysokou mineralizací napájející travertinový val pramení v 

nadmořské výšce asi 370 m. n. m. Travertinový val o výšce 0,1 až 1,2 m je nejlépe vyvinut 

v lesním úseku v délce asi 32 metrů. V luční části je dnes zachován pouze ve fragmentech  

(KVITA et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1: Mapa území se zaznačeným pramenem PO0027 v Tiché  (zdroj:ArcMap10) 
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2.1.1 Geologické poměry  

Místní geologické poměry na lokalitě jsou důležité k pochopení vlastního procesu 

vzniku travertinového valu, neboť také horninové podloží udává, zda bude voda bohatá na 

obsah chemických látek, které sedimentaci sladkovodních vápenců umožňují.  

Z pohledu stratigrafického členění je Tichavská hůrka budována horninami bašského 

vývoje, tvořeným asi 500 m mocným flyšovým střídáním pískovců a pelitů, přičemž 

pískovce dominují. Pískovce jsou vápnité, křemitovápnité až křemité, místy přecházejí do 

písčitých organodentrických vápenců (JAROŠ & BRADÁČ 2004). 

„Ve flyšových rytmech se v souvrství střídají několik centimetrů až decimetrů mocné 

vrstvy namodrale šedých mikritických vápenců, výše ve vrstevním sledu nahrazovaných 

slínovci a vápnitými pískovci, a zelenošedých vápnitých i nevápnitých jílovců. Úbočí 

vrchu jsou pokryta vrstvou svahovin se suťovými úlomky hornin“ (WEISSMANNOVÁ 

2004). 

Flyšové horninové prostředí na dané lokalitě je z hlediska stability terénu náchylné 

k sesuvům. Na území obce Tichá a v jejím okolí je registrováno několik sesuvných území. 

Zejména strmější svahy jsou zde charakterizovány malou stabilitou flyšových sedimentů. 

Nebezpečí vzniku nových sesuvů mohou výrazně ovlivnit např. intenzivní dešťové srážky 

v letním období (TICHÁ - SEA [online], 2012-12-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

potenciální plošný sesuv  

 aktivní bodový sesuv 

 

 

Obr. 2: Rozsah sesuvných území na lokalitě Tichá (zdroj: http://kr-moravskoslezsky.cz) 
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2.1.2 Geomorfologické poměry  

Zájmové území PP Travertinová kaskáda náleží dle geomorfologického členění 

České republiky (DEMEK & MACKOVČIN 2006) do provincie Západních Karpat. 

Nejmenší geomorfologickou jednotkou, do které lze lokalitu zařadit je Měrkovická  

pahorkatina. Měrkovická pahorkatina je okrsek ve střední části Štramberské vrchoviny. 

Jedná se o oblast s členitým reliéfem, která svou rozlohou zabírá 14,67 km2 (DEMEK & 

MACKOVČIN 2006). 

 

Tabulka č. 1: Geomorfologické členění zájmové oblasti 

Název jednotky Název oblasti Číselný kód 

Provincie Západní Karpaty  

Soustava Vnější Západní Karpaty IX 

Podsoustava Západobeskydské podhůří IXD 

Celek Podbeskydská pahorkatina  IXD-1 

Podcelek Štramberská vrchovina IXD-1D 

Okrsek Měrkovická pahorkatina IXD-1D-5 

                                (DEMEK & MACKOVČIN 2006) 

 

2.1.3 Pedologické poměry  

Dle mapy „Klasifikace půdních typů podle taxonomického klasifikačního systému 

půd ČR“ dostupné z geoportálu Inspire, se na území přírodní památky Travertinová 

kaskáda v obci Tichá nachází kambizemě kyselá a fluvizem glejová (gov.cz [online] 2012-

12-30). 

Kambizemě jsou na našem území nejrozšířenějším půdním typem. Uplatňují se jak 

v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách, málo zastoupeny jsou jen v nížinách. 

Matečným substrátem mohou být téměř všechny horniny skalního podkladu jako např. 

ruly, žuly, pískovce a čediče. Kambizemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. a 

jsou vázány většinou na členitý reliéf: svahy, vrcholy, hřbety apod. Kyselý subtyp 

kambizemí, který se nachází v okolí travertinového valu je charakterizován nižším 

obsahem humusu, nápadným poklesem půdní reakce a nízkým nasycením sorpčního 

komplexu (TOMÁŠEK 2007).  
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Fluvizemě, jejichž vznik a fungování jsou závislé na záplavovém režimu toků 

s ukládáním povodňových hlín a jiných říčních sedimentů, jsou dnes většinou v polohách, 

kdy toto již neplatí, protože toky byly upraveny a půdní vodní režim se změnil  

(HAUPTMAN et al. 2009). Pro tyto půdy je charakteristický nevýrazný humusový 

horizont, pod kterým se již přímo nachází matečný substrát. Subtyp glejové fluvizemě, 

která se nachází v okolí spodní části travertinového valu, je typický svými výraznějšími 

projevy glejového procesu již od hloubky 60 cm, na rozdíl od fluvizemě typické, 

s projevem glejového procesu hlouběji v profilu (TOMÁŠEK 2007). 

 

2.1.4 Klimatologické poměry  

Podle klimatické regionalizace ČR (QUITT 1971) náleží zájmové území do 

klimatické oblasti MT9 - mírně teplá. Místní klima je charakterizováno dlouhým teplým 

létem a mírnou, krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

 

Tabulka č. 2: Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT9 

Klimatická charakteristika Rozpětí 

Počet letních dní 40 - 50 

Počet ledových dní 30 - 40 

Průměrná lednová teplota -3 až -4°C 

Průměrná červencová teplota  17 - 18°C 

Suma srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm 

Suma srážek v zimním období 250 - 300 mm 

       ( QUITT 1971) 

 

2.1.5 Hydrologické poměry  

Zájmové území náleží do povodí Odry. Podle nové hydrogeologické rajonizace 

České republiky (OLMER et al. 2006) se tato oblast řadí do hydrogeologického rajónu č. 

3213 - Flyš v mezipovodí Odry. Kolektorskými horninami tohoto rajonu jsou pískovce a 

slepence s průlinovo-puklinovou propustností (TICHÁ - SEA [online], 2012-12-27). 

Obcí Tichá protéká potok nazvaný Tichávka. Tento vodní tok, který pramení v Kunčicích 

pod Ondřejníkem, odvádí povrchové vody z většiny území celé obce. Vodoteč protékající 

tělesem travertinového valu, se rovněž vlévá do tohoto vodního toku.  
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Přítoky Tichávky na území obce Tichá jsou bezejmenné, až na jeden pravobřežní 

přítok Rakovec. Západní část obce Tichá pak tvoří údolí řeky Lubiny. Při kritičtějších 

vodních stavech se vodní toky Tichávka i Lubina vylévají z koryt. Vodní tok Tichávka 

proto prošel několika protipovodňovými úpravami zahrnující vybudování protipovodňové 

hráze, opevnění břehů kamenným záhozem, výsadba břehových porostů (TICHÁ - SEA 

[online], 2012-12-27). 

Samotný pramen, napájející Travertinový val, je součástí celostátní pozorovací sítě 

Českého hydrometeorologického ústavu již od roku 1974. Dlouhodobě se zde pozoruje 

vydatnost, teplota a chemismus vody. Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ), 

tento objekt eviduje pod názvem Travertin, pod identifikátorem objektu PO0027. 

2.1.6 Fytogeografické poměry  

Dle fytogeografického členění České republiky (SKALICKÝ 1988), náleží území PP 

Travertinová kaskáda do fytogeografické oblasti Mezofytikum, do obvodu Karpatské 

Mezofytikum, konkrétně do okresu 84a - Beskydské podhůří.  

2.1.7 Vegetační charakteristika 

Současnou vegetaci na území přírodní památky lze rozlišit na horní, zalesněnou část 

tvořenou lesními porosty, které potencionálně spadají do okruhu dubohabrových lesů 

(NEUHAUSLOVÁ et al. 1998) a spodní nezalesněnou část, tvořenou komplexem náhradní 

přirozené vegetace ovlivňované zemědělskou činností. „Horní část svahu pokrývají lesní 

porosty, které inklinují ke karpatským dubohabřinám (as.Carici pilosae-Carpinetum) a 

lemy vysokých křovin svazu (Berberidion). Ve spodní odlesněné části převažují mezofilní 

ovsíkové louky (Arrhenatherion), pouze v úzké nivě podél potůčku jsou zachovány 

ochuzené vlhké pcháčové louky (Calthion). Nad břehem Tichávky se po povodni v roce  

1997 začaly vyvíjet porosty vrbových křovin (Salicion triandrae)“ (SEDLÁČKOVÁ 

2004). 

2.1.8 Flora zájmové oblasti 

Území PP Travertinová kaskáda lze zařadit dle Katalogu biotopů České republiky 

(CHYTRÝ et al. 2010) do biotopu R1.3 Lesní pěnovcová prameniště - Forest springs with 

tufa formation. Na místech s tímto biotopem se tvoří většinou maloplošné povlaky 

pěnovců, porostlých mechorosty.  
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Výjimečně mohou mechorosty scházet a pěnovec  je v takovém případě zcela bez vegetace. 

Bylinné patro bývá druhově chudé, má malou pokryvnost a někdy může i chybět. Většinou 

je tvořeno semenáčky dřevin z okolního lesa. Lesní pěnovcová prameniště mohou být 

obklopena téměř jakýmkoliv typem lesa, častěji jsou však v olšinách a bučinách 

(CHYTRÝ et al. 2010). 

Území náleží do Přírodní lesní oblasti č. 39 - Podbeskydská pahorkatina. Tato 

pahorkatinná oblast je charakterizována dominancí spíše jehličnatých porostů s převahou 

smrku, ale jsou zde ve velkém množství zastoupeny i listnaté stromy s převládajícím 

dubem a bukem. Lesy této oblasti bývají často uskupeny do ma lých celků a izolovaných 

lesíků (mezistromy.cz [online] 2013-02-03). 

Na lokalitě PP Travertinová kaskáda se nacházejí dva hlavní lesní hospodářské 

celky. Lesní hospodářský celek s kódem 703404 - obec Tichá, je charakterizován převážně 

smrkem ztepilým (Picea abies), který zde tvoří 38% plošného zastoupení a rovněž bukem 

lesním (Fagus sylvatica), s jeho 25% zastoupením. Druhý lesní hospodářský celek s kódem 

703805 - LHO Frenštát pod Radhoštěm má přibližně stejné zastoupení smrkových porostů, 

zatímco porost buku lesního (Fagus sylvatica) je zde zastoupen pouze deseti procenty 

(uhul.cz [online] 2013-02-04). 

Tabulka č. 3: Základní údaje o lesích v působnosti obce Tichá  

Přírodní lesní oblast 39 – Podbeskydská pahorkatina  

Lesní hospodářský celek  703404 – obec Tichá 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,59 

Období platnosti LHP  1.1.2004 – 31.12.2013 

             (KVITA et al. 2004) 

Tabulka č. 4: Základní údaje o lesích v působnosti obce Frenštát pod Radhoštěm 

Přírodní lesní oblast 39 – Podbeskydská pahorkatina  

Lesní hospodářský celek  703805 – LHO Frenštát pod Radhoštěm 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,53 

Období platnosti LHP  1.1.2004 – 31.12.2013 

            (KVITA et al. 2004) 
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Hlavním předmětem ochrany, z hlediska populace druhů, jsou dle Plánu péče o PP 

Travertinová kaskáda na období 2005 - 2015 (KVITA et al. 2004) : vstavač mužský 

(Orchis mascula), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a okrotice bílá (Cephalanthera 

damasonium). 

Tabulka č. 5: Hlavní předmět ochrany - populace druhů  

 

Název druhu 

 

Aktuální početnost v ZCHÚ 

Stupeň 

ohrožení 

Popis charakteru 

výskytu 

 
vstavač mužský 

(Orchis mascula) 

 
Jeden fertilní exemplář. Další 

rostliny nezjištěny.  

 
C3 

Jedna fertilní rostlina 
v okraji lesního 

porostu v dolní části 
ZCHÚ. 

 

tučnice obecná 
(Pinguicula 
vulgaris) 

Asi 130 sterilních i fertilních 

rostlin. Populace je vitální. 
Rostliny kvetou a plodí. 
Juvenilní rostliny tvoří asi 

40% populace. 

 

 
C2 

 

Převážně mechový 
porost ve střední části 
lesního úseku 

travertinového valu.  

okrotice bílá 
(Cephalanthera 

damasonium) 

 
Dvě sterilní rostliny  

 
C3 

 
Svahový les 

v ochranném pásmu.  
            (KVITA et al. 2004) 

Data o početnosti tučnice obecné byla získána při podrobném sčítání v celém 

průběhu travertinového valu. Data o ostatních druzích pocházejí z botanické inventarizace 

ZCHÚ (SEDLÁČKOVÁ 2004). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Obr. 3: Pinguicula vulgaris na travertinovém valu (K. Šigutová 2012) 
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Z hlediska ochrany fytogenofondu, byly podle Červeného seznamu cévnatých rostlin 

ČR (BUREŠ et al. 2001) v r. 2004 při Inventarizačním botanickém průzkumu zachyceny i 

některé další taxony náležící do kategorie C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost a 

C3 - ohrožené. 

 

Tabulka č. 6: Další ohrožené druhy rostlin na území PP Travertinová kaskáda 

Název druhu Stupeň ohrožení 

jedle bělokorá (Abies alba) C4a 

orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) C3 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) C4a 

pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) C4a 

bradáček vejčitý (Listera ovata) C4a 

čistec alpínský (Stachys alpina) C3 

jilm habrolistý (Ulmus minor) C4a 

     (SEDLÁČKOVÁ 2004) 

 

2.1.9 Fauna zájmového území 

Dle Biogeografického členění České republiky (CULEK 2005) spadá ZCHÚ v obci 

Tichá do biogeografické Provincie středoevropských listnatých lesů, do Západokarpatské 

podprovincie a do Podbeskydského biogeografického regionu.  

 

Tabulka č. 7: Biogeografické členění zájmové oblasti 

Biom Biogeografická 

provincie 

Biogeografická 

podprovincie 

Biogeografický 

region 

 
Geobiom 

opadavých 
listnatých lesů 

 
Provincie 

středoevropských 
listnatých lesů 

 
 

Západokarpatská 
podprovincie 

 
 

Podbeskydský 

             (CULEK 2005) 

 

Pro bukové porosty Západokarpatské podprovincie je typický chráněný mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), vyskytuje se zde i kuňka žlutobřichá (Bombina 

variegata) a čolek karpatský (Lissotriton montandoni). 

Na území přírodní památky bylo při malakozoologickém inventarizačním průzkumu 

v roce 2004 nalezeno 30 druhů plžů.  
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Pro místní malakofaunu je charakteristické vysoké zastoupení lesních druhů, které tvoří 

43%. Díky silnému srážení pěnovce na této lokalitě přežili i některé citlivější druhy, jako 

např. Sphyradium doliolum (HORSÁK 2004). 

Na lokalitě PP  Travertinová kaskáda byl v roce 2004 proveden rovněž průzkum a 

determinace čeledi střevlíkovitých (Carabidae). Objevují se zde druhy jako např. Abax 

parallelepipedu, Carabus hortensis nebo Carabus v. violaceus (ŠIMKOVÁ 2004). 

 

Z dravců na tomto zvláště chráněném území hnízdí ostříž lesní (Falco subbuteo), 

poštolka obecná (Falco tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo), ze zástupců řádu 

Strigiformes je zde často vídán puštík obecný (Strix aluco) a sýček obecný (Athene 

noctua). Ze zástupců třídy Mammalia se zde objevuje ježek východní (Erinaceus 

concolor). Ten sice není uveden na Červeném seznamu, ale řadíme jej mezi lokálně 

vzácnější nebo pozoruhodnější druh.  Méně často se zde vyskytuje také silně ohrožený druh 

- rejsek horský (Sorex alpinus). V lesní části zvláště chráněného území se hojně vyskytuje 

lesní zvěř, vzácně se zde objeví i jelen evropský (Cervus elaphus) (webnode.cz [online] 

2013-02-07). 

 

Pro přehlednost uvádím tabulku místních zvláště chráněných druhů z vyhlášky č. 

395/1992 Sb. V této vyhlášce jsou uvedeny v příloze č. II a III druhy kriticky ohrožené, 

silně ohrožené a ohrožené. Všichni vyhláškou chránění zástupci fauny na území PP 

Travertinová kaskáda patří do kategorie „silně ohrožené druhy“. 

 

Tabulka č. 8: Druhy chráněné Zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky 395/1992 Sb. 

Druh Stupeň ohrožení v České republice 

rejsek horský (Sorex alpinus) silně ohrožený 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) silně ohrožený 

ostříž lesní (Falco subbuteo) silně ohrožený 

sýček obecný (Athene noctua) silně ohrožený 
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2.1.10 Územní systém ekologické stability 

Severní částí katastrálního území obce Tichá prochází nadregionální biokoridor 

K144 mezofilní bučinný, na kterém se nachází regionální biocentrum č. 228 - Tichavská 

hůrka (TICHÁ - SEA [online], 2012-12-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Nadregionální a regionální ÚSES na území obce Tichá (zdroj:TICHÁ -SEA [online], 2012) 
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3 GENEZE PRAMENŮ  

3.1 Podzemní voda 

Podzemní voda je nedílnou součástí celkového oběhu vod na Zemi. Již od nepaměti 

funguje jako zdroj pitné a užitkové vody pro člověka, avšak s modernizací a se současným 

technickým rozvojem se podzemní voda stává také distributorem kontaminantů 

antropogenního původu a v jisté míře také faktorem, který může lidstvo omezovat při 

důlních pracích a inženýrských činnostech. Obvyklými povrchovými a viditelnými projevy 

podzemní vody jsou prameny či podmáčená místa. Podzemní voda se ve svých definicích a 

pojetích liší podle různých autorů. Zakladatel české hydrogeologie - HYNIE (1961) nazývá 

podzemní vodou „veškerou vodu pod povrchem Země, bez ohledu na to, zda pod zemským 

povrchem vytváří souvislou hladinu či nikoliv“. K této definici se přiklání také ŠILAR et 

al. (1992). Odlišné definice podzemní vody lze nalézt u různých zahraničních autorů (např. 

TOLMAN 1937, FETTER 1994, CUSTODIO & LLAMAS 1996). Podzemní voda bývá 

v řadě těchto prací definována jako „voda pod zemským povrchem, ale jen nacházející se 

v nasycené (saturované) zóně, tedy vytvářející souvislá tělesa - zvodně, přičemž tato tělesa 

jsou svrchu omezeny volnou hladinou nebo nepropustnou horninou“ (KRÁSNÝ et al. 

2012). 

3.1.1 Kvalita podzemní vody 

Kvalitu (jakost) podzemních vod určují její fyzikální, chemické a v neposlední řadě 

její mikrobiologické vlastnosti. Mezi nejdůležitější fyzikální vlastnosti, které můžeme 

v pramenité vodě sami rozpoznat, patří např. teplota, barva, zákal, pach a chuť. Mezi 

obtížněji zjistitelné parametry (pro laika) se řadí hustota, povrchové napětí, radioaktivita, 

oxidačně-redukční potenciál a elektrolytická vodivost. Chemické vlastnosti podzemní vody 

jsou přímo závislé na tom, jak bude voda reagovat s horninou a atmosférou. Chemické 

složení podzemní vody je poté charakterizováno druhem a množstvím rozpuštěných látek, 

které se obvykle vyjadřují v hmotnostních nebo molárních koncentracích. Mnoho 

geochemicky významných reakcí potřebuje ke svému spuštění určité množství aktivační 

energie, kterou často zajišťuje přítomnost mikroorganismů ve vodě. Právě přítomnost 

mikroorganismů určuje mikrobiologické vlastnosti podzemní vody.  
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V podzemních vodách se obvykle stanovuje přítomnost různých skupin bakterií a zjišťuje 

se, zda voda splňuje nebo nesplňuje požadavky standardů pro pitnou vodu (ŠANTRŮČEK 

2001). 

3.1.2 Pásmo nasycení 

Nasycenou zónu (zónu saturace) lze definovat jako část zemské kůry, v níž podzemní 

voda vytváří souvislá tělesa - zvodně a v níž jsou obvykle všechny póry vyplněny vodou.  

Opakem je zóna nenasycená (zóna provzdušnění neboli aerace). Je to zóna, která se 

nachází nad samotnou zvodní. V této provzdušněné zóně srážková nebo povrchová voda 

po infiltraci (vsaku) teprve vertikálně sestupuje do hlubší nasycené zóny (KRÁSNÝ et al.  

2012). 

Největší rozdíl mezi nasycenou a nenasycenou zónou spočívá tedy v míře sycení 

půdních pórů, které v nenasycené zóně obvykle obsahují ještě vzduch a půdní plyny. 

Veškerá voda, která se nachází nad zvodní, je obvykle nazývána voda půdní. Tato voda je 

využívána rostlinami. Občas se může stát, že i v půdě, nad původní hladinou podzemní 

vody se vytvoří tzv. dočasná zvodeň (např. po vydatných srážkách), která ale po čase 

odfiltruje do nasycené zóny (KRAJČA 2006). 

3.1.3 Proudění podzemních vod 

Na rozdíl od vod povrchových, jejichž pohyb lze snadno sledovat, podzemní vody a 

jejich proudění je mnohem obtížnější zachytit. Podzemní voda proudí horninovým 

prostředím skrytě od míst, kde z povrchu do podzemí vstupuje (infiltruje), až k místům, 

kde se na povrchu znovu objevuje. Přitom možnosti jejího pohybu a vůbec výskytu jsou 

určeny charakterem hydrogeologického prostředí, klimatickými a hydrologickými 

podmínkami. Proces proudění podzemní vody začíná ve výše položených územích, kde 

srážková voda, popř.  tající sníh z povrchu vsakuje do půdy a hornin. Tento proces se 

odborně označuje termínem infiltrace. Tato infiltrovaná voda vertikálně sestupuje 

nenasycenou zónou, až narazí na nasycenou zónu hydrogeologického kolektoru nebo na 

hydrogeologický izolátor, po němž může začít stékat. V hydrogeologických kolektorech 

setrvává podzemní voda různě dlouhou dobu, a přitom se dále pohybuje účinkem gravitace 

až k územím, kde znovu vystupuje na povrch. Tam, kde se hladina podzemní vody 

přibližuje k povrchu terénu nebo jej protíná, se pak vytvářejí podmáčená místa nebo ve 
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vhodných hydrogeologických podmínkách dochází k vývěrům pramenů či k pozvolnému 

příronu podzemních vod do povrchových toků (KRÁSNÝ et al. 2012). 

3.1.4 Propustnost horninového prostředí 

Propustnost je důležitou vlastností jednotlivých vrstev zemského povrchu, zvláště 

pak pro kolektory podzemních vod. Dle terminologické části pokynu MŽP (KOLEKTIV 

2005) je propustnost definována jako „schopnost horninového prostředí propouštět 

tekutiny účinkem hydraulického gradientu“ (KRAJČA 2006). 

Hlavními hydrogeologickými tělesy jsou kolektory, poloizolátory nebo izolátory. 

Kolektorem podzemních vod se rozumí horninové těleso s propustností pro podzemní vodu 

relativně větší, než je jeho okolí, jsou to tedy tělesa lépe propustná (písky, štěrky, 

zkrasovatělé vápence). V těchto kolektorech se tvoří souvislá tělesa podzemní vody 

označovaná jako zvodně. Naopak hydrogeologickým poloizolátorem či izolátorem 

rozumíme tělesa méně propustná až výjimečně nepropustná (jíly, celistvé  vyvřelé a 

metamorfované horniny) (KRÁSNÝ et al. 2012). 

Podle typu propustnosti rozlišujeme: horninové prostředí s průlinovou propustností, 

horninové prostředí s puklinovou propustností a horninové prostředí s propustností 

krasovou (kavernózní) (ŠAMALÍKOVÁ 1982). 

Průlinová propustnost je typická pro pórovité horniny. Póry v horninách jsou 

rozmístěny všesměrně, což je dáno původem těchto hornin. Mezi horniny s průlinovou 

propustností řadíme např. pískovce, štěrkopísky, sutě. Zatímco průlinová propustnost je 

tedy typická pro nezpevněné nebo málo zpevněné klastické sedimenty, druhý typ - 

puklinovou propustnost - charakterizují sedimenty silně zpevněné a většina vyvřelých a 

metamorfovaných hornin.  Pukliny vyplněné vodou zde vytvářejí puklinovou propustnost.  

Tyto trhliny, pukliny, zlomy, břidličnatost a jiné rozdělovací plochy ve zpevněných 

horninách zde nejsou rozmístěny rovnoměrně. Přechodným typem mezi průlinovou a 

puklinovou propustností je propustnost dvojná, kde se podíl obou těchto typů různí 

(KRÁSNÝ et al. 2012, KLECZEK 2011). 

Třetím typem horninové propustnosti je často opomíjená, i když v ČR velmi častá 

propustnost krasová. Tato propustnost se týká snadno rozpustných hornin, jako jsou 

vápence nebo dolomity, které mají podle puklin vyvinuty kaverny a dutiny. Kavernózní 

dutiny jsou v podstatě zvláštním případem puklinové propustnosti, kdy jsou pukliny v 

horninách zvětšeny jak erozí způsobenou prouděním podzemní vody, tak i chemickým 
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rozkladem hornin při kontaktu s podzemní vodou (ŠAMALÍKOVÁ 1982, KLECZEK 

2011). 

3.1.5 Dělení podzemních vod 

Podzemní vody lze dělit podle mnoha parametrů. Podle pohybu vody ve vodním 

oběhu pod zemským povrchem rozlišujeme vodu chemicky vázanou (např. v sádrovci), 

vodu hygroskopicky vázanou - která je v hornině pevně vázána, vodu kapilární a vodu 

gravitační. Z hlediska obsahu rozpuštěných látek  se podzemní vody dělí na prosté 

podzemní vody a minerální vody. Podle původu se podzemní vody dělí na vadózní vody - 

ty, které pronikly do zemské kůry vsakem (infiltrací) ze srážkových vod, z vod z tajícího 

sněhu, popř. z povrchových toků či nádrží. Druhým typem jsou vody juvenilní. Ty vznikají 

v hlubokých částech zemské kůry, většinou uvolňováním z magmatu a v ČR se příliš 

nevyskytují. Podle toho zda je hladina podzemní vody vystavena pouze působení 

atmosférického tlaku, nebo zda je stlačována nadložními vrstvami (stropním izolátorem) se 

dělí podzemní voda na vodu s volnou hladinou a na vodu s napjatou hladinou. Zvodeň 

s napjatou hladinou podzemní vody má hydrostatický tlak větší, než tlak atmosférický, 

proto je zde technicky možné vykopat artéskou studnu. Podzemní vody můžeme také 

rozdělit podle horninového prostředí, kterým se pohybují a to na vody průlinové, puklinové 

a krasové (KRÁSNÝ et al. 2012, KLECZEK 2011, ŠAMALÍKOVÁ 1982). 

3.1.6 Podzemní voda v českých právních předpisech 

Problematice podzemní vody a jejího zkoumání se věnují tři hlavní právní normy: 

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách - tzv. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech - tzv. lázeňský zákon a zákon o 

geologických pracích č. 62/1988 Sb. - tzv. geologický zákon (KRÁSNÝ 2012). 

 

3.2 Prameny 
 

Prameny, jako viditelný projev přítomnosti podzemní vody, hrály již od dávných dob 

důležitou roli v osídlování Země jejími obyvateli, neboť život na Zemi závisí stejnou 

měrou na vodě povrchové i podzemní. Zatímco malé prameny potřebují ke svému vzniku a 

existenci vydatné deště, prameny tekoucí z velkých rezervoárů podzemní vody mohou 
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zásobovat své okolí obrovským množstvím litrů vody denně po velmi dlouhou dobu 

(KLECZEK 2011). 

Pramenem obecně rozumíme přirozený vývěr podzemní vody, avšak přesněji a 

odborněji pramen definujeme jako „soustředěný vývěr podzemní vody na zemský povrch, 

v širším slova smyslu rovněž do říčních koryt a krasových nebo důlních podzemních 

prostor“ (KRÁSNÝ et al. 2012). 

Pramenní vývěry jsou nejjednodušším odvodněním podzemního oběhu vod, ačkoliv 

z celkového odvodňování podzemní vody připadá na prameny poměrně malý podíl. 

Převážná část podzemní vody se totiž odvodní téměř nepostřehnutelným vývěrem do 

povrchových toků nebo do podzemních prostor (KLECZEK 2011). 

 

3.2.1 Rozdělení pramenů 

Přehled o klasifikaci pramenných vod je velice rozsáhlý, neboť existuje mnoho 

hledisek, podle kterých jsou druhy a typy pramenů rozlišovány. Prameny mohou být 

rozděleny např. v závislosti na typu hydrogeologického prostředí, na prameny puklinové, 

svahové, vrstevní a suťové (HYNIE 1961) nebo podle setrvalosti vývěru na prameny trvalé 

(permanentní), které existují po celý rok, občasné (intermitentní) a prameny periodické, 

které vyvěrají v pravidelných intervalech (ŠILAR 1996). Mezi nejzákladnější klasifikaci 

pramenů se řadí dělení podle geologického podloží, které rozlišuje prameny sestupné a 

výstupné. Pro sestupné prameny je charakteristické, že voda stéká samospádem díky 

nepropustné vrstvě horniny, která se sklání ve směru vývěru vody. Ve výstupných 

pramenech voda vyvěrá proti směru působení gravitace, díky hydrostatickému tlaku vody 

nebo přetlaku - který je způsoben přítomností vodních par a plynů v podzemních vodách 

(KLECZEK 2011, KETTNER 1954). 

Prameny se dělí i na základě fyzikálních či chemických vlastností, podle teploty na 

prameny teplé (nad 25°C) a prameny studené nebo dle obsahu rozpuštěných látek na 

prameny minerální či prameny prostých vod (KLECZEK 2011). 

Specifickým případem druhů pramenů jsou tzv. „vyvěračky“. Jedná se o velké 

prameny v krasových oblastech, u nás především v Moravském krasu (KRÁSNÝ et al.  

2012). 
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V neposlední řadě se prameny mohou dělit podle ekologického hlediska. V tomto 

případě rozlišujeme tři základní typy: výstupní pramen (Rheokren), pánevní pramen 

(Limnokren) a mokřadní pramen (Helokren). Z výstupního pramene voda vyvěrá na 

povrch a téměř ihned odtéká stružkou do nejbližší vodoteče a udržuje si ještě dlouhou dobu 

vlastnosti svého zdroje (nízkou teplotu a chemické složení). Pro pánevní pramen je typická 

delší doba zdržení podzemní vody po vývěru v přirozených prohlubních (studánkách). 

Tam, kde mělká podzemní voda prosakuje na povrch a vytváří mokřinu nebo bažinu 

vzniká mokřadní pramen (KLECZEK 2011). 

 

3.2.2 Vydatnost pramenů 

Vydatnost je charakterizována jako množství podzemní vody vyvěrající z pramene 

s obvykle používaným rozměrem l/s. Dále se vyjadřuje vydatnost specifická, která udává 

poměr vydatnosti v [l/s] k snížení hladiny podzemní vody [m] (KRÁSNÝ et al. 2012). 

Z výše uvedených definic lze odvodit, že mezi vydatností a hladinou podzemní vody 

existuje přímý vztah. Kolísání hladiny podzemních vod je přirozený proces, který může 

mít různé příčiny. Mezi přírodní příčiny kolísání hladiny podzemních vod patří např. 

velikost srážek, které umožňují tvorbu podzemní vody nebo výpar z její hladiny, který je 

ovlivněn teplotou vzduchu. Kolísání hladiny podzemních vod může být ovlivněno i 

antropogenní činností a to např. umělými zásahy (meliorace, výstavba přehrad, změny 

reliéfu, změny povrchových toků) nebo nadměrným odčerpáváním. Vydatnost pramene je 

ale taky závislá na velikosti území, které pramen odvodňuje. V našich podmínkách se 

kolísání pohybuje od 0,5 do 1,5 metru v průběhu roku, ale v puklinovém systému může 

kolísání dosahovat i 5 až 10 metru (KLECZEK 2011). 

 

3.2.3 Pozorovací sítě podzemních vod a pramenů v Česku 

Pozorování (monitoring) hladin podzemních vod a vydatností pramenů v ČR probíhá 

v rámci pozorovacích sítí, které dělíme z hlediska cíle pozorování a jejich významu na sítě 

základní a účelové. Spravováním a vyhodnocením výsledků ze základních státních 

pozorovacích sítí se systematicky zabývá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 

zatímco účelové pozorovací sítě zabezpečují především provozovatelé vodovodů a řešitelé 

různých hydrogeologických průzkumů. Pozorovací síť pramenů vznikala postupným 

výběrem z pramenů, které byly evidovány v rámci průzkumu na celém území ČR mezi lety 
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1955-1980. Přibližně třetina všech pramenů je zařazena do pozorování jakosti vody 

s odběrem vzorků převážně dvakrát ročně. U pramenů se sledují rozličné parametry - např. 

vydatnost, teplota vody, hodnota pH, celková mineralizace, rozpuštěný kyslík, dusičnany,  

sírany a jiné (KESSL & KNĚŽEK 2001). 

 

3.2.4 Prameniště  

Na místech, kde podzemní voda vyvěrá nebo v okolí pramenných stružek uprostřed 

lesů či luk vznikají jedinečné biotopy - prameniště. Velikostně se prameniště řadí mezi 

maloplošné biotopy, neboť jsou svým vznikem obvykle omezeny na několik málo metrů 

čtverečních. Na území České republiky se tyto biotopy vyskytují roztroušeně od pahorkatin 

až do subalpínského stupně. Druhové složení vegetace pramenišť je významně 

ovlivňováno chemismem vody, dále zde působí intenzita slunečního záření, ovlivnění 

listovým opadem nebo také nadmořská výška prameniště (CHYTRÝ et al. 2010). 

V souladu s těmito parametry se podle Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ 

et al. 2010) rozlišují: luční pěnovcová prameniště a luční prameniště bez tvorby pěnovců, 

lesní pěnovcová prameniště a lesní prameniště bez tvorby pěnovců a do zvláštního biotopu 

jsou řazena subalpínská prameniště.  
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4 POPIS SLEDOVANÉHO JEVU - TRAVERTINOVÁ 

KASKÁDA  
 

4.1 Základní identifikační a popisné údaje PP Travertinová 

kaskáda  

 
4.1.1 Zřízení přírodní památky  

Území, jehož hlavní dominantou je jedinečný geologický útvar - travertinový val - a 

lesní a luční biotop s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, bylo vyhlášeno jako 

ZCHÚ „Nařízením č. 2/99 o zřízení přírodní památky Travertinová kaskáda v k. ú. Tichá“, 

které vydal Okresní úřad Nový Jičín dne 15. 2. 1999. Toto zvláště chráněné území je 

vedeno pod evidenčním kódem č. 1092. Dle územně správního členění náleží toto území 

do katastru obce Tichá v Moravskoslezském kraji. Toto zvláště chráněné území se zde 

nepřekrývá s žádnými jinými ZCHÚ (KVITA et al. 2004). 

 

4.1.2 Výměra území a jeho ochranného pásma  

Celková výměra zvláště chráněného území činí 12 638 m2. Území vyhlášeného 

ochranného pásma, jehož hlavním cílem je zmírnit negativní působení vnějších vlivů na 

samotné jádro ZCHÚ, činí celkem 120 000 m2. Největší část z obou celkových výměr 

z hlediska druhu pozemku zaujímají lesní pozemky, následovány trvalými travními 

porosty. Ostatní plochy, do nichž se řadí neplodná půda a půda s ostatním způsobem 

využití, zaujímají z hlediska druhu pozemku pomyslné třetí místo (KVITA et al. 2004). 

 

Tabulka č. 9: Výměra území a jeho ochranného pásma  

Druh pozemku Plocha ZCHÚ [ha] Plocha OP [ha] 

lesní pozemky 0,8764 11,8 

vodní plochy 0 0 

trvalé travní porosty 0,1785 0,2 

zemědělské pozemky 0 0 

ostatní plochy 0,2089 0 

zastavěné plochy 0 0 

Plocha celkem [ha] 1,2638 12 

(KVITA et al. 2004) 
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4.1.3 Historie využívání území a antropogenní vlivy v minulosti 

Maloplošné zvláště chráněné území s výjimečným přírodním výtvorem je v obci 

Tichá vyhlášeno od roku 1988. Postupné naplňování schváleného plánu péče o ZCHÚ 

mělo za pozitivní následek zastavení degradace lučních společenstev v jihozápadní části 

zvláště chráněného území a v ochranném pásmu. V 70. letech 20. století byly na lokalitě 

zaznamenány zvláště chráněné druhy pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), jejíž 

bohatá populace čítala více než 100 kvetoucích rostlin a kruštík bahenní (Epipactis 

palustris). Jejich vymizení se ale již nepodařilo zabránit a na lokalitě nebyly od roku 1985 

potvrzeny. Travní porosty v západní až jihozápadní části ZCHÚ a ochranného pásma byly 

v minulosti dlouhodobě formovány sečením a pastvou. K postupnému ochuzování těchto 

porostů začalo docházet na počátku 80. let 20. století, především kvůli útlumu hospodaření, 

avšak v souvislosti s ochrannými opatřeními po vyhlášení ZCHÚ došlo k pozitivnímu 

zvratu (SEDLÁČKOVÁ 2004, KVITA et al. 2004). 

 

V červenci roku 1997 došlo v důsledku prudkých dešťů k destabilizaci paty svahu v 

úseku luční části travertinového valu a tím následně k sesutí celého svahu směrem k toku 

řeky Tichávky. Spolu se svahovými sedimenty se zde zřítila i dolní část travertinové 

horniny. Hranice odtržení vedla v luční části osou travertinového valu. K těmto sesuvům 

došlo zejména v důsledku erozního působení vody, která vytékala ze svahu Tichavské 

hůrky. To mělo za následek enormní zvodnění suťových mas u paty svahů. Rozvodnění 

vodního toku Tichávka tedy nebylo prvotní příčinou sesuvů, za prvotní příčinu lze 

považovat nadměrné množství srážek vytékající ze svahu Tichavské hůrky. Sesuv svahu 

Tichavské hůrky do řeky Tichávky následně zanesl říční koryto a tím omezil průtok. Svah 

byl poté sanován úpravou sklonu a záhozem paty (JAROŠ 1998, HŮLOVÁ et al. 1999). 

 

4.1.4 Hlavní předmět ochrany  

Hlavním předmětem ochrany je podle zřizovacího předpisu objekt neživé přírody - 

Travertinová kaskáda, která je charakterizována jako „fluviální travertinový val až 1,2 m 

vysoký, vyvinutý na pravostranném přítoku řeky Tichávky“, jehož geologické podloží je 

tvořeno pískovci a pelity bašského vývoje slezské jednotky. Předmětem ochrany je zde 

vedle tohoto významného geologického útvaru také lesní a luční biotop s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin na svahu Tichavské hůrky (KVITA et al. 2004). 
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Mezi druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany, se řadí vstavač mužský (Orchis 

mascula), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a okrotice bílá (Cephalanthera 

damasonium) (KVITA et al. 2004). 

 

4.2 Popis objektu neživé přírody 
 

4.2.1 Morfologické podmínky a rozčlenění trasy vodoteče 

Travertinový val se nachází v chráněném území PP Travertinová kaskáda.  

Jedinečnost tohoto útvaru spočívá v tom, že vysrážený travertin zde tvoří val, nikoliv kupu 

jako na ostatních lokalitách na území České republiky. Prameniště vodoteče je situováno 

v jihozápadním svahu Tichavské hůrky do nadmořské výšky cca 370 m. Celková délka 

travertinového útvaru činí 120 m. V úseku, který je dlouhý přibližně 48 m, protéká vodoteč 

zalesněnou částí zvláště chráněného území. V druhé polovině toku, od nadmořské výšky 

přibližně 350 m, protéká vodoteč okrajem louky. Celé území je odvodňováno především 

skrytým příronem do místní vodoteče Tichávky u paty svahu. Z hlediska intenzity 

vegetačního pokryvu travertinového valu je možno vysledovat, že v horní části je val 

poměrně hustě pokryt vegetací, především mechorosty a chráněnou tučnicí obecnou 

(Pinguicula vulgaris). Směrem dolů se intenzita vegetačního pokryvu travertinového valu 

zmenšuje (JAROŠ & BRADÁČ 1994, BRADÁČ 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5: Lesní úsek travertinového valu v jarním období(K. Šigutová 2012) 
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V lesním úseku protéká vodoteč od pramene k přepadové trubce erozní rýhou, která 

je hluboká 0,1 - 1 m. V tomto úseku převládá dynamické působení proudící vody, 

k vysrážení vápence zde téměř nedochází. Samotný travertinový val je vyvinut až od 

přepadové trubky směrem k okraji lesa. V hřebeni travertinového útvaru je vyerodováno 

korýtko, kterým voda proudí.  Příčný průtočný průřez korýtka činí na počátku valu cca 20 

cm2 a směrem k okraji lesa se výrazně zmenšuje. Na konci lesní části činí příčný průtočný 

průřez už pouze 2 - 3 cm2. Travertinový val o výšce 0,1 až 1,2 m je nejlépe vyvinut v 

lesním úseku. V luční části je dnes zachován pouze ve fragmentech (JAROŠ & BRADÁČ 

1994, KVITA et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Hydrodynamické a hydrochemické podmínky  

Hydrodynamické podmínky na lokalitě jsou určovány vydatností pramene, a také 

kinematickou energií vody, která je dána rychlostí proudění erozní rýhou ve hřbetní části 

valu a jeho patách. Rychlost proudění vody, která významně ovlivňuje intenzitu eroze, je 

podmíněna gradientem sklonu svahu. Travertinový val je v závislosti na množství 

atmosférických srážek dotován přibližně 0,5 - 1,5 l/s podzemní vody. Jeho průměrná 

teplota činí 8 - 9 °C (JAROŠ 1994).  

Obr. 6: Vyerodované korýtko v hřebeni valu v letním období  (K. Šigutová 2012) 
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Z hlediska klasifikace pramenů podle vydatnosti (PAZDRO 1983) se řadí tento pramen do 

třídy V - VI. Hodnoty vydatností těchto tříd se pohybují v rozpětí od 0,1 - 10 l/s. Podle 

setrvalosti vývěru (ŠILAR 1996) se jedná o pramen permanentní.  

 

Na místě bylo využito vlastního terénního šetření, kdy byl dne 18.10.2012 změřen 

hydrologický průtok pramene „PO 0027 Travertinový“ pomocí objemového měření.  

Objemová měření jsou jednoduchá, měří se zde doba, za kterou nateče do kalibrované 

nádoby předem známý objem. Zásadou je, aby minimální doba plnění přesáhla 30 s. 

Obvykle se používají nádoby o objemu 1 m3 (PELIKÁN et al. 1988). 

 

K měření vydatnosti pramene na území PP Travertinová kaskáda byla použita 

kalibrovaná nádoba o objemu 10,3 l a stopky. Nádoba byla naplněna za celkový čas 41,3 s. 

Ze vztahu Q = V/t se poté vypočítal průtok. V tomto případě průtok činil přibližně 0,25 l/s.  

 

Tabulka č. 10: Měření vydatnosti pramene PO0027 v terénu 

Název měření Měření průtoku pramene PO0027  

Datum a čas měření 18.10.2012, 15:30 

Lokalita Tichá, PP Travertinová kaskáda  

Pomůcky Měrná nádoba (objem 10,3l), stopky 

Postup Objemovou metodou byl měřen přesný čas, 

za který se nádoba naplnila vodou 

Výpočet Q = V/t (10,3/41,3) 

Výsledek Q = 0,25 l/s 

(ŠIGUTOVÁ 2012) 

 

Na základě osobní žádosti byla poté do této práce získána veřejně nepřístupná data 

z Českého hydrometeorologického ústavu, která vypovídají o vydatnosti pramene PO0027 

v obci Tichá za období 2006 – 2012. Tato data jsou graficky zpracována a uvedena v této 

práci, především se záměrem zjistit jakým směrem se vydatnost ubírá, a ve kterém ročním 

období je nejvyšší. Dva z grafů jsou uvedeny v této kapitole a zbylé grafy jsou uvedeny 

v Příloze č.1. 
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Graf č. 1: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2006 (zdroj:ČHMÚ, úprava K.Šigutová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2012 (zdroj:ČHMÚ, úprava K.Šigutová) 

 

  

Vydatnost pramene závisí především na klimatických podmínkách dané oblasti, největší 

měrou na měsíčním úhrnu srážek. Největší úhrny srážek na území České republiky 

obvykle bývají v období měsíce květen až srpen, ale není tomu tak vždy. U pramene 

PO0027 tento trend ale ve většině případů převažuje. Největší vydatnost byla zaznamenána 

v květnu roku 2010, kdy činila 2,83 l/s. To bylo zapříčiněno vysokým květnovým úhrnem 

srážek, který na území Moravskoslezského kraje činil celkem 280 mm. 

 Z vyhodnocených grafů nelze jednoznačně odvodit, zda má vydatnost postupem let 

klesající či vzrůstající tendenci, nicméně lze alespoň poukázat na fakt, že rok 2012 je 

oproti předchozímu roku 2011, co se týče vydatnosti výrazně slabší.   
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4.3 Geneze a vývoj travertinového valu 
 

4.3.1 Kvartérní sladkovodní vápence a jejich rozdělení 

Kvartérní sladkovodní vápence představují dle KOVANDY (1971) : „skupinu 

nejrůznějších uloženin vzniklých vysrážením CaCO3 z vápnitých vod, a to buď na 

zemském povrchu, v pórech zemin (v půdách), či v podzemních dutinách (v jeskyních)“. 

Pro správné pochopení vzniku travertinového valu na lokalitě PP Travertinová kaskáda je 

potřeba si nejprve vymezit pojmy travertin a pěnovec, jakožto formy kvartérních 

sladkovodních vápenců, které se svým pojetím v různých odborných publikacích často liší.  

Travertin je označován jako zvláštní typ sladkovodního vápence kontinentálního 

původu vznikající především z minerálních pramenů. Je to sedimentární hornina, která 

vznikla vysrážením a sedimentací uhličitanu vápenatého z vody bohaté na Ca(HCO3)2, za 

spoluúčasti některých řas a rostlin. Název horniny vznikl z latinského lapis Tiburtinus 

(MITCHELL 1985), podle rozsáhlých usazenin travertinu formovaného řekou Aniene ve 

městě Tibur, dnešním Tivoli v Itálii (SVOBODA et al. 1983, KOVANDA 1971). 

Termín „pěnovec“ zavádí LOŽEK (1963) pro sypké a polopevné travertiny, které 

vznikají z vod tekoucích. Společným znakem pěnovců je nesoudržnost a malá pevnost, 

doprovázená vysokou porézností. Lze tedy vyvodit, že pěnovec je méně zpevněná forma 

travertinu vznikající vysrážením ze studených tekoucích vod. Jelikož pěnovce vznikají ve 

vodě tekoucí, obsahují i četné alochtonní příměsi (SVOBODA et al. 1983, KOVANDA 

1971). 

Geneticko- litologický systém členění sladkovodních vápenců na našem území, který 

publikoval KOVANDA (1971), vycházející z práce JÄGERA (1961), rozděluje kvartérní 

vápence na několik základních skupin. První skupina představuje převládající masu všech 

našich sladkovodních vápenců - „Vápence supraterestricko-subakvatické“, jejichž vznik je 

vázán na vodní prostředí zemského povrchu. Tato skupina se dělí dále na vápence 

pramenné, vápence vod tekoucích a vápence vod stojatých. Druhou skupinou jsou 

„Vápence supraterestricko-subaerické“, mezi něž řadíme pěnitce a bradavičnaté sintry. 

Poslední skupinou jsou „Vápence subterestrické“, které vznikají pod zemským povrchem 

za absence slunečního záření. Do této skupiny patří všechny typy půdních a jeskynních 

chemogenních sedimentů (KOVANDA 1971). 
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4.3.2 Travertinizace 

Při vývěru minerálních vod na zemský povrch dochází ke změnám v jejich 

chemickém složení. Zvláště zde dochází k úniku rozpuštěných plynů. Únikem CO2 se 

v našem případě porušuje vápenato-uhličitanová rovnováha a dochází k následnému 

vylučování uhličitanu vápenatého. Toto vylučování zřídelních sedimentů nazýváme 

sintrování. Sintrování se projevuje především u uhličitých a termálních uhličitých vod za 

vhodných podmínek. Uhličitan vápenatý může sedimentovat na rozličných organických i 

anorganických materiálech, které jsou do takové minerální vody ponořené, jako minerál 

travertin (PITTER 1999). 

Vzniklý a uložený vápenec prodělává další procesy, které mění jeho charakter. Tento 

proces nazýváme travertinizací. Dle SVOBODY (1983) je travertinizace : „diagenetický 

proces postihující různé typy usazenin sladkovodních vápenců, především pramenných“.  

Usazeniny, které byly původně nedokonale zpevněné a velmi porézní jsou prosycovány 

uhličitanem vápenatým, postupně se zpevňují a vzniká travertin (SVOBODA et al. 1983). 

 

4.3.3 Fáze utváření a vývoje objektu „Travertinová kaskáda“ v Tiché 

Proces vzniku a vývoje travertinového valu na území PP Travertinová kaskáda lze 

rozdělit do tří fází (JAROŠ & BRADÁČ 1994) : fáze utváření chemického složení 

podzemních vod, fáze vývěru podzemní vody a utváření valu, fáze destrukce nejslabších 

částí valu. 

Fáze utváření chemického složení podzemních vod na studované lokalitě probíhá 

především rozpouštěním a vyluhováním hornin, v jejichž puklinách, pórech a dutinách 

podzemní voda cirkuluje, respektive proudí. Za horniny, které jsou zdrojem mineralizace 

pramene, se v tomto případě považují pískovce, písčité vápence, rohovce, jílovce a vápnité 

jílovce. „Rychlost přechodu minerálních látek do roztoků je určována mnoha faktory - 

teplotou, tlakem (především parciálním tlakem CO2), hodnotou pH, iontovou silou 

roztoku“ (JAROŠ & BRADÁČ 1994). 

Vysoký obsah hydrogen-uhličitanů, vázaného oxidu uhličitého, vápníku a síranů je 

pravděpodobně podmíněn rozpouštěním karbonátů a síranů, přítomných v horninovém 

prostředí podložních hornin. Hlavním minerálem, k jehož rozpouštění zde dochází je kalcit 

(CaCO3).  
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Podzemní voda získává své typické hydrogenuhličitano-vápenaté složení a za určitých 

podmínek zde nastupuje stav rovnováhy, mezi vodou a kalcitem. Tento proces lze vyjádřit 

následující rovnicí: CaCO3 + CO2 + H2O  Ca2+ + 2(HCO3)-  

(JAROŠ & BRADÁČ 1994).  

 

Fáze vývěru podzemní vody a utváření valu je druhou fází v pořadí. V okamžiku, kdy 

voda vyvěrá z horninového prostředí na zemský povrch, začíná docházet k výrazné změně 

geochemických a fyzikálních podmínek. Mění se teplota prostředí, tlak, výpar, oxidačně-

redukční rovnováha, atd. Vysrážení karbonátů na lokalitě PP Travertinová kaskáda je 

spojeno především s odplyněním podzemní vody, zvýšeným výparem a teplotními 

změnami. Při výstupu minerálního pramene nasyceného Ca(HCO3)2 na zemský povrch, 

dojde k porušení stavu mezní rovnováhy CO2 a tím i k vypadávání CaCO3 podle 

následujícího vztahu: Ca2+ + 2(HCO3)-  CaCO3 + CO2 + H2O. Hlavním činitelem je zde 

již zmíněná změna tlaku a teploty, na nichž je množství volného CO2 v roztoku přímo 

závislé (KOVANDA 1971, JAROŠ & BRADÁČ 1994).  

Vysrážení CaCO3 vzrůstá se stoupajícím pH (od 7 na 8,3) a jelikož po toku 

travertinových vodotečí pH stoupá, nejmocnější ložiska vápenců se vždy nacházejí až 

v určitých vzdálenostech od pramenů. Tím lze vysvětlit také skutečnost, že ke vzniku 

travertinového valu dochází na PP Travertinová kaskáda až po zhruba 12 metrech proudění 

od místa vývěru, v prostoru přepadové trubky. Provzdušňování roztoku, které nastává při 

přetékání vody z trubky, také napomáhá vzniku CaCO3 (KOVANDA 1971, JAROŠ & 

BRADÁČ 1994). 

Velká část hmoty valu vznikla krystalizací kalcitu z vody, jenž se přelévá a prosakuje 

po tělese travertinové kaskády. Množství této přelévané vody se ale směrem dolů po toku 

snižuje, proto travertinový val ve spodní části lesního úseku nedosahuje již takových 

mocností jako v horní části. Důležitou roli při tvorbě vápenců zde hraje vegetační pokryv, 

který zpomaluje proudění vody stékající po bocích travertinového valu, především 

mechorosty (BRADÁČ 2000). 

 

Jako celek se celý systém po určitém období vývoje dostane do stavu mezní 

rovnováhy a přestane se rozvíjet. Poté následuje další fáze ve vývoji travertinového valu - 

fáze destrukce jeho nejslabších částí.  
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K destrukci ložisek vápenců může dojít mechanickým nebo chemickým způsobem. 

Při mechanickém narušování se projevují klimatické vlivy, gravitace, soliflukce a 

především eroze. Také růstem kořenů, stromů a keřů mohou vzniknout destrukční síly, 

které mohou přispět k destrukci těchto ložisek. Na povrchu vápencových ložisek můžeme 

sledovat také chemické narušení, způsobené dešťovou vodou s podílem CO2, která 

karbonáty rozpouští. Karbonátový systém je také citlivý na změny chemismu vod a 

hydrogeologických podmínek. Změna chemismu vod je ale obecně dlouhodobý proces, 

takže pravděpodobnější příčiny destrukce útvaru lze nalézt v jeho mechanickém porušení 

(RACLAVSKÁ & MATÝSEK 1999, KOVANDA 1971). 

 

4.3.4 Úloha mechorostů při tvorbě travertinového valu 

Aktivní či pasivní přítomnost organismů hraje při vápencové sedimentaci důležitou 

roli. Při odnímání oxidu uhličitého z vody se uplatňuje kromě příbytku kyslíku 

(provzdušněním) také vliv vegetace - především mechů, které výrazně podporují sání 

roztoku spojené s rychlým odparem. Za hlavní druhy mechů a játrovek, které přispívají k 

tvorbě travertinu, označuje MRÁZEK (1924) Hypnum commutatum, Eucladium 

verticillatum a Pellia calycina. JIRKOVSKÝ (1926) definuje sladkovodní vápence jako 

„inkrustaci CaCO3 na povrchu lodyžek mechorostů, stmelené z mikroskopických krystalků 

kalcitu, které se postupně spojují v souvislou pórovitou hmotu“.  Ze vztahu mezi růstem 

mechorostů a inkrustací uhličitanu vápenatého tedy vyplývá, že každá generace tohoto 

rostlinného společenstva je zároveň jedním horizontem vápenatých vysraženin 

(KOVANDA 1971). 

V roce 2004 byl na území PP Travertinová kaskáda proveden inventarizační 

průzkum mechorostů. Ačkoliv počet nalezených druhů nebyl příliš obsáhlý, byly zde 

zaznamenány mechorosty, které jsou velmi významné svým regionálním výskytem. Na 

lokalitě byla zaznamenána bohatá populace krasatky přeslenité (Eucladium verticillatum), 

která byla podle Seznamu ohrožených mechorostů ČR (VÁŇA 1995) hodnocena jako druh 

celostátně ohrožený. Mezi další zajímavé druhy se řadí pározub vápenný (Didymodon 

tophaceus) a hrubožebrec srpovitý (Palustriella falcata). Oba tyto druhy jsou vázány na 

vápenaté horniny. Některá místa na travertinovém valu jsou porostlá hustším pokryvem 

mechového patra než jiná. Příčinu lze hledat v mechanickém poškození, ať už erozní 

činností vody nebo antropogenními činiteli.  
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Populace mechorostů jsou zde ale dostatečně bohaté a tak mohou i nadále plnit svou 

úlohu při tvorbě travertinového valu (PLÁŠEK 2004). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
4.3.5 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 

Obecně jsou biotopy lesních pěnovcových pramenišť ohroženy necitlivým pohybem 

lesní mechanizace a především odvodněním nebo jinou změnou vodního režimu 

(CHYTRÝ et al. 2010). 

Faktory, které mohou negativně ovlivňovat popisovanou lokalitu lze rozdělit na 

přírodní a antropogenní. Sezónní a denní výkyvy teplot mohou způsobovat postupné 

oslabování povrchových částí travertinového útvaru, nedostatek srážek a nízká hladina 

podzemní vody může způsobit proschnutí valu, což by vedlo k jeho úplné destrukci.  

Dalším jevem, jenž by mohl narušit křehkou rovnováhu na tomto území, je agresivní 

nástup vysokobylinné vegetace (např. pcháč zelinný) v luční části travertinového valu 

(KVITA et al. 2004). 

Území je v neposlední řadě ohroženo také sesuvnými aktivitami. Z provedeného 

geofyzikálního měření (HULATKA & SYNEK 1998) vyplývá, že v prostoru travertinové 

kaskády se vyskytuje několik prvků, které neblaze působí na stabilitu svahu. Při větším 

přívalu srážkové vody by mohlo dojít k sesunutí svahu a následné destrukci travertinového 

valu.  

 

Obr. 7: Palustriella commutata na travertinovém valu   (K.Šigutová 2012) 
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Mezi nejpravděpodobnější škodlivé vlivy na území přírodní památky Travertinová 

kaskáda ovšem patří činnost antropogenní. Především se jedná o sešlap báze 

travertinového valu. Samotná chůze turistů přispívala v průběhu poslední čtvrtiny 20. 

století k rozvolňování zemin v okolí travertinového valu a tím jej mechanicky 

poškozovala. Na konci 90. let byl proto na lokalitě realizován soubor opatření, která měla  

vést k minimalizaci škod způsobovaných neukázněnými návštěvníky. Atraktivita 

travertinového valu vede k turistickému využívání lokality, a mnohdy bohužel 

k doprovodným jevům zvýšeného pohybu lidí, jako je znečišťování zvláště chráněného 

území odpadky, nebo přímo úmyslné mechanické poškozování částí valu. Rovněž necitlivé 

laické opravy poškozených částí valu (např. obklady kamením) a čištění přirozeně 

zaneseného žlábku na hřebeni valu nepřispívají k přirozenému pozitivnímu vývoji (KVITA 

et al. 2004). 
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5 MÍSTA S DALŠÍM VÝSKYTEM TRAVERTINU 

V ZÁPADOBESKYDSKÉM PODHŮŘÍ 

Na území geomorfologické podsoustavy „Západobeskydské podhůří“ se kromě PP 

Travertinová kaskáda nachází některá další místa s výrazným či méně viditelným 

výskytem travertinu. Tato skutečnost je dána především charakterem místního 

geologického podloží, tvořeného zejména flyšovými horninami. 

Biotopy pěnovcových pramenišť se v lesích středních a vyšších poloh karpatské části 

Moravy vyskytují běžně, avšak maloplošně. Pouze centrální část Moravskoslezských 

Beskyd, která je tvořena nevápnitými pískovci, nepředpokládá jejich výskyt (CHYTRÝ et 

al. 2010). 

V období mezi lety 1995 - 2006 byl v oblasti Podbeskydské pahorkatiny, jako dílčího 

celku Západobeskydského podhůří na území České republiky, proveden terénní průzkum, 

zaměřený na výskyt lesních a lučních pěnovcových biotopů s výskytem různých forem 

sladkovodních vápenců. Touto problematikou se zabývá pan Ing. Dalibor Kvita, předseda 

občanského sdružení Hájenka v Kopřivnici a rovněž spoluautor „Plánu péče o PP 

Travertinová kaskáda na období 2005 - 2015“ (KVITA et al. 2004).  

Na území Podbeskydské pahorkatiny bylo panem Ing. Kvitou zmapováno přibližně 

48 míst, z nichž některá jsou v této práci publikována v podobě mapy v Příloze č. 2.  

Celkem osm míst bylo v období září 2012 - listopad 2012 osobně nalezeno v terénu a 

zdokumentováno  autorkou této práce. Místa, která jsou zde publikována, byla vybrána 

autorkou této práce zcela záměrně, podle geomorfologické zajímavosti jednotlivých lokalit 

oproti jiným, na základě doporučení Ing. Kvity.  

U každé lokality s výskytem travertinu jsou stručně uvedeny známé podstatné údaje - 

název lokality často s bližším označením, název obce, GPS souřadnice a popis dané 

lokality s údaji o tvaru a velikosti výskytu travertinových forem získané odhadem z terénu 

na základě nastudované odborné literatury (KOVANDA 1971, CHYTRÝ et al. 2010,  

LOŽEK 1963). Vše je doplněno fotodokumentací, která nejlépe vystihuje danou lokalitu a 

pro představivost je nezbytná. 
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Některá nalezená místa s dalším výskytem travertinu na území Podbeskydské 

pahorkatiny : 

 

Lokalita č. 1: 

Název: Libotín nad vodopádem 

Obec: Štramberk - Libotín 

GPS souřadnice: 49°34'27.599"N; 18°4'40.501"E  

Popis: Jedná se o svah, který se v důsledku velkého zvodnění suťových mas utrhl. Svah je 

neustále prosycován prosakující podzemní vodou, jež je bohatá na koncentraci 

rozpuštěných sloučenin vápníku. Ve své horní části je svah rozryt od zvěře. Svahové 

sedimenty se zde vlivem mineralizované vody zpevňují a tvoří se zde plošné inkrustace 

vápence. U paty svahu byly nalezeny kusy pěnovců, o rozměru přibližně 15 x 12 cm 

s otisky rostlinných částí. V okolí svahu se nachází dva menší vodní toky. Na horninách 

nacházejících se v jejich okolí se tvoří slabé šedavé povlaky vysráženého vápence.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Pěnovec z lokality Libotín s otisky zbytků rostlinných částí (K.Šigutová 2012) 
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Lokalita č. 2: 

Název: Přítok vodního toku Libotínka  

Obec: Štramberk - Libotín 

GPS souřadnice: 49°34'39.342"N; 18°5'16.861"E  

Popis: Drobný vodní tok, jenž se nachází v suťových lesích nedaleko obce Štramberk.  

Pro suťové lesy je charakteristické zastoupení tzv. suťových dřevin (javor mléč, javor klen, 

jasan ztepilý, lípa srdčitá, jilm horský, buk lesní), typickou bylinou je měsíčnice  vytrvalá 

(BALATKA 2006). 

Rychlost usazování vysráženého vápence v tomto vodním toku je poměrně vysoká, a tak 

zde nalezneme různorodý organický materiál (větvičky, listy, šišky, kůra stromů, schránky 

měkkýšů), který je pokrytý až několik milimetrů silnou viditelnou vrstvou vápence.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Lokalita č. 3: 

Název: Havírenská studánka 

Obec: Štramberk - Libotín 

GPS souřadnice: 49°34'54.117"N; 18°5'30.841"E  

Popis: Na tomto místě vyvěrá pramen, který je zatrubněn a zpevněn kamennou zídkou. 

Původcem usazování vápence zde ale není samotný pramen, nýbrž voda vytékající ze 

svahu nad kamennou zídkou.  

Obr. 9: Organický materiál obalený vrstvou vysráženého vápence (K.Šigutová 2012) 
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Geologické poměry na této lokalitě jsou ovlivněny již zaniklou těžbou železné rudy.  

Travertinizace je zde sice slabá, ale zajímavostí je, že se zde na kamenné zídce tvoří krusty 

a tzv. jezírka (velmi malé plošky zadržující vodu, podobná jeskynním sintrovým jezírkům).  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita č. 4: 

Název: Pramen Kadlůbek pod Váňovým kamenem 

Obec: Kopřivnice 

GPS souřadnice: 49°35'23.287"N, 18°7'44.400"E 

Popis: Na louce na pomezí Štramberku a Kopřivnice se nachází pramen, pojmenovaný 

Kadlůbek. Z pramene vytéká menší bezejmenný vodní tok,  ve střední části lemován 

skupinou vrb. Voda v určité části trasy mizí pod zemským povrchem a poté se znovu 

objevuje. Vyschlé koryto (Obr. 12) je procesem travertinizace zpevněné, téměř v celé části 

od druhé poloviny vodního toku. Tato lokalita je bohužel ohrožena úplným vyschnutím 

tohoto drobného potůčku, což by vedlo k pomalému, ale jistému rozpadu vápence, který se 

zde sedimentoval. 

 

 

 

Obr. 10: „Jezírka“ na kamenné zídce u Havírenské studánky (K.Šigutová 2012) 
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Lokalita č. 5: 

Název: Prameny u Raškova kamene  

Obec: Kopřivnice 

GPS souřadnice: 49°35'6.567"N, 18°9'40.992"E 

Popis: V lesích s přirozenou skladbou dřevin (především bukového porostu), několik 

stovek metrů od vyhlídky na Raškově kameni se nachází několik menších periodických 

vývěrů podzemní vody, bohaté na hydrogenuhličitan vápenatý. Na kamenech se zde 

vytvořily slabé šedobílé povlaky (Obr. 11) vysráženého uhličitanu vápenatého.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                   

 
 

 

Lokalita č. 6: 

Název: Pěnovcové prameniště pod Oční studánkou 

Obec: Starý Jičín - Jičina 

GPS souřadnice: 49°34'15.690"N, 17°58'43.280"E 

Popis: V blízkosti území PR Svinec, se nachází Oční studánka, ze které vyvěrá silně 

vápenitá minerální voda. Přibližně 60 metrů pod samotným vývěrem se nachází rozsáhlý 

biotop pěnovcového prameniště, který se táhne směrem dolů kolem zpevněné cesty.  

Obr. 12: Zpevněné koryto (K.Šigutová 2012) Obr. 11: Povlak na kameni(K.Šigutová 2012) 
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Na pravé straně části území (směrem čelem k prameni Oční studánka) se nachází lesní 

mokřad, o pár metrů dál se stékají dva menší bezejmenné vodní toky. Od soutoku těchto 

potůčků se na trase nacházejí drobné kaskádovité stupně, pod kterými se tvoří nánosy 

travertinu. Také dno mokřadu a obou vodních toků je pokryto povlaky sladkovodního 

vápence a vyskytuje se zde velké množství náplavového materiálu, který je povlakem zcela 

obalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Lokalita č. 7: 

Název: Pramen Napajedlo 

Obec: Kojetín u Starého Jičína  

GPS souřadnice: 49°33'55.076"N, 17°59'29.032"E 

Popis: Pramen se nachází v těsné blízkosti místní komunikace vedoucí z Nového Jičína-

Skalek do Kojetína. Pramen je sveden do plastové trubky a prostor pod ním je zpevněn 

betonovými bloky. V prostoru pod přepadovou trubkou se díky rozstřikování vápenaté 

vody z pramene za přítomnosti mechorostů sráží pěnovec.  Tato lokalita se přítomností 

mechorostů nápadně podobá PP Travertinová kaskáda, voda zde ovšem není zadržena na 

takovou dobu, která by umožnila vytvoření jakéhokoliv většího útvaru, jakým je např. 

travertinový val. Neumožňuje to ani místní rozloha a poloha této lokality.  

Obr. 13: Naplavený materiál obalený vrstvou travertinu v mokřadu pod Oční studánkou   (K.Šigutová 2012) 
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Lokalita č. 8: 

Název: U Javoru babyka 

Obec: Kojetín u Starého Jičína  

GPS souřadnice: 49°34'10.369"N, 17°59'53.821"E 

Popis: Lokalita se nachází přímo u památného stromu, jehož stáří se odhaduje až na 300 

let. Z místního lesíku vytékají dva bezejmenné potůčky, které se spojují do jednoho a 

odtékají uměle vytvořeným vyhloubeným příkopem podél místní komunikace. V tomto 

vodním toku se místy vytvořily kaskádovité stupně tvořené travertinem. Na této lokalitě se 

nachází velké množství petrifikovaného materiálu. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Obr. 15: Pramen Napajedlo  (K.Šigutová, 2012) Obr. 14: Pěnovce u Napajedla  (K.Šigutová, 2012) 

Obr. 16: Petrifikovaný materiál na lokalitě U javoru babyka   (K.Šigutová, 2012) 
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6 ZHODNOCENÍ 

Studované sedimenty - travertinový val na lokalitě PP Travertinová kaskáda, včetně 

sedimentů nalezených na jiných lokalitách s dalším výskytem travertinu 

v Západobeskydském podhůří - mají původ ve vodních roztocích obsahujících sloučeniny 

CaCO3 (LOŽEK 1963), které se za vhodných podmínek sráží převážně v podobě 

uhličitanu vápenatého.  

Sladkovodní vápence vytvářejí v přírodě buď jen místní nahromaděniny CaCO3, 

především v podobě inkrustací, nebo mohou tvořit větší útvary, mnohdy až několik stovek 

metrů dlouhá a desítky metrů mocná ložiska, využitelná nejen k odborně vědeckým 

účelům. O typu sedimentu a formě jeho výskytu rozhoduje řada činitelů, které ovlivňují jak 

tvorbu těchto usazenin, tak i jejich druhotné procesy přeměn. Mezi takovéto rozhodující 

činitele řadíme především množství a typ vysrazitelných sloučenin vápníku ve vodním 

roztoku, v kombinaci s fyzikálněchemickými, biochemickými, lokálními, klimatickými a 

časovými vlivy (KOVANDA 1971).  

Ložiska vápenců mohou zaniknout mechanickým rozrušováním, rozpouštěním a 

odnosem z povrchů, erozními vlivy, změnou vodního režimu a také antropogenním 

přičiněním.  

V případě řešeného území – Travertinové kaskády v obci Tichá je nutno především 

respektovat zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru objektu travertinového valu a dodržovat 

několik zásad, aby se zabránilo převážně mechanickému poškození tohoto výrazného 

geomorfologického útvaru.  

Soubor opatření vedoucích k minimalizaci škod způsobovaných turistickou 

atraktivitou daného místa byl již realizován a zdá se být efektivní. Přírodní chodník se 

odklonil dále od travertinového valu a bylo zde především vybudováno dřevěné ohrazení 

kolem objektu. Také zde byl vybudován můstek pro lepší přístup k prameni, díky kterému 

již nedochází k devastaci prameniště sešlapem.  

Stále je ale zapotřebí zabránit sice dobře míněným, nicméně chybným, laickým 

opravám poškozených míst v travertinovém valu (KVITA et al. 2004). Úpravy narušených 

míst by se měly provádět pouze místním materiálem (travertinovým tufem) za využití 

mechorostů, jež mají nezastupitelnou funkci při genezi travertinového valu.  
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Rovněž neopodstatněné čištění žlábku na hřebeni travertinového valu není pro vývoj 

travertinového útvaru pozitivní. Na místech přeronu vody totiž dochází k pozvolné 

akumulaci travertinu a bez přirozeného pozvolného růstu hřebene by žlábek začal zarůstat, 

čímž by došlo ke snížení jeho průtočné kapacity.  

Naopak jako antropogenně pozitivní činnost na studované lokalitě se jeví pokračující 

dvojsečné hospodaření, které louku v luční části ochranného pásma udržuje v kulturním 

stavu (KVITA et al. 2004).  

Přírodním vlivům, které mohou mít na travertinový val negativní dopad, bohužel 

zabránit nelze. Obnovené sesuvné pohyby v území, které bylo po povodních v roce 1997 

sanováno přísypem, nelze úplně vyloučit. Eliminace tohoto rizika by ale byla finančně 

velice nákladná a výrazně by ovlivnila krajinný ráz lokality (BRADÁČ 2000).  

Místní uhličitanový systém je také extrémně citlivý na sebemenší změny 

v chemismu vod a změny hydrologických podmínek (RACLAVSKÁ & MATÝSEK 

1999). Pro zajištění stability objektu travertinového valu je také nezbytné, aby byl 

zachován alespoň minimální zůstatkový průtok vody v celé délce travertinové kaskády, 

jinak dojde k pozvolnému proschnutí a následné destrukci celého tohoto významného 

geomorfologického objektu.  

 Hlavní příčiny možného poškození travertinového valu lze tedy nalézt v omezené 

možnosti vysrážení travertinu – ať už změnou chemismu vod nebo nedostatečným 

průtokem, v kombinaci s mechanickými vlivy jako jsou výrazné krátkodobé teplotní 

výkyvy, promrzání a prosychání valu, erozní činnost, nebezpečí sesuvů a nevhodné 

antropogenní zásahy.  

 Zajímavým poznatkem této práce je také skutečnost, že dlouhodobější režimová 

pozorování, zaměřená na stanovení intenzity sedimentace travertinu a naopak rychlosti 

jeho ubývání v poškozených částech chybí (JAROŠ & BRADÁČ 1994).  Nelze proto 

přesně stanovit rychlost tohoto procesu.  

S ohledem na zachování zcela výjimečných zajímavostí a krás, jež kvartérní 

sladkovodní vápence a jejich biotopy představují, je nutno k nim přistupovat s respektem a 

snažit se je zachovat pro příští generace neporušené.  
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo především shrnutí veškerých dostupných obecných 

a odborných informací o přírodní památce Travertinová kaskáda v obci Tichá a také 

proniknutí do problematiky vzniku a geneze významného geomorfologického útvaru, který 

se zde nachází. V zájmové oblasti byl proveden podrobný průzkum terénu a stavu této 

přírodní památky. Díky osobní spolupráci s panem Ing. Daliborem Kvitou, který mě uvedl 

do práce v terénu, bylo zdokumentováno na území Západobeskydského podhůří i několik 

dalších míst s výskytem travertinu.  

Na lokalitě přírodní památka Travertinová kaskáda byla již provedena opatření, 

vedoucí k minimalizaci destrukčních jevů (BRADÁČ 2000), nicméně přirozený vývoj 

tohoto přírodního útvaru je proces nevratný a antropogenně téměř neovlivnitelný. Lze tedy 

konstatovat, že vývoj této přírodní rarity, spolu s dalším vývojem biotopů pěnovcových 

pramenišť je z největší části v kompetenci přírody. Na nás je, abychom se s ohledem na 

jedinečnost takových lokalit chovali k těmto místům s rozumem a přirozeným respektem.  

Dle mého názoru není problematika sladkovodních vápenců na našem území 

dostatečně doceňována, většina literatury zabývající se touto problematikou je staršího data 

(KOVANDA 1971, JÄGER 1961, JIRKOVSKÝ 1926) a zájem ze strany odborníků se 

soustředí především na lokality s výskytem tzv. pravých travertinů, jež vznikají 

z minerálních zřídel a vytvářejí mohutnější a kompaktnější útvary. Je také škoda, že 

veřejnost není s tímto zajímavým tématem dostatečně seznámena, ačkoliv v řešené 

Podbeskydské pahorkatině jsou místa s výskytem sladkovodních vápenců poměrně 

rozšířena. 

Mě osobně problematika sladkovodních vápenců na našem území zaujala natolik, že 

svou budoucí diplomovou prací bych ráda na tento výzkum navázala a zmapovala všechna 

místa s výskytem této jedinečné skupiny uloženin na území Západobeskydského podhůří, v 

ideálním případě bych se ráda podílela na stanovení intenzity procesu sedimentace 

travertinu, které doposud nebylo nikým odborně zpracováno.  
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Myslím si, že se mi podařilo splnit cíle této bakalářské práce a upřímně doufám, že 

tento literární přehled poslouží zájemcům z různých vědních oborů, mající nějaký vztah 

k výzkumu sladkovodních vápenců na území České republiky. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Grafy vydatností pramene PO0027 v Tiché 

  

 

 

 

 

Graf č. 1: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2007 

 

 

  

 

 

 

Graf č. 2: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2008 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 3: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2009 
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Graf č. 4: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2010 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 5: Vydatnost pramene PO0027 za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Srovnání vydatnosti pramene PO0027 za období 2006 - 2012 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Výskyt travertinu v Moravské bráně a Beskydském podhůří  

(zdroj: ArcMap, úprava Ing. Dalibor Kvita) 

 

 

 

 



 

 

Vysvětlivky k příloze č. 2: 
 
1. Nález: 2004, Ing. Kvita  

    K.ú. Nový Jičín  

    Popis: silně petrifikující pramen, souvislé povlaky pramenitu ve dně, náplavy 

2. Nález: 2006, Ing. Kvita  

    K.ú. Kojetín  

    Popis: petrifikovaná detrit, mech a kameny,místy pevné dno potůčku, u ústí do toku výrazný balvan 

3. Nález: 2006, Ing. Kvita  

    K.ú. Kojetín  

    Popis: petrifikovaný detrit, rostliny a mech, po vrstevnici vyjeté traktorové ko leje  

4. Nález: 2004, Ing. Kvita  

    K.ú. Kojetín  

    Popis: petrifikovaný detrit, mech a rostliny, nízké stupně a částečně zpevněné koryto  

5. Nález: 2000, Ing. Kvita  

    K.ú. Kojetín  

    Popis: slabá detrifikace na detritu pod upraveným pramenem 

6. Nález: 2006, Ing. Kvita  

    K.ú. Nový Jičín, Horn í předměstí 

    Popis: velmi slabá petrifikace detritu., bez šetrného kosení degraduje  

7. Nález: 2006, Ing. Kvita  

    K.ú. Nový Jičín, Horn í předměstí 

    Popis: velmi slabá petrifikace, povlaky na t ravinách, bez šetrného kosení degraduje  

8. Nález: 2004, Ing. Kvita  

    K.ú. Nový Jičín, Horn í předměstí 

    Popis: slabá petrifikace, povlaky na travinách, bez šetrného kosení degraduje 

9. Nález: 2006, Ing. Kvita  

    K.ú. Životice 

    Popis: velmi slabá petrifikace, přechodně zesiluje v kamenitých rychlejších úsecích  

10. Nález: 2006, Ing. Kvita  

      K.ú. Štramberk 

      Popis: velmi slabá petrifikace, prameniště rozryté od zvěře  

11. Nález: 2006, Ing. Kvita  

      K.ú. Rybí 

      Popis: silná petrifikace, pěnovkové bloky, stupně na toku cca 40 cm, nevhodně konstruovaný propustek z  

      živičných plátů + velmi slabá petrifikace patrná částečně na detritu a kamenech  

12. Nález: 1996, Ing. Kvita  

      K.ú. Štramberk 

      Popis: výrazná svahová polokupa s pevným jádrem 



 

 

13. Nález: 2006, Ing. Kvita  

      K.ú. Štramberk 

      Popis: slabá detrifikace  na detritu v drobném toku  

14. Nález: 2005, Ing. Kvita  

      K.ú. Štramberk 

      Popis: slabá detrifikace  na detritu v drobném toku  

15. Nález: 1995, Ing. Kvita  

      K.ú. Kopřivnice  

      Popis: souvislé povlaky pramenitu ve dně potůčku, stupně do 40 cm, pěnovce v rozlivu na sedimentu  

      petrifikovaného detritu 

16. Nález: 2002, Ing. Kvita  

      K.ú. Kopřivnice  

      Popis: plošný rozliv po sedimentu petrifikovaného detritu, místy petrifikovaný mech  

17. Nález: 2000, Ing. Kvita  

      K.ú. Kopřivnice  

      Popis: stupně v potoce do 30 cm, poškozené při povodních 1997 + v prameništi petrifikovaný detrit 

18. Nález: 1995, Ing. Kvita  

      K.ú. Kopřivnice  

      Popis: svahový rozliv s petrifikovaným detritem, v toku místy petrifikovaný mech 

19. Nález: 2000, Ing. Kvita  

      K.ú. Kopřivnice, Lichnov 

      Popis: povlaky na kamenech a částečně  i petrifikovaný detrit  

20. Nález: 1995, Ing. Kvita  

      K.ú. Vlčovice 

      Popis: drobné stupně v toku, petrifikovaný detrit a mech  v toku  

21. Nález: 2006, Ing. Kvita  

      K.ú. Větřkovice nad Lubinou 

      Popis: cca 30 cm bloky pěnovce, petrifikovaný detrit a mech  

22. Nález: 2006, Ing. Kvita  

      K.ú. Větřkovice nad Lubinou 

      Popis: dvě svahové polokupy s částečně zpevněným jádrem až 0,7m stupně na toku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Fotodokumentace   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 1: Lesní úsek PP Travertinová kaskáda                                Foto 2: Vyerodované korýtko  v hřebeni 

                     (K.Šigutová, 2012)                                                                    valu (K.Šigutová, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 3: Pěnovec kolem přepadové trubky                                 Foto 4: Daphne mezereum v popředí valu  

                      (K.Šigutová, 2012)                                                                          (K.Šigutová, 2012) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 5: Erodovaná část u místa vývěru            Foto 6: Detail hřebene travertinového valu 

                        (K.Šigutová, 2012)                                                 v  zimním období (K.Šigutová, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 7: Odkloněná stezka vedoucí ko lem valu            Foto 8: Luční část zarostlá vysokobylinnou 

                        (K.Šigutová, 2012)                                                         vegetací (K.Šigutová, 2012)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 9: Pohled z dřevěného můstku v horní                        Foto 10: Populace masožravé tučnice obecné 

                      části PP (K.Šigutová, 2012)                                    na travertinovém valu (K.Šigutová, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 11: Dno potůčku na lokalitě U javoru babyka                Foto 12: Potůček v  suťovém lese na lokalitě č.2 

zpevněné vysráženým t ravertinem (K.Šigutová, 2012)                            v  Libotíně (K.Šigutová, 2012)  


