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ANOTACE  

Tato bakalářská práce je zaměřena na využití Geografických informačních systému 

v ochraně přírody. V úvodu této práce jsou zachycena základní fakta o Moravskoslezských 

Beskydech, o jejich geologii, povrchu, fauně a flóře. Další kapitola je věnovaná erozím. 

Geografickým informačním systémům jsou věnovány poslední dvě kapitoly, kde je 

demonstrováno jejich využití na příkladu vodní eroze a jejího stanovení pomocí metody 

RUSLE. 

Klí čová slova:  Moravskoslezské Beskydy, eroze, GIS, RUSLE 

Summary 

This bachelor thesis focuses on usage of Geographical Information System (GIS) 

for purposes of nature conservation. The introduction of the thesis describes the basic facts 

about Moravian-Silesian Beskydy mountain range, its geology, geomorphology, fauna and 

flora. The next chapter concentrates on erosions in the area of Beskydy. The last two 

chapters are devoted to GIS and its usage on the example of fluvial erosion assessment by 

using RUSLE method. 

Keywords:   Moravian-Silesian Beskids, erosion, GIS, RUSLE 
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Seznam zkratek 

CHKO     chráněná krajinná oblast 

m.n.m.     metrů nad mořem (metrů nad hladinou moře) 

ºC     stupeň Celsia 

VD     vodní dílo 

ČSR     Československá republika 

OSN     Organizace spojených národů 

km     kilometr (jednotka délky) 

m     metr (jednotka délky) 

cm     centimetr (jednotka délky) 

mm     milimetr (jednotka délky) 

t     tuna (jednotka hmotnosti) 

ha     hektar (jednotka plochy) 

MJ     megajoule (jednotka práce a energie) 

hod     hodina (jednotka času) 

GIS     Geografický informační systém 

DMR     digitální model reliéfu 

USLE     Univerzální rovnice ztráty půdy 

RUSLE    Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy 

BPEJ     bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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1. Úvod 

Pro co nejlepší přiblížení problematiky využívání geografických informačních 

systému v ochraně přírody, jsem si vybral chráněnou krajinnou oblast Moravskoslezské 

Beskydy (dále jen CHKO). 

Chráněná krajinná oblast Moravskoslezské Beskydy představuje z přírodního 

hlediska velmi cenné chráněné území, které je neustále ohrožováno velkým počtem rizik 

různého charakteru a původu. Pro zachování této chráněné krajné památky je potřeba se 

těmito riziky zabývat, studovat možnosti jejich rozšiřování a přicházet s novými 

opatřeními, jenž tyto rizika bude eliminovat. 

Hlavní riziko zde představuje vodní eroze, která je způsobena energii dopadajících 

kapek vody, v jejichž důsledku je pak smývána půda ze zemského povrchu. Tento typ 

eroze se nejvíce podílí na celkové erozi půdy a bývá zdrojem negativních procesů. 

Z tohoto důvodu je dobré disponovat znalostmi o míře ohrožení vodní erozí. 

Problematiku eroze pro oblast Beskyd jsem do své bakalářské práce zvolil hned 

z několika důvodů. Tím hlavním je, že oblast je díky své litologii geomorfologii a půdnímu 

pokryvu primárně náchylnější k vodní erozi. Tato náchylnost se poté kombinuje 

s intenzivní zemědělskou a lesnickou výrobou, takže na exponovaných stanovištích je 

zvýšená antropogenní eroze běžně k vidění. Druhým důležitým hlediskem při výběru 

metodiky práce byl i ten fakt, že v oblasti Beskyd jsou jedny z nejdelších lesnicko-

hydrologických a erozních řad v Evropě. 

Ve své práci neuvádím žádné řešení ani návrhy, jak vodní erozi předcházet. Pouze 

chci na tomto příkladu demonstrovat, jak lze analytických nástrojů GIS využívat při 

hodnocení rizik.  

 

 

 

 



Jiří Nahodil: Využití GIS v ochraně životního prostředí 

2010 -2- 

2. Popis přírodních charakteristik CHKO Beskydy 

2.1 Obecné vymezení území 

Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá ve východní části České republiky 

na hranici Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje. Velká část chráněné krajinné oblasti 

hraničí také s hranicemi Slovenské republiky. CHKO zaujímá téměř celé území 

Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část 

Javorníků. Na Slovenské straně na ní bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Rozlohou 

1 160 km2 patří mezi největší chráněné krajinné oblasti v České republice (Weissmanová, 

2004). 

Místem s nejvyšší nadmořskou výškou v CHKO Beskydy je vrchol Lysé hory 

s 1323,4 m n. m. Nejníže položené místo se nachází v údolí Rožnovské Bečvy u Zubří 

(350 m n. m.). Relativní výšková členitost dosahuje hodnoty 973 m (Weissmanová, 2004). 

Zařazení CHKO Beskydy mezi chráněné krajinné oblasti, došlo výnosem 

ministerstva kultury ČSR výnosem č.j.  5373/73 ze dne 5.3.1973. V CHKO je dále 

vyhlášeno 53 maloplošných zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 1 

národní přírodní památka, 20 přírodních rezervací, 22 přírodních památek). Důvodem 

vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské 

pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá 

luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž 

mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým 

soužitím člověka s přírodou v tomto území. Správa CHKO má své sídlo v Rožnově pod 

Radhoštěm (www.nature.hyperlink.cz). 
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CHKO Beskydy se zapojilo do projektu Natura 2000, v jehož rámci vytváří soustavu 

chráněných krajinných území evropského významu. Velká část Beskyd má šanci zařadit se 

mezi nejhodnotnější evropské lokality (Weissmanová, 2004). 

 

Mapa č.1 Mapa jednotek krajinného pokryvu Corine 

 Na výše uvedené mapce lze vidět jednotky krajinného pokryvu. Vysvětlivky pro 

jednotlivé kódy uvádím v tabulce číslo 1. 
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112 Nesouvislá městská zástavba 

121 Průmyslové a obchodní areály 

131 Oblast současné těžby surovin 

133 Staveniště 

142 Sportovní a rekreační plochy 

211 Nezavlažovaná orná půda 

222 Sady, chmelnice, zahradní plantáže 

231 Louky a paseky 

242 Směsice polních luk a travnatých plodin 

243 Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 

311 Listnaté stromy 

312 Jehličnaté stromy 

324 Nízký porost v lese 

512 Vodní plochy 

Tab. č. 1 Tabulka s vybranými kódy Corine land cover (http://www.mzp.cz) 

2.2. Geologie a geomorfologie 

„Z hlediska regionální geologie leží CHKO ve Vnějších Západních Karpatech, ve 

vnějším flyšovém pásmu. Složitá geologická stavba Vnějších Západních Karpat na území 

CHKO vznikla v několika fázích alpínské orogeneze. Je to důsledek kolize africké a 

eurasijské desky na konci křídy a na začátku terciéru.“ (Weissmanová, 2004)  

Podpovrchová stavba se skládá ze tří skupin příkrovů vnějšího flyše. Nejstarší 

jednotka se nazývá podslezská jednotka, přes ni se nasunula jednotka slezská. Tyto 

jednotky následně překryla poslední magurská vrstva. Horniny těchto dvou jednotek pak 

tvoří celé Beskydy, podslezský příkrov do tohoto území nezasahují. Stavbu Beskyd také 

výrazně ovlivňuje zlomová tektonika, především v severovýchodní části Lysohorské 

hornatiny a Jablunkovské brázdy. Ukázku beskydského flyše můžeme vidět na obrázku 

číslo 1 (Weissmanová, 2004). 



Jiří Nahodil: Využití GIS v ochraně životního prostředí 

2010 -5- 

 

Obr. č. 1 Ukázka beskydského flyše (www.beskydy.ochranaprirody.cz) 

 Území CHKO spadá ke geomorfologické provincii Západní Karpaty, k soustavě 

Vnější západní Karpaty a k podsoustavám Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy 

(Weissmanová, 2004).  

 

Mapa č. 2 Mapa Geomorflogického členění  
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Na mapě číslo 2. Můžeme vidět členění geomorfologických podcelků 

v Moravskoslezských Beskydech. Jednotlivé podcelky jsou přiřazeny ke kódům v tabulce 

číslo 2. 

9d-1g Těšínská pahorkatina 

9d-1c Příborská pahorkatina 

9d-1f Třinecká brázda 

9e-5a Čantoryjská hornatina 

9e3b Lysohorská pahorkatina 

9e-4 Vnitrohorská sníženina Jablunkovské brázdy 

9d-1e Frenštátská brázda 

9e-3a Radhošťská hornatina 

9e-6 Jablunkovská vrchovina 

9e-2 Podbeskydská pahorkatina 

9e-1b Vsetínské vrchy 

9e-3c Klokočovská hornatina 

Tab. č. 2 Rozdělení podcelků 

 Nejdůležitější část CHKO tvoří Moravskoslezské Beskydy, které se skládají ze 

dvou částí. Na severu je tato hornatina nazývána Přední hory. Tato hornatina je tvořena 

především odolnými sedimenty godulské jednotky slezského příkrovu. Střední nadmořská 

výška zde sahá do 703m. Hřbety této pahorkatiny rozdělují sedla. Přítomnost hlubokých 

průlomových údolí a mohutných hřbetů vymezuje v této oblasti podcelky a 

geomorfologické okrsky. Rožnovská hornatina, která se táhne až po průlomové údolí 

Ostravice, dosahuje v tomto místě nadmořské výšky 1276,4 m n. m. vrcholem Smrk. 

Geologické složení této hornatiny se především skládá z odolných pískovců a slepenců 

godulské jednotky slezského příkrovu. Vlivem hlubinného ploužení zde vznikly rozsáhlé 

systémy pseudokrasoých propastí a jeskyň. Mezi největší tyto jeskyně patří Kněhyňská 

jeskyně, která je vyhlášená za přírodní památku (Weissmanová, 2004). 
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Obr. č. 2 Ukázka Godulských pískovců (www.beskydy.ochranaprirody.cz) 

 Dalším podcelkem Předních hor, který na ně navazuje, je Lysohorská hornatina, 

která je od Rožnovské hornatiny oddělena údolím řeky Ostravice. Tato hornatina se táhne 

severovýchodním směrem k údolí řeky Morávky, kde je pak ukončena okrskem Ropická 

rozsocha s nejvýše položeným vrcholem Ropice (1082,5m n. m.) (Weissmanová, 2004). 

Jihozápadní část Moravskoslezských Beskyd je tvořena georeliéfem Zadních hor a 

Klokočovských hornatin. Obě tyto geomorfologické jednotky se nachází v těsné blízkosti 

státní hranice se Slovenskem. Nejvyšším bodem Zadních hor je Velký Polom (1063,3 m n. 

m.), Klokočovské hornatiny to je pak vrchol Bobek (871m n. m.). Celá tato oblast je 

tvořena méně odolnými horninami (Weissmanová, 2004). 

Jižní část CHKO patří do podsoustavy Moravsko-Slovenských Karpat, celku 

Javorníků. Nejvyšším bodem na moravské straně je Malý Javorník (1019,2 m n. m.). 

Pohoří je zde rozděleno do dvou částí, a to na Ráztockou hornatinu, která se nachází na 

severozápadě a Pulčínská hornatina, kterou můžeme najít na jihozápadě. V Půlčínské 

hornatině, na vrcholu Hradiska se nachází z luhačovických pískovců významná národní 

přírodní památka v podobě skalního města (Weissmanová, 2004). 

2.3 Podnebí – Klimatické poměry 

„Podle Quitta, E., 1971, patří většina území chráněné krajinné oblasti do chladné 

klimatické oblasti“. Do mírně teplých oblastí se dá pouze zařadit úzký lem na 

severovýchodním okraji jižního Valašska. Průměrné dlouhodobé roční teploty vzduchu 
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v nejnižších polohách dosahují kolem 7 oC, na Lysé hoře tato hodnota dosahuje jen 2,6 oC. 

Častým jevem bývají zimní inverze se zhoršenými podmínkami rozptylu znečištěním 

vyšších vrstev atmosféry. Jejich vlivem dochází ke snížení úhrnu slunečního svitu a 

extrémně nízkým teplotám v údolích a nižších nadmořských výškách, naopak ve vyšších 

nadmořských výškách je teplota vzduchu větší a dalším projevem je velmi dobrá 

dohlednost.“ (Weissmanová, 2004) 

Oblast je velmi bohatá na vysoké hodnoty srážek a to díky návětrné poloze 

horského pásma, přes které proudí západní vzduch. Nejbohatším místem na srážky je Lysá 

hora. Ta s průměrným ročním úhrnem přesahující 1 389 mm. Touto hodnotou patří tato 

oblast mezi lokality s největším srážkovým úhrnem v České republice (Weissmanová, 

2004).  

Souvislá sněhová pokrývka se na nejvyšších polohách drží v průměru 150 až 180 

dní v roce (Weissmanová, 2004). 

 

Mapa č. 3 Klimatická charakteristika dle Quitta v Moravskoslezských Beskydech 
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2.4 Vodopis 

CHKO Beskydy je oblastí dosti až velmi vodnou. K nejvodnějším měsícům patří 

březen, ale pak hlavně duben, mezi měsíce nejméně vodné patří prosinec až únor. Retenční 

schopnost území je díky vlivu fyzicko-geografických faktorů (zejména litologie a sklonů 

reliéfu) poměrně malá (Weissmanová, 2004). 

„Zhruba středem území probíhá ve směru V-Z hlavní evropské rozvodí. Toky 

severně od linie Veřovické vrchy – sedlo Pindula – Radhošt – Čertův mlýn – Martiňák – 

Bumbalka – Velký Polom – Jablunkovský průsmyk spadají do povodí Odry (úmoří 

Baltského moře), toky jižně od této linie do povodí Dunaje (Černé moře).“ (Weissmanová, 

2004) 

Obě tyto oblasti jsou přibližně stejně velké (Weissmanová, 2004). 

Jižní část Radhošťské hornatiny, Vsetínské vrchy a pohoří Javorníků patří do úmoří 

Černého moře. Oblast je odvodňována řekou Bečvou, která u Valašského Meziříčí vzniká 

soutokem Bečvy Radhošťské a Vsetínské (Weissmanová, 2004). 

Severní část je odvodňována pravostrannými přítoky Odry. Největším přítokem zde 

je řeka Ostravice, která vzniká v Zadních horách soutokem dvou menších toků, Bílé a 

Černé Ostravice(Weissmanová, 2004).  

Střední část Beskyd odvodňuje největší přítok Ostravice, řeka Morávka. Její 

nejdůležitější přítok je levostranná Mohelnice. Obě tyto řeky pramení v Zadních horách. 

Na severovýchodě je odvodňování zajištěno řekou Olše a jejími přítoky (Weissmanová, 

2004). 

2.5 Půdní poměry  

Skladba půdních typů na území CHKO odpovídá převážně hornatému povrchu, 

rostlinnému pokryvu a klimatickým podmínkám. Západní Beskydy se z pedologického 
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hlediska řadí do regionu se silně kyselými kambizeměmi a regionu horských podzolů a 

podzolů kambizemních (Weissmanová, 2004). 

V oblasti Moravskoslezských Beskyd dominují kambizemě (hnědé lesní půdy). V 

nižších partiích uvedených oblastí navazují na podzoly, velké celky silně kyselé 

kambizemě dystrické. Ty se zde lokálně střídají s kryptopodzoly – tzv. rezivými půdami. 

V nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd přecházejí ke kambizemím 

podzolovým a v partiích zhruba nad 1000m nad mořem v předních i zadních horách jsou 

vyvinuty podzoly. Hydromorfní půdy, konkrétně ostrůvky organozemě typické glejové 

nalezneme severně od Trojačky (987 m n. m.) a v okolí četných pramenišť v okolí 

nejvyšších beskydských vrchů a hor. Zastoupení skeletu v půdách je vysoké díky menší 

geomorfologické hodnotě podložních hornin. Ve Vsetínských vrších jsou podzoly vyvinuty 

jen ojediněle, na klimaticky nepříznivých stanovištích druhotně osázených smrkovými 

monokulturami. Rozsáhlé plochy rašelinišť byly zničeny zátopou VD Šance 

(Weissmanová, 2004). 

 

Mapa č. 4 Hlavní půdní typy podle Morfologického klasifikačního systému půd 
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2.6 Lesnictví 

Moravskoslezské Beskydy zůstaly zcela neporušené až do 16. a 17. století, kdy byla 

oblast kolonizována valašskými kolonisty, kteří vtiskli na celá staletí beskydské krajině její 

neopakovatelný ráz a kolorit. Kolonizace probíhaly v několika vlnách. V dané kolonizační 

vlně v 17. století došlo k osídlení oblastí s vyšší nadmořskou výškou a objevuje se také 

první využívání porostů člověkem. V důsledku osídlování došlo na několika územích 

k změnám struktury porostů. Ty musely ustoupit před těžbou dřeva, došlo také k vytvoření 

pastvin pro zemědělská zvířata. K největším změnám ve skladbě lesních porostů došlo až 

ve století 18. a 19. vlivem průmyslové výroby. V tomto období se objevují první pokusy o 

řízené lesní hospodářství a jsou vysazovány uměle smrkové monokultury. Ty byly zvoleny 

díky své schopnosti rychlého růstu. V současné době je pokryto 71% území lesními 

porosty (Weissmanová, 2004). 

Nejrozšířenějším lesním vegetačním stupněm v Moravskoslezských Beskydech je 

jedlobukový porost, s více než 60% zastoupením. Smrkobukové a bukové vegetační stupně 

nepřesahují 6%  a vyskytuje se pouze v nejvyšších nadmořských výškách (tj. 1 200 m 

n.m.). Nejnižší polohy jsou vázány na dubobukové porosty, které zaujímají maximálně 3% 

plochy lesů a přecházejí v porosty bukové s celkovým výměrem 10% (Weissmanová, 

2004). 

Původní duhové složení stromového patra v různých fázích přirozeného vývoje lesa 

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

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

hospodářských knih, je v rozmezí 160-250 let (Weissmanová, 2004). 

Současný podíl jednotlivých dřevin se značně liší od přirozeného stavu, ve kterém 

převládal buk s jedlí. Nejrozšířenější dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), jež pokrývá 

72% zalesněné plochy. Následuje buk lesní (Fagus sylvatica) s 17% a jedle bělokorá 

(Abies alba) (3%) (Weissmanová, 2004). 

Mezi dendrologické zajímavosti patří bříza tmavá, jejíž rozšíření bylo zaznamenáno 

pouze na severní Moravě. K dalším vtroušeným dřevinám patří například javor klen (Acer 
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pseudoplatanus), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), modřín 

opadavý (Larix decidula), habr obecný (Carpinus betulas), olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

dub zimní (Qercus petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) (Weissmanová, 2004). 

2.7 Flóra 

Na území CHKO Beskydy se nachází několik druhů biotopů, které by se daly 

rozdělit do těchto základních skupin: 

- Bučiny a jedlobučiny 

Tyto porosty představují přirozenou vegetaci na území a v současné době tvoří 

nejrozšířenější typ lesa v této oblasti. Především zde převládají dva typy bučin – bučiny 

kyselé a bučiny květnaté. Nejrozšířenější bučinou je kyčelnice devítilistá (Dentario 

enneaphlli-Fagetum). Ukázku kyčelnice devítilisté můžeme vidět na obrázku číslo 3. Ve 

stromovém patře je zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica), dále pak javor klen (Acer 

pseudoplatannus) a jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře můžeme najít 

samorostlík klasnatý (Actea spicata), kapradinu laločnatou (Polystychum aculeatum), vraní 

oko čtyřlisté (Paris quadrofolia). Bylinné patro je pak dále tvořeno kyčelnicí žláznatou 

(Dentario glandulosae-Fagetum), kapradí osinkatou (Dryopteris carthusiana), šalvěj 

lepkavá (Salvia glutinosa) a jiné (www.nature.hyperlink.cz).   
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Obr. č. 3 Ukázka kyčelnice devítilisté (botanika.wendys.cz) 

- Horské smrčiny 

V nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd se zachovaly horské klimaxové 

smrčiny. Naprosto v nich převažuje smrk ztepilý (Picea abies). Přimíchán je jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia). Bylinnému patru dominuje třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), 

případně borůvka černá (Viccinium myrtillus). Ve velmi bohatém mechovém patře se hojně 

vyskytuje plotník ztenčený (Polytrichum formosum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranun 

scoparium). Z vzácně vyskytujících se druhů můžeme jmenovat třeba oměj pestrý 

(Aconitum variegatum), pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), plavuň pučivou 

(Lycopodum annotinum) a vranec jedlový (Huperzia selago). Ukázku pryskyřníku 

omějolistého najdeme na obrázku číslo 5 (www.nature.hyperlink.cz). 
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Obr. č. 4 Ukázka pryskyřníku omějolistého (www.2zskolin.cz) 

- Rašelinné lesy a podmáčené rohozcové smrčiny 

Rozkládají se v horní části Čeladenky, Ostravici a Lomné. Tento biotop je vázaný 

na terénní sníženiny s vysokou hladinou podzemní vody a špatném odtoku. Stromové patro 

je tvořeno výlučně smrkem ztepilým (Picea abies). Bylinné patro se vyznačuje svou 

druhovou chudobou a nízkou pokryvností. Převládá v něm borůvka černá (Vaccinium 

myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a vzácně se vyskytující plavuň pučivá 

(Lycopodium annotinum). Naopak v druhově bohatém mechovém patře dominují 

rašeliníky, např rašeliník Girgensohnovým (Sphagnum girgensohnii) 

(www.nature.hyperlink.cz). 

- Suťové společenstva 

Patří mezi plošně nevelká společenstva vyskytujících se hlavně na prudkých 

balvanitých svazích a v zaříznutých žlabech, většinou v kontaktu s květnatými bučinami. 

Stromovému patru převládá javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra) 

a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře roste netýkavka nedůtlivá 

(Impatiens noli-tangere), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), kapradina 

laločnatá (Polystichum aculeatum) (www.nature.hyperlink.cz). 
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- Lužní lesy a horské olšiny 

Můžeme je nalézt v zaříznutých údolích, často pak při březích horských potoků. 

Stromové patro zde zastupuje javor klen (Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), olše šedá (Alnus incana) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V bylinném 

patře nacházíme bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), krabilici chlupatou 

(Chareophyllum hirsutum) a devětsil bílý (Patasites albus) (www.nature.hyperlink.cz). 

- Louky a horské pastviny 

Tyto náhradní nelesní vegetace tvoří mozaiku lučních, pastevních a mokřadních 

společenstev. V minulosti patřily mezi nejrozšířenější nelesní vegetace. Jejich úpadek 

nastal na počátku 19. století, kdy se upouštělo od pastvy zemědělských zvířat, případně se 

louky kosily. Velká část těchto pastvina a luk je z těchto důvodů chráněna 

(www.nature.hyperlink.cz).  

2.8 Fauna 

Výskyt živočichů ovlivňuje návaznost horstev CHKO Beskydy na západoslovenské 

pohoří, s nímž tvoří takřka souvislý zalesněný celek. V průběhu posledních padesáti let, 

došlo z důvodu civilizačního vlivu k velkému ochuzení druhových společenstev. Největší 

druhový ústup nastal zejména u malakofauny, jež je indikačně velmi důležitá. Obecně se 

udržely druhy a poddruhy, které vyžadovaly méně náročné podmínky. Zejména se jedná o 

pavouky a brouky. Pozoruhodný je sekáč (Ischyropsalis manicuta), který žije 

v zastíněných roklích a zachovalých lesích. V beskydských mokřadech a prameništích 

najdeme hydrofilního silně ohroženého střevlíka (Carabus variolois). U břehů 

podhorských potoků můžeme vidět mrchožrouta Pteroloma forsstroemi, strumičníka 

zlatookého (Osmylus fulvicephalus) a také larvy ohrožené číhalky (Atherix marginata). 

Prosychající vrcholové smrčiny se staly útočištěm tesaříka (Acanthocinus griseus) 

(Weissmanová, 2004). 

Na území CHKO Beskydy je evidováno 35 druhů ryb, ale z hlediska ochranářského 

si pozornost zaslouží především tři druhy, které jsou řazeny ke karpatským endemitům. 
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Jsou to tyto druhy: Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), Hrouzek Kellerův (Gobio 

kessleri), Sekavec písečný (Cobitis aurata) (Weissmanová, 2004). 

Zajímavým obojživelníkem žijícím v této oblasti je čolek karpatský (Triturus 

montadoni). Z dalších můžeme jmenovat ropuchu zelenou (Bufo viridis), kuňku 

žlutobřichou (Bombina variegata). Velmi rozšířených plazů je zastoupena například 

užovka obojková (Natrix natrix), velmi vzácně můžeme vidět zmiji obecnou (Vipera 

berus) a užovku hladkou (Coronella austriaca). Nejhojněji je rozšířená ještěrka živorodá 

(Zootoca vivipara) (Weissmanová, 2004). 

Velmi bohatě jsou na území CHKO zastoupeni ptáci. Jedním z nejvzácnějších 

ptáků CHKO Beskydy je tetřev hlušec (Tetrao urogallus), toho můžeme vidět na obrázku 

číslo 6. Dravci z hlediska ochrany představují samostatnou kapitolu. Patří mezi ně 

například včelojed lesní (Pernis apivorus), ostříž lesní (Falco subbuteo), jestřáb lesní 

(Accipiter gentilis) a krahujec obecný (A. nisus). Ohrožené sovy jsou zastoupené sýcem 

rousným (Aegolius funereus)a kulíškem nejmenším (Glaucidium passerinum). Mezi rarity 

v České republice patří dlouholeté hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis). Kolem řek 

lze spatřit kulíka říčního (Charadrius dubius) a pisíka obecného (Actitis hypoleucos). Za 

potravou k vodě přilétají čáp černý (Ciconia nigra) a čáp bílý (Ciconia erythrinus). Na 

území CHKO Beskydy se nachází vhodné podmínky pro běžné i vzácné druhy šplhavců. 

Můžeme vidět datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a strakapouda bělohřbetého 

(Dendrocopos leucotos). Z pěvců jmenujme lindušku horskou (Anthus spinoletta), 

bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), ořešníka kropenatého (Nucifraga 

caryocatactes) (Weissmanová, 2004). 
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Obr. č. 5 Ukázka tetřeva hlušce (images.google.cz) 

Drobné savce zastupují rejsek horský (Sorex alpinus), myšivka horská (Sicista 

betula), hraboš mokřadní (Microtus agretis). V jeskynních systémech pravidelně zimují 

letouni, nejčastěji netopýr velký (Myotis mylis) a vápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros) (Weissmanová, 2004). 

Do konce 19. století byly v Beskydech prakticky zcela vyhubeny velké šelmy. 

K obnově jejich výskytu došlo zejména díky tomu, že CHKO Beskydy je souvislou 

součástí Západních Karpat. Posledních třicet let se v Moravskoslezských Beskydech 

udržuje poměrně stabilní populace rysa ostrovida (Lynx lynx). Toho můžeme vidět na 

obrázku číslo 6. Od roku 1973 je zaznamenán každoroční výskyt medvěda hnědého (Ursus 

arctos) a od roku 1994 žijí v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd vlci (Canis 

lupus) (Weissmanová, 2004). 
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Obr. č. 6 Rys ostrovid (www.google.cz) 

2.9 Historie  

 Oblast CHKO Beskyd byla podle archeologických dokladů osídlena během neolitu. 

K rozsáhlejšímu osídlování oblasti došlo až v 13. a 14. století a to zejména v podhůří a 

nižších údolních polohách (Weissmanová, 2004).  

 Další kolonizační vlny pak probíhaly v 16. a 17. století. Tato vlna směřovala do 

horských údolí a pasek. Osídlování hor v tomto období mělo za důsledek vzrůstající počet 

obyvatel, ale v pozdějších dobách způsobilo větší feudální útisk a nárůst robotních 

povinností nevolníků. Velká část dnes známých obcí už existovala na počátku 17. století 

(Weissmanová, 2004).  

 V 15. století byla oblast kolonizována Valachy. To mělo určující charakter pro 

celou oblast. Tito lidé zásadně ovlivnili vývoj lidové kultury. V horách bylo v době 

příchodu valachů mnoho přírodních pastvin vhodných pro chov koz, krav a ovcí. Takřka 

každá obec tak měla svou salaš. V 16. a následně až 18. století se označení Valach přeneslo 

ze salašnického pastevce na hospodáře, chovatele dobytka a obyvatele regionu 

(Weissmanová, 2004). 

 V polovině 19. století se neslo ve znamení modernizace lesního hospodářství podle 

německého vzoru. Zejména pak v druhé polovině 19. století byli pasekáři vyháněni z hor, 

aby mohly být spojovány panské revíry.  Kdo nebyl schopný prokázat vlastnická práva 
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k pozemku, byl bez milosti vyhnán a volná plocha byla osazena smrkem (Weissmanová, 

2004).  

 Poslední ránu pro původní krajinný ráz zasadil totalitní komunistický režim, hlavně 

pak rozvoj průmyslu, dopravy, masová turistika, chalupaření a chataření, atd. 

(Weissmanová, 2004). 

2.10 Legislativa 

           „Organizací zabezpečující ochranu přírody na tomto území a veškerou spojenou 

správní agendu je Správa CHKO Beskydy. Podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny a Plánu péče o CHKO Beskydy rozhoduje o veškerých záležitostech týkajících se 

přírody a krajiny této oblasti. Organizace spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny 

ČR, která je součástí Ministerstva životního prostředí ČR.“ (Weismannová, 2004)  

           CHKO Beskydy bylo vyhlášeno výnosem ministerstva kultury ČSR dne 5. 3. 1973 

(Weismannová, 2004). 

2.11 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území dle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu živočichu, 

rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce 

ohrožené, vzácné nebo omezené svým výskytem v určité oblasti (www.nature.cz). 

Území Natura 2000 na severní Moravě se nachází u státní hranice se Slovenskem. 

Rozkládá se mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Hostovice, Morávka, 

Komorní Lhotka a Dolní Lomná. Ptačí oblast Moravskoslezských Beskyd pokrývá zhruba 

jednu třetinu severní části CHKO Beskydy. Polohu území Natura 2000 můžeme vidět na 

obrázku číslo 7 (www.nature.cz). 
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Obr. č. 7 Zobrazení polohy území Natura 2000 (mapy.nature.cz) 

Jelikož se ptactvu věnuji v předešlé kapitole, zde bych jen zmínil nejvýznamnější 

žijící druhy na území CHKO Beskydy. Mezi ně bezpochyby patří strakapoud bělohřbetý 

(Dendrocopos leucotos), puštík bělavý (Strix uralensis), datel černý (Dryocopus martius), 

sýc rousný (Aegolius fenureus) a mnoho dalších. (www.nature.cz) 
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3. Eroze 

3.1 Obecná charakteristika 

Půda, jako jeden z hlavních zdrojů biosféry je podle definice OSN „omezený a 

nenahraditelný přírodní zdroj; v případě postupující degradace a její ztráty se stává tento 

zdroj v mnoha částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Jestliže by půda 

přestala existovat, přestane existovat biosféra s ničivými následky pro lidstvo.“ (Holý, 

1994) 

Jedním z procesů, který půdu může destruktivně ovlivnit, je proces zvaný eroze. 

Eroze představuje složitý destrukční proces, který během svého průběhu ovlivňuje spousta 

činitelů. Především se jedná o činnost vody, větru a z velké části záleží na půdním 

povrchu. Takto dochází k rozrušování povrchu a odnosu půdní hmoty zemského povrchu a 

k jejímu ukládání v místech poklesu účinností erozních faktorů (Holý, 1994).  

Eroze způsobená činností větru, vody a ledovci je třífázový proces. V první fázi 

tohoto procesu dochází k uvolňování půdních částic z půdní hmoty, v druhé jsou tyto 

částice transportovány některým z uvedených činitelů a ve třetí fázi dochází k ukládání 

materiálů. Eroze v nenarušených přírodních podmínkách probíhaly zcela pozvolna, bez 

škodlivého následku. S rostoucí zemědělskou výrobou a realizací investičních výstaveb se 

potenciál tohoto nebezpečí zvětšil. Ohrožené lokality erozí můžeme vidět na obrázku číslo 

8 (Holý, 1994). 

První zmínky o erozích půdy a míře ohrožení pozemku nebo širších oblastí jsou 

datovány od 30. let minulého století, kdy byl tento problém řešen složitými postupy 

analogovou cestou. Největší zlom ve využití metodik hodnocení eroze nastal v období 

nástupu výpočetní techniky na začátku 90. let minulého století (Šír, 2008). 
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Obr. č. 8 Zobrazení ohrožení půdy v České republice (eroze.sweb.cz) 

Moravskoslezské Beskydy svým flyšovým podložím, charakterem reliéfu a častými 

srážkami mají poměrně hustou erozní síť (Holý, 1994). 

3.2 Důsledky vodní eroze 

- Ztráta půdy  

Ztráta půdy postihuje nejvíce zemědělskou půdu. Jedná se o proces trvalý. 

K obnově nedochází ani v případě, že se půda ve formě sedimentu po svém zachycení 

vytěží. Jen ve výjimečných případech se vrací zpět na pozemek. K uvolňování a odnosu 

částic dochází ve většině případů ve velkém měřítku. Často při intenzivních srážkách 

dochází ke smyvu mělké půdní vrstvy a obnaží se půdní podklad. Při dlouhodobém 

procesu tvorby nové půdy pro zemědělskou a lesní výroby se jedná o velmi nepříznivý 

důsledek (eroze.sweb.cz). 

 Vodní eroze probíhá selektivně, tzn., že nejprve dochází k odnosu nejmenších a 

nejlehčích půdních částic. V praxi to pak znamená, že dochází ke ztrátě organické složky, 
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snížení sorpční kapacity, snížení schopnosti vázat živiny a vyrovnávat pH. Kromě ztráty 

půdních částic a organického materiálu, dochází ke ztrátě vázaných živin. Tato ztráta 

rostlinných živin má za důsledek snížení výnosu a zhoršení kvality sklizně (eroze.sweb.cz). 

 Při erozních procesech s nižší intenzitou, dochází ke ztrátě půdních částic s jemnou 

frakcí. Tak dochází ke změně půdní textury a struktury a snižuje se vodní kapacita půdy. U 

erozních procesů s vyšší intenzitou dochází ke smyvu velké části vrchního horizontu, který 

již nepřijme nižší horizont. V této vrstvě bývá menší obsah organické hmoty s menší 

propustností. Půdní profil je takto ochuzen o zásoby vláhy, což má negativní dopad na 

vývoj vegetace v suchých obdobích (eroze.sweb.cz).  

 Důsledkem plošných erozí dochází ke změně zrnitosti půdy směrem po svahu. Ve 

vyšších částech je půda hrubozrnnější, v těch dolních naopak převažuje jemnozrnná. 

Následkem je nerovnoměrné rozložení vlhkosti – v hrubozrnnějších partiích vysychá půda 

podstatně rychleji než v nižších partiích, kde sedimentovaly jemné částečky 

(eroze.sweb.cz). 

 Ztráta půdy v důsledku erozních procesů, vede ke snížení biodiverzity. Některé 

rostlinné druhy tak ztrácejí svá přirozená stanoviště (eroze.sweb.cz). 

- Transport a sedimentace půdních částic 

Půdní částice, které se uvolní, povrchově stékající vodou, jsou ukládány po poklesu 

jejich tangenciálního napětí a rychlosti na úpatí svahu. Jemný materiál je transportován 

vodou do hydrografické sítě, kde tvoří převážnou část splavenin. Určité procento částic je 

zachyceno dříve, než stihne sedimentovat do recipientu. Tento poměr odnosu obecně závisí 

na charakteru povodí mezi zdrojem a recipientem. Jestliže se v hojné míře vyskytují 

v krajině prvky s vysokou drsností, které brzdí odtok, zachycují splaveniny a podporují 

infiltraci, je množství půdních částic, které dosáhnou vodoteče malé. Především se jedná o 

meze, remízky, lesy, průlehy, travní pásy, mokřady apod. Při absenci přirozených 

překážek, v případě homogenní či nevhodným způsobem obdělávaných pozemcích je 

zachycení půdy v povodí velmi nízké. Takto se uvolněný a nesený materiál se dostává do 

hydrologické sítě. Takto uvolněné a nesené splaveniny zanášejí přírodní i umělé toky, 
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vodní nádrže, stavby na tocích a koryta řek. Dochází tak k zvyšování hladiny toků a 

postupnému zamokření okolních pozemků. Koryta a dna vodních ploch tak vyžadují 

častější údržbu a čištění, což je jednak nákladné a také má negativní vliv na stabilitu a 

ekologii vodního toku. Ukázku nádrží určených k sedimentaci půdních částic můžeme 

vidět na obrázku číslo 9 (eroze.sweb.cz). 

 

Obr. č. 9 Ukázka sedimentačních nádrží (Unucka, 2010) 

- Transport chemických látek 

S půdními částicemi je při erozních procesech na zemědělských pozemcích také 

transportováno velké množství živin. Jemnozrnné sedimenty pak negativně ovlivňují 

kvalitu vody a poskytují tak životní podmínky organismům a rostlinám náročným na 

živiny ve vodě a půdě, čímž dochází ke změnám v biologické charakteristice toku. Bujná 

vegetace má za důsledek zdrsňování břehu, což snižuje kapacitu koryt a průtokovou 

rychlost. Tento negativní dopad se projeví zejména při povodňových situacích. Často jsou 

spolu s jemnými půdními částicemi splaveny i toxické látky, které se aplikují při ochraně 

rostlin nebo hnojení. Splaveniny takto negativně ovlivňují kvalitu vody v nádržích. 

(eroze.sweb.cz) 
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3.3 Mechanismus vodní eroze 

Mechanismy vodní eroze jsou řízeny působením a vzájemnou interakcí 

jednotlivých erozních faktorů, které proces eroze vyvolávají. Vodní eroze půdy je složitý 

proces, který je spojován a ovlivňován komplexem přírodních a antropogenních faktorů. 

Zjednodušeně se dá vodní eroze definovat jako rozrušování povrchu půdy kinetickou 

energií deště a následný transport rozrušených půdních částic. Mechanismus vodní eroze 

můžeme vidět na obrázku číslo 10 (eroze.sweb.cz). 

 

Obr. č. 10 Mechanismus vodní eroze (Unucka, 2010) 

Při srážkových, vodou vyvolaných erozních procesech vstupuje v úloze erozního 

činitele především déšť, z kterého vzniká povrchový odtok. K tomu dochází ve chvíli, kdy 

intenzita deště překročí vsakovací schopnost půdy. Intenzita deště zde ve vztahu k erozi 

představuje nejvýznamnější vlastnost. Od intenzity deště totiž závisí kinetická energie 

deště. S rostoucí intenzitou deště se zvyšuje i schopnost rozrušovat půdní agregáty a 

uvolňovat tak půdní částice. Další neméně důležitou charakteristikou srážek ve vztahu 

k erozi je jejich úhrn. Ten musí být dostatečný, aby vznikl povrchový odtok, který 
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následně způsobí odnos půdních částic. Transport takto uvolněných částic způsobuje 

energie odtékající vody. Ve chvíli, kdy tato energie klesne pod určitou hranici, dochází 

k sedimentaci těchto půdních částic. Dochází k tomu v místech, kde se zmenší sklon reliéfu 

anebo se zmenší velikost povrchového reliéfu (eroze.sweb.cz). 

Dešťové kapky ovlivňují erozi i nepřímým způsobem. Sedimentací uvolněných 

částic dochází k ucpávání póru, čímž se snižuje vsakovací schopnost půdy. Takové snížení 

infiltrační schopnosti půdy má za následek rychlejší vznik povrchového odtoku. Takto se 

celý proces vodní eroze ještě více urychlí. (www.eroze.sweb.cz)  

Hodnoty míry ohrožení můžeme vidět v tabulce číslo 2. 

Ohrožení vodní erozí 
Velmi 
slabé 

Slabé Střední Silné 
Velmi 
silné 

Extrémní 

Smyv půdy [t.ha-1. rok.-1] Do 1,5 
1,6 – 
3,0 

3,1 – 
4,5 

4,6 – 
6,0 

6,1 – 7,5 7,5 a více 

Procento výměry 
zemědělské půdy 

3 26 25 17 11 18 

Tab. č. 3 Míra ohrožení vodní erozí v ČR (eroze.sweb.cz) 

3.4 Třídění erozí podle formy 

Podle charakteru, jak se vodní eroze projevuje na povrchu půdy, na základě 

vzniklých forem projevu, můžeme povrchovou vodní erozi rozdělit na plošnou, výmolovou 

a proudovou (Janeček, 2002). 

3.4.1 Plošná vodní eroze 

Během plošné vodní eroze dochází k rozrušování a smyvu půdní hmoty na celé 

ploše pozemku, případně na určité části svahu. Zde platí, že čím je plocha rovnější, tím 

jsou podmínky pro soustřeďování vody menší. Avšak ani na dokonale upraveném povrchu 

nelze zabránit soustřeďování vody na svahu do rýžek. Z tohoto důvodu se nedá dobře 

rozlišit erozi plošnou od eroze rýžkové (Janeček, 2002). 
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Prvním stupněm plošné vodní eroze je eroze selektivní. Během této eroze se 

povrchovým odtokem odnáší jemné půdní částice, na které jsou vázané chemické látky. 

Dochází tak ke změnám textury a obsahu živin v půdě. Půdy, které tak podléhají selektivní 

erozi, mění svůj charakter na hrubozrnnější a mají výrazně zmenšený obsah živin. 

Selektivní eroze je o to nebezpečnější, že na povrchu půdy nezanechává žádné viditelné 

stopy a dokázat se jí dá pouze chemickým rozborem a její zrnitostí. Častým jevem 

selektivní eroze, je sedimentace jemného materiálu v příkopech. Působení selektivní eroze 

má za příčinu nestejnoměrný vývoj vegetace, který se projevuje rozdílnou barvou a 

kvalitou v různých částech svahu, na kterých došlo ke smyvu jemných půdních částic 

oproti místům sedimentace. Pokud má povrchová stékající voda větší energii, dochází ke 

smyvu půdní hmoty ve vrstvách. V tomto případě se jedná o vodní erozi vrstvenou. Ta se 

projevuje na celé ploše svahu, nebo probíhá v širokých pruzích v závislosti na reliéfu 

povrchu. Při tomto druhu eroze obvykle dochází ke ztrátě celé orniční vrstvy. Klasifikace 

škodlivosti erozí můžeme vidět v tabulce číslo 3. Nejčastěji se vyskytuje při přívalových 

deštích. (Holý, 1994) 

Stupeň Intenzita odnosu půdy erozí (mm.rok-1) Hodnocení eroze 

1 Do 0,05 nepatrná 

2 0,05 – 0,5 slabá 

3 0,5 – 1,5 střední 

4 1,5 – 5,0 silná 

5 5,0 – 20,0 velmi silná 

6 nad 20,0  katastrofální 

Tab. č. 4 Klasifikace škodlivosti plošné eroze podle intenzity odnosu (Janeček, 2002) 

3.4.2 Výmolová vodní eroze 

Výmolová vodní eroze bývá také někdy označována jako eroze stržová. Vzniká 

postupným soustřeďováním povrchové stékající vody do lineárního odtoku. Během svého 

působení vyrývá v půdním povrchu mělké zářezy, které jsou postupně prohlubovány. 

Výmolová vodní eroze probíhá ve třech fázích, které se odlišují svou nebezpečností pro 

území. Prvním stádiem výmolové eroze je eroze rýžková a brázdová. Pří erozi rýžkové 

vznikají v půdním povrchu úzké zářezy, které vyvrtávají na svahu poměrně hustou sít. 
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Brázdová eroze se vyznačuje mělkými, ale za to širšími zářezy. Jejich hustota na svahu je 

menší než u rýžkové vodní eroze. Svým charakterem rýžková a brázdová eroze postihuje 

obvykle velkou část povrchu svahu, který rozrušují na celé ploše. Často bývá tento druh 

eroze označován jako nejvyšší stupeň plošné eroze. Z rýžek a brázd, jejichž hloubka a šířka 

dosahuje pouze několik centimetrů, se vytvářejí pokračujícím povrchovým odtokem hlubší 

rýhy. Ty se směrem po svahu postupně spojují a prohlubují. Jejich výsledkem je rýhová 

eroze. Intenzity této eroze můžeme vidět v tabulce číslo 4. Tento druh eroze se doporučuje 

klasifikovat jako hustotu dle erozních rýh v km . km-2. Ukázku rýhové eroze můžeme vidět 

na obrázku číslo 11 (Holý, 1994). 

Stupeň Délka erozních rýh (km . km-2) Hodnocení eroze 

1 Pod 0,1 Nepatrná 

2 0,1- 0,5 Slabá 

3 0,5 – 1,0 střední 

4 1,0 – 2,0 Silná 

5 2,0 – 3,0 Velmi silná 

6 Nad 0,3 Výjimečná 

Tab. č. 5 Třídění intenzity rýhové eroze podle délky erozních rýh (Janeček 2002) 

Ta může přecházet ve vyšší stupeň – erozi výmolovou. V extremních případech 

může výmolová eroze přejít do velmi nebezpečné eroze stržové, která devastuje území. 

Výsledkem stržové a výmolové eroze jsou hluboké výmoly a strže. Délka těchto výmolů 

může dosahovat až 100m a hloubky 1m. Strže a výmoly často zasahují až do podzemních 

vodonosných horizontů, z nichž odvádějí vodu. Snižuje se tak hladina podzemí vody a 

vysušují se okolní území (Holý, 1994).  
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Obr. č. 11 Příklad rýhové eroze a opětovného uložení usazenin na úpatí svahu 

(soco.jrc.ec.europa.eu) 

3.4.3 Proudová vodní eroze 

Proudová vodní eroze probíhá ve vodních tocích, působením vodního proudu. 

Pokud je rozrušováno pouze dno, mluvíme o erozi dnové, jsou-li rozrušovány břehy, tak se 

jedná o erozi břehovou. Dnová eroze je formou podélné eroze, která probíhá směrem 

k podélné ose toku. Břehová eroze je formou eroze příčné a probíhá kolmo na osu toku. 

Proudová eroze se nejvýrazněji projevuje v bystřinách, jež nesou obvykle velké množství 

splavenin. (Holý, 1994) 

3.4.4 Tunelová eroze 

Tunelová eroze, také nazývaná sufózie, je specifickou formou eroze podzemní. Při 

tomto erozním procesu dochází k vymývání podpovrchových tunelů a chodeb podzemními 

vodami, které se pohybují po nepropustném podloží. Vznikají tak tunely, jejichž 

zvětšováním může dojít k oslabení nadložních vrstev a následnému proboření. Výsledkem 

bývají hluboké erozní díry a hluboké výmoly. Z tohoto důvodu bývá někdy tunelová eroze 

označována jako eroze výmolová. (Richnavský, 2008) 
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3.5 Intenzita vodní eroze 

Míra ohrožení území procesy vodní eroze se určuje vztahem mezi schopností 

erozních činitelů způsobit erozi schopností povrchu půdy těmto erozním činitelům 

odolávat. Z tohoto důvodu je důležité stanovení hraniční intenzity vodní eroze, při které 

dochází k narušení rovnováhy mezi tvorbou půdního profilu a jeho rozrušováním. Intenzita 

eroze je tak hlavním kritériem pro uplatňování protierozních opatření (Holý, 1994). 

Intenzitu vodní eroze obvykle vyjadřujeme odnosem půdy v hmotnostních nebo 

objemových jednotkách (v některých případech ve výšce odnesené hmoty) z jednotky 

plochy za jednotku času. Jako měřítko intenzity výmolové eroze často slouží hustota rýh, 

strží a výmolů, která je vyjádřená jejich délkou na jednotku plochy. Ve většině erozních 

modelů je výsledná intenzita erozního odnosu charakterizována jako ztráta půdy v tunách 

na hektar za rok [t.ha-1. rok. -1]. Hodnoty vodní eroze se pohybuji ve velmi širokém rozpětí, 

od okem nepostřehnutelných erozí, až po eroze katastrofální. Při těchto dochází k totální 

destrukci půdy. Na základně intenzity erozí rozlišujeme základní dva druhy, a to: erozi 

normální a erozí abnormální, také nazývanou erozi zrychlenou (Holý, 1994). 

3.5.1 Normální eroze 

V průběhu normální eroze probíhají erozní procesy s malou intenzitou. Ztráta 

půdních částic je doplňována tvorbou nových částic z půdního podkladu. Mocnost půdního 

profilu se nemění, ke změnám dochází pouze u zrnitosti u vrchního půdního horizontu, 

který se stává hrubozrnnější (Holý, 1994). 

Mezi normální eroze se řadí eroze sezónní, k jejímuž projevu dochází pouze v části 

území v sezóně, v níž je půda pokryta erozně málo chránící plodinou. Dalším typem eroze 

je mikroeroze, při níž dochází k uvolňování půdních částic a rostlinných živin z místních 

vyvýšenin. Dochází k jejich přesunu do menších vzdáleností (Holý, 1994).  

3.5.2 Zrychlená eroze 

Při tomto druhu eroze se smývají půdní částice v takovém rozsahu, že nemohou být 

již nahrazeny půdotvorným procesem z půdního podkladu. To dává možnost vzniku ploch 
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s obnaženým podložím a na predisponovaných lokalitách i vzniku ostře modelovaných 

tvarů na povrchu území (Holý, 1994). 

Intenzitu, která je na hranici mezi erozí normální a zrychlenou, označujeme jako 

vyrovnanou anebo přípustnou. V takovém případě je ztráta půdy kompenzována tvorbou 

nové půdy. Avšak tvorba půdy je proces dlouhodobý, který závisí na velkém množství 

faktorů. V našich klimatických podmínkách, vegetačních a geologických se dá 

předpokládat, že průměrná doba vzniku 0,1 mm trvá jeden rok. K této hodnotě se dospělo 

na základě různých údajů o intenzitě zvětrávání v rozličných podmínkách. (Holý, 1994) 
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4. Geografický informační systém 

Geografický informační systém (GIS) je informační systém, který slouží 

k získávání, ukládání, analýze a vizualizaci dat, které mají prostorový vztah k povrchu 

země. geodata, s nimiž Geografický informační systém pracuje, jsou definována geometrií, 

topologií, atributy a dynamikou (www.wikipedia.cz) 

 Geografický informační systém zasahuje i do mnoha jiných vědních oborů. Jelikož 

se jedná o řešení, které je založeno na počítačové bázi, zasahuje do oblasti informatiky, 

dále pak do aplikačních oborů, jako jsou meteorologie, biologie, hydrologie. Dalšími 

důležitými obory, kterých se GIS dotýká, jsou geovědy (geoinformatika, geografie, 

geodézie, kartografie, dálkový průzkum země…) a matematika (geometrie, statistika, 

matematické modelování…). Takto lze říct, že GIS zasahuje do mnoha věd a oborů 

lidských činností. (www.wikipedia.cz) 

4.1 Digitální model reliéfu (DMR) 

Digitální model reliéfu (DMR; anglicky Digital Terrain Model, DTM) je hojně 

využívanou geoinformační technologií, která se používá pro zobrazení reliéfu terénu 

v prostředí geoinformačních systémů. Tato technologie nám umožňuje reliéf nejen 

zobrazovat, ale také provádět analýzy, získávat o něm celou řadu informací, které můžeme 

dále využívat v procesu rozhodování (Rapant 2006). 

Digitální model reliéfu umožňuje digitální popis a reprezentaci povrchu terénu 

pomocí dat vhodného interpolačního algoritmu. Jelikož převislé útesy a zlomy se v přírodě 

nacházejí velmi vzácně, jsou topografické povrchy prezentovány tak, že pro každou z 

dvojic x a y existuje jedna hodnota z. Takto se dá říct, že digitální modely reliéfu jsou spíše 

2,5D modely než 3D. DMR můžou prezentovat i jiné povrchy, například geologická 

rozhraní, koncentrace znečišťujících látek v půdě a v podzemních vodách atd. (Rapant 

2006). 



Jiří Nahodil: Využití GIS v ochraně životního prostředí 

2010 -33- 

Reliéf můžeme popsat celou řadou útvarů, které charakterizují jeho průběh. Při 

konstrukci reliéfu je důležité tyto významné prvky (útvary) zahrnout do tvorby digitálního 

modelu zemského reliéfu. Čím více těchto prvků při tvorbě použijeme, tím detailnější bude 

výsledek reliéfu (Rapant 2006). 

 K tvorbě digitálních modelů se používají dva nejrozšířenější datové modely, TIN a 

GRID. Digitální model typu GRID je tvořen čtvercovou maticí bodů, jednotkou tohoto 

modelu je bod. Přesnost zobrazení povrchu terénu je závislá na délce této čtvercové 

plochy. Jestliže vybereme buňku velikosti 10m, pak nejmenší prvek, který v digitálním 

modelu zobrazíme, bude mít 20m. Je velice důležité, jak si tento parametr nastavíme 

(Rapant 2006).  

 TIN je struktura seskládaná z nepravidelné trojúhelníkové sítě reprezentující reliéf 

terénu. Tato struktura je mnohem přesnější a účinnější pro zobrazování terénu (Rapant 

2006). 

 Pro zobrazení digitálního modelu reliéfu jsem si zvolil programový prostředek 

ArcGIS ArcMap verze 9.3. Konkrétně pro vytvoření DMR Moravskoslezských Beskyd 

jsem použil extenzi 3D Spatial Analyst, funkci Topo to Raster. Jako vstupní data jsem 

použil datové vrstvy s hodnocením parametrů uvedených v tabulce číslo 6. Jako výstup 

jsem získal DMR v rastrové podobě o velikosti buňky 25m. 
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Mapa č. 4 Digitální model reliéfu Moravskoslezských Beskyd 

Datová vrstva Parametry objektů vrstvy ve vytvořeném DMR 

Říční síť Stream (vodní tok) 

Vrstevnice Contour (vrstevnice) 

Rozvodnice Boundary (hranice) 

Vodní nádrže Lake (jezera, přehrady) 

Tab. č. 6 zobrazení nastavení parametrů na vstupu pro tvorbu DMR 

4.1. Geomorfologické analýzy v prostředí GIS 

Tyto analýzy slouží ke zjištění hodnot parametru vypovídajícího o tvarech terénu 

ve zkoumané oblasti. Ve své práci uvádím dvě analýzy, které jsou pro tuto oblast velmi 

důležité. Jedná se o analýzu sklonu svahů a analýzu orientace svahů. 
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4.1.1 Analýza sklonu svahů 

K této analýze jsem využil extenzi Spatial Analyst Tools, funkci Slope. Výsledkem 

výpočtu je rastr sklonitosti terénu, který je udán ve stupních 0-90oC. Hodnota těchto sklonů 

svahů odpovídá převažujícímu horskému reliéfu Moravskoslezských Beskyd. V tabulce 

číslo 5 můžeme pak vidět kategorie svahů. 

Kategorie sklonu svahů Sklon svahu 
Rovina 0 - 2° 

Mírně skloněné 2 - 5° 
Značně skloněné 5° - 15° 
Příkře skloněné 15° - 25° 

Velmi příkře skloněné 25° - 35° 
Srázy 35° 55° 
Stěny Více než 55° 

Tab. č. 7 Kategorizace sklonu svahů (www.geologie.vsb.cz) 

 

Mapa č. 5 Mapa sklonů svahů 
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4.1.2 Analýza orientace svahů 

 

Mapa č. 6 Mapa orientace svahů Moravskoslezských Beskyd 

 Orientaci svahů vůči světovým stranám v Moravskoslezských Beskydech můžeme 

vidět na obrázku číslo 6. Z výsledků této analýzy vyplývá, že v pohoří Moravskoslezských 

Beskyd jsou svahy přibližně stejně orientované na všechny světové strany. K výpočtu jsem 

použil funkci Aspect, která se nachází v extenzi Spatial Analyst Tools.  
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5. RUSLE 

Ze zkušeností, které vznikly na základě používání tzv. Univerzální rovnice ztráty 

půdy (USLE), došlo v 90. letech k jejímu přehodnocení, aktualizaci a úpravě. To vedlo 

k velkým změnám, hlavně ve stanovení jednotlivých faktorů rovnice. Nově vzniklá rovnice 

se proto jmenuje „Revidovaná universální rovnice ztráty půdy“(RUSLE). Schématické 

zobrazení svahu pro použití RUSLE můžeme vidět na obrázku číslo 12 (Janeček, 2002). 

 

Obr. č. 12 Schematické zobrazení profilu svahu pro použití RUSLE při rýhové a 

mezirýhové erozi (http://eroze.sweb.cz/) 

RUSLE se používá pro prognózu průměrné roční ztráty půdy vodní erozí ze 

zemědělsky využívaných pozemků nacházejících se v klimatické oblasti daného typu, 

s danými druhy půdy, s určitým sklonem a délkou svahu, při určitém systému pěstování 

plodin, obdělávání půdy a uplatňování protierozních opatření. Matematicky tuto rovnici 

vyjádříme takto: 

G = R * K * L * S * C * P, kde 

− G = průměrná dlouhodobá ztráta půdy v t.ha-1 za rok, 

− R = faktor erozní účinnosti deště, 

− K = faktor erodovatelnosti půdy, 

− L = faktor délky svahu, 

− S = faktor sklonu svahu, 

− C = faktor ochranného vlivu vegetace, 
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− P = faktor účinnosti protierozního opatření (eroze.sweb.cz) 

5.1. Popis jednotlivých faktorů RUSLE 

 - Faktor erozní účinnosti deště R 

 Vyjadřuje erozní účinnost dešťových srážek, která se nejvýrazněji projevuje na 

počátku erozního procesu, tedy ve chvíli, kdy dešťové kapky dopadnou na povrch půdy 

(Janeček, 2002). 

 Erozní faktor účinnosti dešťů definovali Wischmeier a Smith roku 1958 vztahem: 

R=(E/100). i30  

kde:  R – faktor erozní účinnosti deště (MJ.ha-1 cm.h-1) 

 E – celková kinetická energie deště (J.m-2) 

 i30 – max. 30 minutová intenzita deště (cm.h-1) 

Průměrná roční hodnota byla pro ČR stanovena na: R = 20 MJ.ha-1.cm.hod-1 (Janeček, 

2002) 

 Reprezentativní údaje se odvozují z dlouhodobého pozorování průměrných hodnot 

ročních úhrnů srážek v mm. Hodnoty ročních srážek pochází ze stanic, které se nacházejí 

přímo na území povodí (Janeček, 2002). 

- Faktor erodovatelnosti půdky K 

Faktor erodovatelnosti půdy je Univerzální rovnicí definován jako odnos půdy 

v t.ha-1 na jednotku dešťového faktoru R ze standardního pozemku. Platí pro něj závislost 

na vlastnostech půdy, textuře, struktuře a obsahu organické hmoty (Janeček, 2002). 

Hodnotu K faktoru lze také stanovit z nomogramu dle Wischmeiera, Jonsona, 

Crosse in Janeček 2002). Dalším způsobem, jak vyhodnotit faktor K je užití map 
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bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na základě půdního typu daného hlavní 

půdní jednotkou (HPJ) (Janeček, 2002). 

- Faktor délky svahu L a sklonu svahu C 

Tento faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy 

na jednotkovém pozemku. Obecně se hodnota topografického faktoru LS vypočítává ze 

vztahu: 

LS = Lp * (1,36 + 0,97*S + 0,1385*S2) / 100, kde 

LS = topografický faktor, 

L = nepřerušená délka svahu, měřená od rozvodnice, 

p = exponent zahrnující vliv velikosti sklonu svahu (jeho hodnota se zvyšuje s rostoucím 

sklonem), 

S = sklon svahu je vyjádřen v % (Janeček, 2002). 

- Faktor ochranného vlivu vegetace C 

Vliv vegetačního pokryvu na odnos půdních částic se projevuje přímou ochranou 

povrchu půdy před destruktivním působením dešťových kapek. Dále působí na zpomalení 

rychlosti povrchového odtoku a nepřímo působí na půdní vlastnosti. Především na 

pórovitost a propustnost. Vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě v období 

nejčastějšího výskytu přívalových dešťů (Janeček, 2002). 

Existují průměrné roční hodnoty faktoru C pro jednotlivé plodiny, které se 

vypočítaly z průběhu vývojového stádia plodin. Wischmeier a Smith tyto stádia rozdělili 

do pěti fází (Janeček, 2002). 

- Faktor účinnosti protierozních opatření P 

Tento faktor vyjadřuje poměr zjištěného smyvu ze zkoumaného pozemku, na 

kterém je vybudován určitý typ protierozního opatření. Wischmeier a Smith definovali 
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hodnoty účinnosti protierozních opatření pro konkrétní případy použití. Jako protierozní 

opatření považujeme například přerušované brázdívání podél vrstevnic, terasování či 

pásové obdělávání (Janeček, 2002). 

Avšak v mnoha případech nejsou na pozemcích žádná protierozní opatření a proto 

je potřeba dosadit za hodnotu P=1. (Janeček, 2002) 

5.2 Provedení analýzy RUSLE 

 Analýzu RUSLE můžeme provést prostým výpočtem vztahu uvedeného 

v předchozí kapitole, kdy obdržíme průměrnou hodnotu ztráty půdy v tunách na hektar za 

rok. Toto je však poměrně hrubé zjednodušení. Využití GIS v analýze RUSLE umožňuje 

násobením jednotlivých faktorů reprezentovaných GRIDy zjistit prostorovou proměnlivost 

hodnot odnosu půdy v požadovaném detailu, který je primárně dán velikostí buněk GRID. 

Dalším důležitým faktorem je i možnost tyto výsledky přehledně vizualizovat 

formou mapy nebo je zahrnout do dalších analýz.  

V GIS jsem si vytvořil GRIDy jednotlivých faktorů, ty mezi sebou vynásobil v souladu 

s rovnicí RUSLE a výsledek poté konfrontoval s výskytem MCHÚ, abych zhodnotil jejich 

erozní ohrožení a tím i riziko degradace chráněných ekosystémů. Výsledek analýzy 

RUSLE můžeme vidět na mapě číslo 7. 
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Mapa č. 7 Průměrný roční odnos půdy v Moravskoslezských Beskydech 

5.3 Výsledky analýzy RUSLE pro vybraná území 

 Pro zhodnocení míry eroze jsem si zvolil čtyři oblasti (PP Kněhyně, PR Smrk, NPR 

Mazák, PR Mazácký Gruník) a vodní díla Šance a Morávka. Výsledky jsem porovnal 

s výše uvedenou tabulkou číslo 3. Vybrané oblasti s hodnotami průměrného ročního 

odnosu půdy uvádím v tabulce číslo 8. Jednotlivé oblasti s vyhodnocením míry intenzity 

můžete vidět v příloze číslo 1. 
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Vybraná oblast Vypočtené hodnoty smyvu půdy (t.ha-1. rok.-1) 

NPR Kněhyně 0 – 0,06 

NPR Smrk 0 – 0,07 

NPR Mazák 0 – 0,07 

NPR Mazácký gruník 0 – 0,06 

VD Šance 0 – 0,9 

VD Morávka 0 - 1 

Tabulka č. 8 Průměrný roční odnos půdy ve vybraných územích 

Jak z tabulky vyplývá, míra ohrožení ve vybraných lokalitách dosahuje velmi slabé 

intenzity. Nejvyšší hodnota smyvu půdy byla vypočtena na VD Morávka a VD Šance, 

avšak ani ta nepřekročila intenzitu přes 1,5 t.ha-1. rok. -1  

  

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Nahodil: Využití GIS v ochraně životního prostředí 

2010 -43- 

6. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo demonstrovat využití Geografických 

informačních systémů v ochraně přírody. Především pak výpočet analýzy RUSLE, ze které 

jsem vypočetl intenzitu ročního odnosu půdních částic. 

Nízké hodnoty intenzity získané z této analýzy ve vybraných oblastech, svědčí o 

kvalitní protierozní ochraně. Avšak nevhodnou výsadbou nebo použitím nevhodných 

protierozních prostředků by mohlo dojít k trvalému poškození těchto lokalit. V případě 

vodních nádrží by mohlo dojít k jejich zanášení půdními částicemi. To by mělo za 

následek větší finanční náročnost na úpravu vody, nemluvě o potencionální hrozbě pro 

vodárenské vybavení (zanášení turbín, drsnost písku). Dalším rizikem při sedimentaci 

půdních částic je samotné zanášení vodních nádrží. Vyčištění takto zanesených nádrží 

představuje velkou zátěž pro životní prostředí v blízkosti vodních nádrží. 
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z WWW: http://soco.jrc.ec.europa.eu/documents/CZFactSheet-02.pdf 
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