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ANOTACE 

Tato bakalá�ská práce se zabývá erozními procesy, jejich p�sobením a dopady na 

m�stské lesy Kop�ivnice. V první �ásti jsou charakterizovány druhy eroze, p�edevším 

eroze vodní, a další geomorfologické procesy obecn�, v druhé �ásti pak je eroze zam��ena 

na svažité zalesn�né pozemky. V �ásti t�etí je uvedena charakteristika daného území jako 

celku. V praktické �ásti je zhodnocen stávající stav daného území a popsáno terénní 

mapování erozních jev�. Dále je v této práci nastín�na protierozní ochrana a jsou uvedeny 

erozn� ohrožené lokality a problémová místa kop�ivnických les�. 

Klí�ová slova: eroze, les, strž, �ervený kámen, Kop�ivnice, Kop�ivni�ka  

SUMMARY 

This thesis undertakes erosion actions and their activity and impacts on urban 

forests of Kop�ivnice. In first part is defined erosion, mainly water erosion, and other 

geomorphological actions in general. In second part is defined erosion on forested 

hillsides. Third part describes this area as a whole. In practical part of this thesis is review 

of current aspect of this area elaborated and described landscape mapping. Next part is 

concerning with soil conservation measure and further are mentioned places with erosion 

exposure and problematical places of this area. 

Key words: erosion, forest, chasm, �ervený kámen, Kop�ivnice, Kop�ivni�ka
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

P�da jako jedna z hlavních složek biosféry je omezeným a nenahraditelným 

p�írodním zdrojem. V p�ípad� postupující degradace a její ztráty se stává tento zdroj 

v mnoha �ástech sv�ta hranicí dalšího rozvoje lidské spole�nosti. Kdyby p�da p�estala 

existovat, p�estala by existovat biosféra, což by vedlo k ni�ivým následk�m pro lidstvo. 

Eroze, jako jeden ze zp�sob� degradace p�dy, se podílela na vytvá�ení zemského 

reliéfu již v minulých geologických obdobích a modeluje ho dodnes. Projevuje se jako 

eroze normální, p�i níž erozní jevy probíhají zvolna p�i stavu rovnováhy v p�írod� a jako 

eroze abnormální, neboli zrychlená, která probíhá p�i porušení p�írodní rovnováhy. 

Nep�íznivé d�sledky zrychlené eroze, zvýrazn�né industrializa�ními a urbaniza�ními 

procesy, se projevují nejen v ohrožení p�dy, ale i v ohrožení dalšího základního p�írodního 

zdroje – vody. P�dní �ástice uvoln�né povrchov� stékající vodou jsou ukládány na úpatí 

svah�. Jemný materiál je pak transportován vodou do hydrologické sít�, zanášejí se 

p�irozené i um�lé vodní toky, vodní nádrže a stavby na tocích a tím se zmenšuje pr�to�ná 

kapacita tok� a kanál�. (HOLÝ, 1994)

Vzhledem k tomu, že pracuji na odboru životního prost�edí M�stského ú�adu 

v Kop�ivnici jako referent ochrany zem�d�lského p�dního fondu a denn� se zabývám 

zábory p�dy, erozí �i zaplevelením zem�d�lských pozemk�, mám k tématu eroze velmi 

blízko. Proto jsem uvažovala nad tématem bakalá�ské práce, které by bylo pro naši práci 

p�ínosem. Zpracovat problematiku eroze v m�stských lesích jsem se rozhodla po 

konzultaci s vedoucím našeho odboru Ing. Hynkem Rulíškem.  

Problémy s erozí, a� už na zem�d�lských �i lesních pozemcích, se každoro�n� vrací 

s p�ívalovými dešti zejména v letních m�sících. Jedny z nejhorších ú�ink� m�ly p�ívalové 

dešt� v roce 2010, kdy byl na srážkom�rné stanici ve Vl�ovicích nam��en ve dnech 17. - 

18. 5. srážkový úhrn 143 mm, což p�edstavuje množství, které zde naprší v pr�m�ru za dva 

m�síce (Ro�enka m�sta Kop�ivnice za rok 2010). V d�sledku t�chto srážek došlo v okolí 

Kop�ivnice k rozsáhlým povodním a k sesuvu �ásti severního svahu �erveného kamene. 

Pravideln� se pak p�ívalové dešt� podepisují na svážnicích a lesních cestách, které bývají 

opakovan� poškozovány a dochází k zanášení drenážek spláchnutou zeminou.  
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Analýza, hodnocení, opat�ení a realizace protierozních opat�ení mají p�esah i do 

sledování a vyhodnocování udržitelného rozvoje m�sta. Kop�ivnice musí problematiku 

eroze aktivn� �ešit v rámci metodiky hodnocení kategorie „A“ Místní Agendy 21.  MA21 

je nástroj ke zlepšování kvality ve�ejné správy, strategického �ízení, zapojování ve�ejnosti 

a budování místního partnerství, s cílem podpo�it systematický postup k udržitelnému 

rozvoji na místní �i regionální úrovni. Dosažení kategorie „A“ MA21 je i jedním 

z cíl� m�sta Kop�ivnice, které pat�í v implementaci této metody ve�ejné správy 

mezi nejlepší m�sta v �R.  

Vytý�ila jsem si n�kolik cíl�, kterými bych se ve své práci cht�la zabývat: 

o komplexn� popsat území m�stských les�, 

o zhodnotit ho z hlediska eroze a s tím souvisejících jev�,  

o nalézt problematické lokality a navrhnout nápravná opat�ení. 
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2 EROZE A SVAHOVÉ POCHODY 

Eroze je rozrušování zemského povrchu a odnos uvoln�ného materiálu vodou, 

v�trem, ledovcem nebo sn�hem. Rychlost eroze závisí na �ad� �initel�, jako je podnebí, 

reliéf, charakter podloží, vegetace a r�zné zásahy �lov�ka. (BUZEK, 1994) 

2.1 Druhy eroze 
 Holý (1994) �lení erozi podle �initele, který zp�sobuje její vznik a p�sobí na pr�b�h 

erozních proces�, na erozi vodní, ledovcovou, sn�hovou, v�trnou, zemní a antropogenní. 

Uvedené druhy eroze se mohou vyskytovat jednotliv� nebo v kombinaci, což 

zp�sobuje r�znou intenzitu erozních proces�. V celosv�tovém m��ítku p�sobí národnímu 

hospodá�stvím nejv�tší škody vodní a v�trná eroze, zv�tšují se nep�íznivé d�sledky 

antropogenní eroze. (HOLÝ, 1994) 

Nej�ast�jší forma degradace p�dy je vodní eroze (55,7 %), následuje eroze v�trná 

(27,8 %) a chemická (12,3 %). V �eských podmínkách se jednotlivé typy degradace liší

podle lokality, nejvíce pozorovatelná je vodní eroze, která ohrožuje více než 45 % 

zem�d�lských oblastí, a v�trná eroze (11 %). (ŠARAPATKA, BEDNÁ�, NOVÁK, 2009)

2.1.1 Vodní eroze  

Vodní eroze je vyvolávána kinetickou energií deš�ových kapek dopadajících na 

p�dní povrch a mechanickou silou povrchov� stékající vody. Povrchový odtok vzniká 

z p�ívalových nebo dlouhotrvajících srážek, ze sn�hových vod p�i jarním tání a dále 

koncentrací vody v p�irozené i um�lé hydrografické síti. Voda mo�ská, jezerní a rybni�ní 

zp�sobuje erozi pob�eží, podzemní vody vyvolávají krom� mechanické eroze i chemickou 

erozi (krasové útvary). (HOLÝ, 1994) 

Vodní eroze p�dy je jedním z d�ležitých geomorfologických proces�, které výrazn�

p�ispívají k vývoji reliéfu prakticky již od za�átku formování jeho dnešních rys�. Její 

intenzita se m�nila v závislosti na celkovém trendu vývoje fyzickogeografického prost�edí. 

Teprve �innost �lov�ka (odles�ování, zp�sob využívání p�dy) zejména v posledních 200 

letech, nejvíce pak po roce 1950, zp�sobila na velkých plochách mimo�ádné zrychlení 
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vodní eroze p�dy. Zhruba do roku 1977 došlo k nár�stu ploch poškozených erozí 2-10x, 

místy až 20-100x. Zap�í�inilo to p�stování erozn� náchylných plodin na velkých plochách 

bez protierozních opat�ení, ale i nevhodná zem�d�lská úprava p�dy �etným rozoráním 

mezí a místy i m�lkých strží. Zrychlená vodní eroze p�dy p�sobí nejen na zem�d�lských 

polích, ale i v lesích, zejména na lesních cestách. (CZUDEK, 2005)  

V nej�lenit�jších zalesn�ných územích je vysoký stupe� potenciální vodní eroze 

p�dy 5–10 mm za rok. Mezi takto ohrožená území pat�í i Vn�jší Západní Karpaty, do 

kterých spadá území m�stských les� Kop�ivnice z hlediska geomorfologického �len�ní. 

(CZUDEK, 2005)

Ur�itou p�edstavu o vodní erozi p�dy nám dává i odtok splavenin ve vodních 

tocích. Nejv�tší hodnoty splavenin (i více než 50 t. km2/rok) jsou v povodí Odry a Moravy, 

a to zejména na p�ítocích z Vn�jších Západních Karpat, nejnižší v pánevních, rovinatých 

územích jižních a západních �ech a v Polabí. (CZUDEK, 2005) 

2.1.2 Sn�hová eroze  

Sn�hová eroze vzniká pohybem sn�hu ve form� lavin, erozní �innost probíhá p�i 

velkých tlacích a rychlostech pohybujícího se sn�hu. M�že být vyvolána i pomalým 

pohybem vrstvy sn�hu po neumrzlém p�dním povrchu p�i jarním tání. (HOLÝ, 1994)

2.1.3 V�trná eroze  

V�trná eroze spo�ívá v rozrušování p�dní hmoty kinetickou energií v�tru, 

v p�emís�ování uvoln�ných �ástic a jejich ukládání p�i poklesu energie vzdušného proudu. 

Je typickým jevem v aridních a semiaridních oblastech a dále se vyskytuje v sušších 

oblastech na p�dách s nep�íznivými fyzikálními vlastnostmi a nekrytých vegetací. (HOLÝ, 

1994)

2.1.4 Zemní eroze  

Zemní eroze je erozní �innost su�ových proud�, jež jsou tvo�eny su�ovým 

materiálem prosyceným vodou. P�i svém pohybu do údolí rozrušují su�ové proudy p�du 

i její podklad a vytvá�ejí hluboké rýhy. (HOLÝ, 1994)
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2.1.5 Antropogenní eroze  

Antropogenní eroze vzniká zásahy �lov�ka do p�írody. Je výrazným �initelem p�i 

vzniku zrychlené eroze a na erozní procesy m�že p�sobit nep�ímo i p�ímo. Nep�ímý vliv se 

projevuje ni�ením p�irozeného vegeta�ního krytu p�dy a jeho nahrazením vegetací 

s nízkým ochranným ú�inkem, zhoršením fyzikálních, chemických a biologických 

vlastností p�dy, soust�e�ováním povrchového odtoku, r�znými úpravami území, 

zne�išt�ním p�dy odpady apod. P�ímý vliv se projevuje zejména realizací technických 

staveb a urbanizací. Mezi nejvýzna�n�jší druhy antropogenní eroze pat�í eroze vyvolaná 

intenzifikací zem�d�lské výroby, výstavbou komunikací a urbanizací. (HOLÝ, 1994)

2.2 Vodní eroze povrchová a podpovrchová 
V zájmovém území významn� p�sobí vodní eroze, a proto bude v následující 

kapitole rozebrána podrobn�ji. 

Vodní erozi m�žeme rozd�lit dle Holého (1994) na povrchovou a podpovrchovou. 

2.2.1 Povrchová vodní eroze 

Povrchovou vodní erozi m�žeme podle ú�ink� vody na p�dní povrch rozd�lit na 

plošnou, výmolnou a proudovou. (HOLÝ, 1994)

2.2.1.1 Plošná vodní eroze  

Plošnou vodní erozi zp�sobuje nesoust�ed�né stékání vody po povrchu terénu, které 

nazýváme stru�n� jako ron. P�i v�tším dešti nebo po nasycení p�dy vodou za�íná voda, 

která se hromadí v m�lkých sníženinách na povrchu terénu, pozvolna p�etékat ve sm�ru 

sklonu terénu. Po dosažení ur�ité výšky sloupce laminy se tvo�í na povrchu terénu 

laminární tekoucí vrstva vody, která vyvolává plošný splach. Plošným splachem nazýváme 

odnos jemných �ástic p�dy nebo zv�tralinového plášt� plošným tokem slabé vrstvy vody 

po povrchu terénu. Plošný splach se vyskytuje hlavn� v oblastech, kde vegetace nebrání 

laminárnímu toku vody. (DEMEK, 1988)

Proces plošného splachu se skládá ze dvou �ástí, a to z mechanického p�sobení 

vodních kapek dopadajících na povrch p�dy nebo zv�tralinového plášt� a uvol�ujícího 

jednotlivé �ástice a dále z odnosu uvoln�ných jemných �ástic p�dy tém�� souvislou 
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vrstvou vody stékající po svahu. Zde platí, že �ím v�tší je obsah minerálních �ástic 

v proudu, tím v�tší je erozní schopnost proudu. (DEMEK, 1988)

2.2.1.2  Výmolná vodní eroze  

Výmolná vodní eroze vzniká postupným soust�e�ováním povrchov� stékající vody, 

která vyrývá v p�dním povrchu m�lké zá�ezy, které se postupn� prohlubují. Prvním 

stádiem výmolné vodní eroze je eroze rýžková a brázdová. P�i rýžkové erozi vznikají 

v p�dním povrchu drobné úzké zá�ezy, které vytvá�ejí na postiženém svahu hustou sí�. 

Brázdová eroze se vyzna�uje m�lkými širšími zá�ezy, hustota na svahu je menší než 

u eroze rýžkové. Z rýžek a brázd vznikají pokra�ujícím soust�e�ováním povrchov�

stékající vody hlubší rýhy, které se sm�rem po svahu postupn� spojují a prohlubují – 

výsledkem je rýhová eroze. Rýhová eroze p�echází ve vyšší stupe� – erozi výmolovou, a ta 

v nebezpe�nou, území devastující erozi stržovou. Výsledkem výmolové a stržové eroze 

jsou hluboké výmoly a strže. (HOLÝ, 1994) 

Obrázky �. 1, 2: Rýžková a rýhová vodní eroze P. Tobiášová 

Výmoly a strže �asto zasahují do podzemních vodonosných horizont�, z nichž 

odvád�jí vodu, �ímž snižují hladinu podzemní vody a vysušují okolní území. (HOLÝ, 

1994) 
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2.2.1.3 Proudová vodní eroze 

Proudová vodní eroze probíhá ve vodních tocích p�sobením vodního proudu. 

Pokud je rozrušováno pouze dno, mluvíme o erozi dnové, jsou-li rozrušovány b�ehy, 

o erozi b�ehové. Dnová eroze je formou podélné eroze, probíhající sm�rem podélné osy 

toku, b�ehová eroze je formou eroze p�í�né, probíhající kolmo na osu toku. Nejvýrazn�ji se 

projevuje proudová eroze v byst�inách, jež nesou obvykle velké množství splavenin.

(HOLÝ, 1994) 

2.2.2 Podpovrchová eroze 

Podpovrchový odtok vody probíhá sm�rem sklonu svahu horní p�dní vrstvou. 

Pokud probíhá jako koncentrovaný odtok v zemních tunelech, m�že dojít jeho vymílací 

�inností k propadnutí stropu tunelu, a tím ke vzniku rýh, výmol� a strží. (HOLÝ, 1994)

Významná je erozivita podpovrchového odtoku v p�dních pórech, v nichž dochází 

k vymílání jemných p�dních �ástic, i když transport t�chto �ástic tvo�í pouze asi 1 % 

smyvu ze svahu, a to v�tšinou ve form� koloidních minerál�. Jeho vliv na pohyb velmi 

jemných p�dních �ástic a chemických látek je však z�etelný. Bylo zjišt�no, že koncentrace 

základních minerálních látek v podpovrchovém odtoku je dvojnásobná vzhledem k jejich 

koncentraci v povrchov� stékající vod�. Podpovrchový odtok tím p�ispívá výrazn� ke 

zne�iš�ování vodních zdroj�. (HOLÝ, 1994)

Významný vliv podpovrchového odtoku na erozní procesy spo�ívá dále ve 

zvyšování p�dní vlhkosti na úpatí svah� a jejich konkávních �ástech, �ímž zv�tšuje, 

vzhledem k vyšší vlhkosti p�dy v t�chto místech, hodnotu povrchového odtoku. (HOLÝ, 

1994) 

�ást srážkové a tavné vody infiltruje do p�dy, sypkých usazenin, zv�tralin, �ást této 

vody se pohybuje rovnob�žn� s povrchem svahu v p�d�, sedimentech a zv�tralinovém 

plášti. Tato voda p�sobí na svahu mechanicky a chemicky. Spolup�sobením 

podpovrchových vod vzniká sufoze, soliflukce, te�ení a plíživý pohyb zv�tralin. (DEMEK, 

1988)

2.2.2.1  Sufoze  

Sufoze je mechanický odnos drobných �ástic hornin podpovrchovou vodou, který 

se projevuje na svahu sesedáním povrchu, vznikem podzemních dutin, tzv. sufózních 
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studní, které p�edstavují trychtý�ovité sníženiny, p�ipomínajícími krasové závrty. Ploché 

sníženiny na mírných svazích, pody, mohou dosáhnout v pr�m�ru až 500 m. (DEMEK, 

1988)

2.2.2.2  Soliflukce 

Soliflukce je plastický pohyb vodou nasyceného materiálu ve sm�ru sklonu svahu. 

Rozlišujeme soliflukci: 

1. pomalou – velmi pomalý pohyb zemin nasycených vodou, vyskytuje se na vlhkých 

svazích s dostatkem jemnozrnného materiálu; stromy na takových místech 

charakterizují ohyby dolních �ástí kmene (opilý les), 

2. rychlou – rychlý pohyb vodou zna�n� nasycených zemin ve sm�ru sklonu svahu, na 

svazích se tvo�í solifluk�ní jazyky, které se rychle pohybují po svahu, 

3. bahenní proudy – tekoucí hmota tvo�ená p�evážn� jemnozrnným materiálem 

p�esyceným vodou, 

4. blokovobahenní proudy (mury) – proudy tekoucí hmoty složené z jemnozrnného 

materiálu a úlomk� skalních hornin, pohyb proud� je rychlý, m�že dosahovat rychlosti 

až 100 km/hod a zp�sobuje zna�né zm�ny georeliéfu. (DEMEK, 1988)

2.2.2.3  Te�ení 

P�i ur�itých podmínkách, nap�. p�i ot�esech nebo zv�tšení obsahu vody, m�že 

nastat ztekucení jíl� (tzv. quick clay), které se následn� velmi rychle p�emís�ují ve sm�ru 

sklonu svahu. Pohyb za�íná jako sesuv a po n�kolika minutách se m�ní v te�ení 

rozb�edlých jíl�. (DEMEK, 1988)

2.2.2.4  Plíživý pohyb zv�tralin 

Jedná se o velmi pomalý pohyb hmoty po svahu, m�že být zp�soben objemovými 

zm�nami v d�sledku st�ídavého oteplování a ochlazování p�dy nebo bobtnání a vysýchání 

�i tlakem ko�en�. Drobné pohyby zp�sobené t�mito pochody se d�jí p�ímo na povrchu 

nebo zasahují jen mírn� pod povrch. (DEMEK, 1988) 
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2.3 Gravita�ní svahové pochody 
Na svazích probíhají krom� fluviálních pochod� také pochody gravita�ní. Jsou to 

svahové pochody, p�i nichž se gravitace ú�astní p�ímo jako síla zp�sobující pohyb. Na 

každém svahu existují nap�tí vyvolaná gravitací – tíhou horniny a vody ve svahu. 

Gravita�ní síly zp�sobují na svahu smykové nap�tí a proti n�mu p�sobí pevnost horniny 

a zv�tralinového plášt�. Každé nap�tí vyvolává deformaci. Hornina nebo zemina se však 

deformuje, aniž se vytvá�ejí plochy porušené smykem. (DEMEK, 1988)

2.3.1 Ploužení 

V hornin� nebo zemin� probíhá te�ení hmoty, tzv. kríp �ili ploužení. Jedná se 

o velmi pomalý, dlouhodobý, zpravidla se nezrychlující pohyb hmot ve svahu. Velikost 

posunu je velmi malá a ploužení je zpravidla p�ípravnou fází ostatních druh� gravita�ních 

pohyb�. (DEMEK, 1988)

Podle hloubky ploužení rozlišujeme povrchové ploužení, jehož d�sledkem je 

vyvle�ení nebo hákování vrstev, popolézání sutí, a podpovrchové ploužení, které se 

projevuje rozvol�ováním svah�, gravita�ním vrásn�ním nebo blokovými pohyby.

(DEMEK, 1988)

2.3.2 Sesouvání a �ícení 

Do skupiny gravita�ních svahových pohyb� dále pat�í sesouvání, rychlý 

krátkodobý klouzavý pohyb hmot na svahu podél jedné nebo více smykových ploch, 

a �ícení – náhlý krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých svazích, kdy se 

pohybující se hmoty rozvolní a krátkodob� ztrácejí kontakt s masivní horninou. (DEMEK, 

1988) 

P�i terénním mapování rozlišují Brázdil, Kirchner a kol. (2007) sesuvy podle tvaru 

v p�dorysu na: 

a) sesuvy proudového tvaru (délka zna�n� p�evyšuje ší�ku), 

b) sesuvy plošného tvaru (délka je zhruba stejná jako ší�ka), 

c) sesuvy frontálního tvaru (ší�ka zna�n� p�evyšuje délku). 
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3 EROZE V ZALESN�NÝCH OBLASTECH 

Zalesn�ná území pat�ila zpravidla k oblastem, která z hlediska protierozní ochrany 

nevyžadovala zvláštní pé�i. P�irozené erozní procesy i zde podmi�ují odnos materiálu, 

p�edevším z odtokových linií erozní sít�. Také tato p�irozená eroze zalesn�ných oblastí se 

však m�že enormn� zv�tšit p�írodními procesy, nap�. po velkých sesuvech v d�sledku 

intenzívní srážkové �innosti nebo po lesních požárech. S rostoucí t�žbou d�eva v 19. století 

se na lesní p�d� za�ala projevovat �ada negativních jev�, které vyús�ovaly až v úplnou 

devastaci terénu. (BUZEK, 1981) 

Les má v našich klimamorfogenetických podmínkách významnou hydrologickou 

funkci, a proto je nutno degradaci lesní p�dy vždy sledovat v závislosti na odtokových 

pom�rech. (BUZEK, 1981) 

Les má tém�� stoprocentní p�doochrannou funkci a materiál odnášený 

z neporušeného lesa je prakticky produktem eroze ve stržové síti a z poškozených lesních 

komunikací. Rovn�ž splaveniny v tocích ze zalesn�ných území pocházejí tém�� výhradn�

ze stržové sít� a poškozených komunikací. Zdrojem plavenin jsou také nátrže b�eh�

vodote�í, sesuvy a výkopové a násypové svahy u komunikací. Tyto tvary z hlediska 

odnosu p�edstavují místa, na nichž se odnos projevuje následn� morfologickými zm�nami. 

(BUZEK, 1981)

Všeobecn� p�evládá názor, že les chrání p�du proti erozi. Dle Ložka (2008) je to 

však jen polopravda, záleží totiž na tom, v jakém �asovém rámci. Co se tý�e krátkodobých 

událostí, jako jsou pr�trže mra�en nebo rychlé tání sn�hu, obvykle to odpovídá skute�nosti. 

V dlouhodobém výhledu je tomu však naopak. Stromy svými ko�enovými systémy 

dovedou siln� narušit stabilitu geologického podkladu, n�kdy i v pom�rn� krátké dob� tak 

jako p�i velkých vývratech po orkánech a tornádech. Materiál z vývrat� ve stráních se vždy 

posune po svahu a spo�ítáme-li jeho objem v dlouhodobém, �ekn�me tisíciletém výhledu, 

jde opravdu o významný faktor, který umož�uje i pohyb hrubých sutí pod lesním krytem. 

Novým momentem v degradaci lesní p�dy v posledních desítiletích se stává silná 

mechanizace lesních prací. V souvislosti s touto mechanizací se buduje sí� lesních cest, 

která urychluje odtok vody a tím i erozní procesy. (BUZEK, 1981)
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Základními antropogenními tvary, které dodávají plaveniny do recipient�, jsou 

špatn� položené nebo poškozené lesní cesty, jejichž povrch je rozrušen koly lesních 

traktor� nebo erozními stružkami. Jsou to p�ibližovací a n�které odvozní cesty a zkopané 

úseky svah� nad nimi. Pr�jezdy t�žkých mechanism� po nich je materiál zatla�ován, takže 

po up�chovaném a nepropustném podloží v takto založených rýhách se urychluje odtok 

vody a tím se rýhy dále prohlubují. Odnos jemn�jších �ástic podmi�uje zm�nu 

v zastoupení jednotlivých frakcí zeminy na povrchu t�chto komunikací. (BUZEK, 1981)

3.1 Introskeletová eroze (ISE) 
Krom� již zmín�ných druh� eroze se m�žeme v zalesn�ných územích vyšších 

poloh setkat také s erozí introskeletovou.

Šach (2010) definuje introskeletovou erozi jako postupné, p�evážn� vertikální 

propadávání a proplavování organických i anorganických p�dních �ástic skeletem do 

spodin p�dního plášt� – do dutin mezi kameny a balvany na su�ových stanovištích.  

Proces introskeletové eroze je nej�ast�ji iniciován smýcením lesních porost� a bývá 

obvykle umocn�n soust�e�ováním d�eva. Na extrémn� skeletovitých a slunných lokalitách 

p�evážn� v horských polohách se introskeletová eroze objevuje dokonce již v progresivní 

fázi odumírání stromového patra v d�sledku p�sobení škodlivých �initel�. P�i postupující 

introskeletové erozi dochází ke zten�ování a ztrát� p�dního profilu a k následnému 

vystupování kamenitých a balvanitých sutí. (VACEK, PODRÁZSKÝ, MIKESKA, MOSER, 

2003) 

K realizaci protierozních opat�ení a zpomalení proces� ISE zásadn� p�ispívá 

kontinuální zastín�ní a zakrytí p�dního povrchu lesním porostem tvo�eným stanovištn�

vhodnými d�evinami. Ko�eny strom� stabilizují su�, opad p�ispívá k formování svrchních 

p�dních horizont� a omezuje degrada�ní zm�ny v p�d� a kolob�hu živin. (SOU�EK, 

KRIEGEL, NÁROVEC, ŠACH, 2010) 

3.2 Vodní toky s malým povodím  
V hornatých oblastech pramení tém�� všechny vodní toky. Sou�ástí vodopisné sít�

jsou krom� vodních tok� také trvale nebo ob�as vodné strouhy, stružky, strže a erozní 

rýhy, také mok�ady, t�n�, jezírka, jezera a i um�lé kanály a vodní nádrže. Vodní toky lze 

rozd�lit na byst�iny, horské potoky, potoky, �eky a veletoky. P�irozená vodopisná sí�, která 
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se vytvo�ila povrchovým odtokem vody, byla v souvislosti s využíváním území lidskými 

zásahy rozší�ena. K rozši�ování vodopisné sít� m�že docházet necht�n�, nap�íklad vznikem 

rýh p�i t�žb� a p�ibližování d�eva, vlivem p�ibližovacích linek a cestní sít�, nebo úmysln�

budováním záchytných p�íkop�, odpad�, odvod�ovacích kanál� atd. (ZUNA, 2008) 

Potoky a byst�iny se neodlišují od �ek jen velikostí povodí, lze u nich pozorovat 

významné rozdíly v režimu pr�toku vody, které vyplývají z hydrologických specifik 

malého povodí a z hydraulických vlastností otev�eného koryta malých rozm�r�. (ZUNA, 

2008) 

Z hydrologického hlediska je významnou vlastností malého povodí geneze velkých 

vod. Povodn� na malých vodních tocích vznikají z p�ívalových deš�� vysoké intenzity, 

malého plošného rozsahu a krátké doby trvání. Povod�ová vlna má velmi rychlý vzestup 

a velký kulmina�ní pr�tok. Pro malá, zejména horská povodí je typická zna�ná 

rozkolísanost pr�tok� a �astý výskyt velmi malých pr�tok� vody. Za extrémních situací 

m�že dojít k úplnému zastavení pr�toku vody. (ZUNA, 2008)

Vodní toky s malým povodím d�lí Zuna (2008) na potoky nížin, potoky pahorkatin, 

podhorské potoky, horské potoky a byst�iny. 

3.3 Strže 
V lesích jsou nejvíce vyvinutými erozními útvary strže. Jsou to erozní zá�ezy 

o hloubce jednoho metru a v�tší, vzniklé lineárn� tekoucí vodou. V �eské republice jsou 

velmi �etnými a nejtypi�t�jšími holocenními tvary reliéfu. Jejich vznik a vývoj probíhá 

i v sou�asné dob� a závisí zejména na geomorfologických pom�rech území, z nichž 

nejd�ležit�jší je �lenitost reliéfu, dále na horninovém prost�edí a na hospodá�ské �innosti 

�lov�ka. (CZUDEK, 2005)

Typicky vyvinuté a �asté strže jsou zejména v �lenit�jším reliéfu, v územích 

s výskytem spraší a sprašových hlín a na ostatních kvartérních a neogenních pís�itých 

a jílovitých sedimentech. Nejvíce jich najdeme ve vrchovinách a hornatinách, ale 

i v n�kterých pahorkatinách. V pahorkatinných a nižších vrchovinných oblastech �eské 

republiky je hlavním obdobím vývoje strží letní doba vydatných srážek, ve vyšších 

vrchovinách a zejména v hornatinách tání sn�hu. V ro�ním klimatickém cyklu u nás 
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m�žeme vy�lenit dv� hlavní období vzniku a vývoje strží. Je to �as tání sn�hu a období 

letních p�ívalových deš��. (CZUDEK, 2005) 

Obrázek �. 3: Strže P. Tobiášová 

Ve srovnání s trvalými vodními koryty, která mají pom�rn� mírný a rovnom�rný 

podélný profil, jsou výmoly a strže charakterizovány náhlými zm�nami sklonu. Jsou také 

obvykle hlubší a užší a voda v nich nese velké množství splavenin. (HOLÝ, 1994)

Hustota strží se v r�zných geomorfologických regionech a v jejich �ástech m�ní. 

Ve sprašových oblastech jižní Moravy a ve flyši Západních Karpat se uvádí maximální 

hustota strží až 3,3 km/km2. Jinde zase na velkých plochách nap�. Polabí, nenajdeme tém��

žádnou strž. (CZUDEK, 2005) 

Z geomorfologického hlediska d�líme strže na svahové a údolní. Jedna a tatáž strž 

m�že mít �asto obojí charakter. V horním úseku má charakter svahový, dále pak údolní. 

Strže se vyskytují i tam, kde vznikly prohloubením lesních a nebo polních úvoz� a cest. 

Svahové strže jsou u nás celkov� kratší a mají výrazn� v�tší spád než strže údolní. 

(CZUDEK, 2005) 

Dlouholeté terénní výzkumy ukazují, že travnatá vegetace v zem�d�lských územích 

je lepší ochranou proti hloubkové erozi než stromová vegetace v lesích. (CZUDEK, 2005) 
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4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ 
�EŠENOU OBLAST 

Kop�ivnice je st�edn� velké m�sto ležící v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový 

Ji�ín, v podh��í Beskyd, v historickém území Lašska. Nachází se cca 15 km jihovýchodn�

od m�sta Nový Ji�ín v údolí mezi �erveným kamenem (695 m n. m.) a Bílou horou (557 m 

n. m.) 

M�stem protéká potok Kop�ivni�ka, levostranný p�ítok vodního toku Lubina, který 

pramení v sedle mezi �erveným kamenem a Pískovnou (584 m n. m.). 

Obrázek �. 4: Umíst�ní Kop�ivnice na map� �R http://geoportal.gov.cz 

4.1 Geologické pom�ry 
Katastry Kop�ivnice, Vl�ovic a Lichnova, na kterých se zájmové území nachází, 

leží v geologicky složitém území okrajové �ásti Vn�jších Západních Karpat. 

Kop�ivnice 
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Geologická stavba zde vznikla ve starším období mladších t�etihor (miocénu), kdy 

se p�i vrásn�ní Karpat p�esunuly od JV p�íkrovy flyšových Vn�jších Západních Karpat 

p�es okrajové �ásti prvohorního �eského masívu, který z�ásti p�ekrývají mladot�etihorní 

horniny karpatských p�edhlubní. (ELIÁŠ, ELIÁŠOVÁ, 1998)

Nejrozší�en�jšími horninami v masívu �erveného kamene jsou �tvrtohorní 

uloženiny. Skalní podklad v jejich podloží p�edstavují horniny p�íkrovu bašského vývoje 

slezské jednotky, který se nasunul na spodn�jší p�íkrovy podslezské jednotky. Nejstarší 

�ástí slezské jednotky je svrchnojurské až spodnok�ídové t�šínsko-hradištské souvrství. 

Jsou to více než 1000 m mocné �ernošedé, n�kdy vápnité jílovce, které se st�ídají 

s vložkami pískovc� a vápenc�. V nejvyšší �ásti vrstevního sledu tohoto souvrství 

nalézáme až n�kolik desítek metr� mocné pásmo s metrovými polohami k�emenných 

pískovc� a slepenc� s valouny štramberských vápenc� ozna�ované jako chlebovické 

vrstvy, usazené ve vyšší spodní k�íd�. Specifickou litofanií t�šínsko-hradištského souvrství 

v bašském vývoji p�edstavují blokové akumulace se štramberskými vápenci. Jsou to až 

400 m mocné vrstvy, které se p�edevším skládají z blok� b�lošedých štramberských 

a kop�ivnických vápenc�, spolu s útržky �ernošedých jílovc� a pískovc� t�šínsko-

hradištského souvrství. (ELIÁŠ, ELIÁŠOVÁ, 1998)

T�šínsko-hradištské souvrství postupn� p�echází do nadloží bašského souvrství 

spodní svrchní k�ídy. Toto souvrství se vyzna�uje mnohonásobným st�ídáním 

centimetrových až decimetrových poloh vápenc� a slínovc� a centimetrových poloh 

jílovc�. Do jeho sledu se jako vložky vzácn� vkládají slepence a ojedin�le i mocné polohy 

akumulací se štramberskými vápenci (Raškova skála).

Vrstevní sled bašského vývoje slezské jednotky ukon�uje svrchnok�ídové 

palkovické souvrství. Tvo�í je k�emenné pískovce a slepence s ojedin�lými vložkami 

jílovc�.  

Povrchové horniny jsou r�zn� vzdorné proti zv�trávání a erozi. Pevné, erozi 

pom�rn� vzdorující horniny bašského vývoje slezské jednotky, budují v popisovaném 

území nápadné vyvýšeniny – �ervený kámen, Bílou horu, Kotou�, Šostýn a pahorky od 

Brd� k Holému vrchu. Podslezská jednotka se skládá z hornin mén� odolných v��i erozi, 

které proto skládají spíše prohlubn� nebo sníženiny v reliéfu – údolí Kop�ivni�ky a plošina 

ležící mezi Vl�ovicemi, Lubinou, P�íborem a Libhoští. (ELIÁŠ, ELIÁŠOVÁ, 1998)
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Legenda: 

Obrázek �. 5: Geologická mapa Kop�ivnice a okolí http://geoportal.gov.cz 

4.2 Geomorfologické pom�ry 
 Za�azení zájmové oblasti dle geomorfologického �len�ní reliéfu �R 

(Demek, 2006)  

Provincie: Západní Karpaty 

Soustava: Vn�jší Západní Karpaty 

Podsoustava: Západobeskydské podh��í/Západní Beskydy 

Celek: Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek: Štramberská vrchovina 

Okrsek: Šostýnské vrchy 

 Jde o oblast horského a vrchovinného charakteru s velmi pestrou morfologií. 

St�ídají se h�bety, h�bítky, bohat� v�tvená a �asto hluboce za�íznutá údolí. H�bety tvo�í 

obvykle odoln�jší horniny. (CHAMRA a kol., 2009) Nejvyšším bodem je �ervený kámen 

(695 m n. m.).  

Podbeskydská pahorkatina se táhne od Hornomoravského úvalu na jihozápad� až 

po �eský T�šín na severovýchod�. Má ráz �lenité pahorkatiny a pestré geologické složení. 

V pleistocénu sem zasahoval kontinentální ledovec. Ve st�ední �ásti Podbeskydské 

pahorkatiny leží Štramberská vrchovina. Jedná se o �lenitou vrchovinu se st�ední výškou 
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444,3 m a st�edním sklonem 9°40´. Má erozn� denuda�ní reliéf výrazných vyvýšenin 

p�íkrovových trosek, úpatních pahorkatin a sníženin, podmín�ný velkými rozdíly 

v odolnosti hornin. Nachází se zde velké zbytky terciérních zarovnaných povrch�, 

pr�lomová údolí nebo periglaciální tvary. (DEMEK a kol., 2006)  

Šostýnské vrchy leží ve st�ední �ásti Štramberské vrchoviny. Reliéf je tvo�en 

skupinami velkých, širokými sedly odd�lených p�íkrovových trosek z odolných hornin se 

zbytky t�etihorních zarovnaných povrch�. Významnými body jsou Bílá hora (557 m), 

�ervený kámen (695 m), Kotou� (495 m) a Štramber�ík (498 m). (HURBAN, 2007) 

Dnešní vzhled okolí Kop�ivnice vznikl geologickými pochody ve �tvrtohorách. 

�áste�n� se na jeho vzniku podílela p�ítomnost kontinentálního ledovce, který zasahoval 

ve starších �tvrtohorách až do kop�ivnického okolí. Výrazn� se zde uplat�ovala vodní 

eroze a denudace a �áste�n� i �innost v�tru. Morfologii svah� velmi výrazn�, zvlášt�

v období okolo zaledn�ní modelovaly svahové pohyby. V poslední dob� se mimo již 

zmín�nou erozi a svahové pohyby projevovala nejintenzivn�ji antropogenní �innost, jejíž 

vlivy m�žeme pozorovat na d�lní �innosti a dobývání kamene v lomech. (ELIÁŠ, 

ELIÁŠOVÁ, 1998) 

Legenda: 
86 - Podbeskydská pahorkatina

Obrázek �. 6: Geomorfologické �len�ní Moravy a Slezska http://cs.wikipedia.org 

Zájmové 
území 
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4.3 Pedologické pom�ry 

Nejrozší�en�jším p�dním typem zájmového území jsou kambizem� a pararendziny.  

Obrázek �. 7: Rozmíst�ní p�dních typ� na masívu �erveného kamene http://mapy.geology.cz 

Kambizem� d�íve zvané hn�dé (lesní) p�dy. Jsou vázány na siln� �lenité reliéfy. Nachází 

se ve svažitých podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatit� a metamorfit�

a zpevn�ných sedimentárních hornin. Mate�ní horniny jsou v�tšinou nekarbonátové, 

skeletnaté, a proto je v p�dní hmot� dostatek materiálu, který pom�rn� lehko podléhá 

zv�trávání, �ímž se neustále uvol�ují živiny, železo a jiné látky. Vyskytují se v mírném 

humidním klimatickém pásmu, a to p�edevším pod listnatými lesy. Kambizem� se 

vyzna�ují kambickým hn�dým metamorfovaným horizontem bez jílových povlak�. 

(TOMÁŠEK, 2007) 

Stratigrafie p�dního profilu: A1 – (B) - C  
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Pararendziny jsou p�dy vzniklé na silikátovém podklad� obsahujícím karbonáty 

a vyzna�ující se silikátovým mikroskeletem. P�dotvorné substráty pararendzin tvo�í 

p�echod mezi nekarbonátovými horninami, z nichž vzniká ranker a horninami 

karbonátovými, z nichž vzniká rendzina. Pararendziny mají p�evážn� neutrální pH 

a p�íznivé sorp�ní vlastnosti. Pro nižší obsah skeletu, st�ední hloubku, dobrý fyzikální stav 

a bohatství živin je m�žeme považovat za dobré lesní p�dy. (HORNÍK, 1986)

Stratigrafie p�dního profilu: A1ca - Cca  

4.4 Hydrologické a hydrogeologické pom�ry 
Území pat�í do povodí �eky Odry a úmo�í Baltského mo�e. V zájmové oblasti 

pramení vodní tok III. �ádu Kop�ivni�ka, který se po cca 7,3 km vlévá jako levostranný 

p�ítok do vodního toku II. �ádu Lubina. Kop�ivni�ka je vodohospodá�sky významný tok 

s pstruhovou vodou po celém toku. (VL�EK, 1984) 

Tabulka �. 1: Základní hydrologické údaje vodního toku Kop�ivni�ka  (OŽP MÚ Kop�ivnice, 2008) 

Vodní tok Kop�ivni�ka 

Povodí 2 – 01 – 01 – 138/0 

Správce toku 
M�sto Kop�ivnice �. km 6,6 – 7,3 
Povodí Odry, s. p., Ostrava �. km 0,0 – 6,6 

Kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Kop�ivnice 

Plocha povodí 14,513 km2 

Plocha povodí v zájmovém území 0,98 km2 

Dlouhodobé pr�m�rné pr�toky 

Q1 - 0,8 m3.s-1   
Q2 - 1,2 m3.s-1    
Q5 - 1,8 m3.s-1 

Q10 – 2,6 m3.s-1 

Q20 – 3,7 m3.s-1 

Q50 – 5,6 m3.s-1

Q100 - 8,2 m3.s-1   

Celková délka toku 7,3 km 

Délka toku v zájmovém území 0,95 km 
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Ve flyšových regionech v�tšinou p�evládá povrchový odtok nad infiltrací. 

Kolektory tvo�í psamitické pop�. psefitické sedimenty. Propustnost je puklinová, velmi 

ojedin�le pr�linová. Puklinové systémy se uzavírají, nebo jsou sev�ené. Významn�jší jsou 

spíše struktury zlomového charakteru. Vzhledem k charakteru hornin se vyskytují napjaté 

hladiny. (CHAMRA a kol., 2009)

V území se nachází n�kolik pramenných studánek a nedávno obnovená vodní nádrž 

Šostýn. 

Jasníkova studánka byla postavena na míst� pramenného výv�ru podzemní vody ve svahu 

pravého b�ehu bezejmenného pravostranného p�ítoku Kop�ivni�ky. Okolí studánky 

skládají spodnok�ídové chlebovické vrstvy, tvo�ené st�ídáním pískovc� a jílovc�, místy 

slepenci s pís�ito-jílovitou hmotou. Studánka je na seznamu kulturních památek. 

Šutyrova studánka se nachází na úpatí západního svahu �erveného kamene v zajímavé 

archeologické lokalit� bývalého keltského sídlišt�. V sou�asné dob� zde jsou dva silné 

prameny, zachycené ve vodojemech. Kolem studánky je vyhlášeno ochranné pásmo 

vodních zdroj�. 

Jericho leží na severním svahu �erveného kamene, JV od Janíkova sedla v nadmo�ské 

výšce 540 m n. m. 

Hladná voda – vydatný pramen, který pat�í mezi sledované objekty státní hydrologické 

pozorovací sít� �HMÚ se nachází p�i úpatí SV svahu Pískovny. 

Vodní nádrž (rybník) Šostýn vznikla obnovou bývalého hradního rybníka v 480 m 

n. m. Jedná se o vodní dílo IV. kategorie se sypanou zemní hrází a výpustním objektem – 

požerákem, p�epad probíhá p�es kamenný práh. Napájení rybníka je zajišt�no drobnými 

p�ítoky ze svahu Pískovny, voda odtéká do pravostranného p�ítoku vodního toku 

Kop�ivni�ka. Objem akumulované vody je 1080 m³, max. objem nadržení 1 395 m³. 

Vlastníkem a správcem vodního díla je m�sto Kop�ivnice. Postup p�i manipulaci s vodou 

je dán schváleným manipula�ním �ádem vodního díla. (OŽP MÚ KOP�IVNICE, 2008)
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4.5 Klimatické pom�ry 
Podle klimatické regionalizace �R (QUITT, 1971) náleží zájmové území do 

klimatické oblasti MT 10. 

Obrázek �. 8: Klimatické regiony �R podle Quitta (Quitt, 1971) http://ovocnarska-unie.cz 

Dle atlasu podnebí �eska (TOLASZ, 2007) leží Kop�ivnice v klimatické oblasti 

mírné, teplé, vlhké, vrchovinné s pr�m�rnou ro�ní teplotou 7,4 °C. Mrazivých dn� je 

v oblasti pr�m�rn� 110-130 ro�n�, letních dn� v pr�m�ru 40-50. Pr�m�rný úhrn ro�ních 

srážek je 650-750 mm. Vítr p�evládá severní a západní. 

P�i p�ívalových srážkách m�že napršet b�hem n�kolika dní i n�kolikam�sí�ní 

srážkový úhrn, jako tomu bylo v lét� 2010, kdy b�hem 2 dn� napršelo 143 mm srážek. 
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4.6 Flora zájmové oblasti 
Dle mapy potenciální p�irozená vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 2001) je masív 

�erveného kamene porostlý ost�icovou dubohab�inou a ost�icovou bu�inou viz obrázek 

�. 7. Dle pr�zkumu Marie Sedlá�kové, který provedla v uvedené lokalit� v roce 1997, však 

pokrývají území krom� smrkových porost� su�ové lesy a kv�tnaté bu�iny. 

Legenda: 

�

Obrázek �. 9: Mapa potenciální p�irozené vegetace http://geoportal.gov.cz 

Su�ové lesy (Ravine forests) 

Vyskytují se na strmých svazích s výchozy skal nebo s výrazným p�dotokem, 

v roklích, dolních �ástech svah� a svahových úpatích s akumulací balvan� nebo jiného 

su�ového materiálu. Podloží je obvykle tvo�eno tvrdými horninami, a to jak silikáty, tak 

vápenci. P�dy jsou zpravidla hlubší, ale s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami 

a s velmi dobrou mineralizací opadu. �asto jsou vlhké, nikoliv však trvale zamok�ené. 

Su�ové lesy tvo�í v�tšinou jen maloplošné porosty rozší�ené od pahorkatin do horských 

poloh, horní hranice dosahují v nadmo�ských výškách kolem 800-900 m. 

Lesy jsou tvo�eny všemi lesními patry. Stromové patro je druhov� bohatší než 

u jiných typ� mezofilních listnatých les�. P�evládají v n�m su�ové d�eviny javor mlé�
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(Acer platanoides) a klen (Acer pseudoplatanus), jasan (Fraxinus excelsior), lípy (Tilia 

cordata a Tilia platyphyllos) a jilm horský (Ulmus glabra). V nižších nadmo�ských 

výškách je hojn� zastoupen habr (Carpinus betulus), ve vyšších nadmo�ských výškách je 

p�imísen i buk (Fagus sylvatica) a naopak ustupují lípy. Vzácn� se zde vyskytuje i tis 

�ervený (Taxus baccata). V bohat� zastoupeném ke�ovém patru nalezneme lísku (Corylus 

avellana), bezy (Sambucus nigra a Sambucus racemosa) a další druhy. Bylinné patro 

zastupuje m�sí�nice vytrvalá (Lunaria rediviva), udatna lesní (Aruncus vulgaris)

a v su�ových lesích krasových žleb� se vyskytuje vzácná kapradina jelení jazyk celolistý 

(Phyllitis scolopendrium). Je zde i výrazn� vyvinuté mechové patro. (CHYTRÝ, 2001)

Kv�tnaté bu�iny (Herb-rich beech forests) 

Kv�tnaté bu�iny se vyskytují na eutrofních, obvykle kambizemních p�dách 

s rychlou mineralizací humusu, na r�zných druzích hornin. V nižších a st�edních 

nadmo�ských výškách osídlují chladn�jší rokle a severní svahy. Jen výjime�n� rostou 

v nadmo�ské výšce nad 1000 m. 

Listnaté lesy s p�evládajícím bukem (Fagus sylvatica) a n�kdy s p�ím�sí dalších 

listnatých strom� (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus 

excelsior, Quercus petraea, Tilia cordata, Tilia platyphyllos a Ulmus glabra) ve vyšších 

nadmo�ských výškách také jedle b�lokoré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies). 

Ke�ové patro je zastoupeno lískou (Corylus avellana), lýkovcem jedovatým (Daphne 

mezereum), zimolezem (Lonicera nigra a Lonicera xylosteum), bezem (Sambucus 

rhacemosa) a je�ábem pta�ím (Sorbus aucuparia). Pokryvnost bylinného patra je zpravidla 

30-60 %. Vyskytují se zde mezofilní druhy listnatých les� jako ost�ice chlupatá (Carex 

pilosa), ky�elnice (Dentaria bulbifera), ma�inka vonná (Galium odoratum), bukovník 

kapra�ovitý (Gymnocarpium dryopteris), strdivka (Melica uniflora), bažanka vytrvalá 

(Mercurialis perennis), vraní oko (Paris quadrifolia) nebo violka lesní (Viola 

reichenbachiana). Mechorosty rostou spíše na padlých stromech a kamenech. (CHYTRÝ, 

2001)
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4.7 Fauna zájmové oblasti 
V byst�inách najdeme blešivce poto�ní (Rivulogammarus fossarum) a larvy 

chrostík� (Umnophilus sp.), v kalužích �olka horského (Messotriton alpestris), ku�ku 

žlutob�ichou (Bombina variegata) �i ropuchu obecnou (Bufo bufo). Šostýnský rybník je 

d�ležitou lokalitou pro rozmnožování obojživelník�, zejména ropuchy obecné (Bufo bufo), 

skokana hn�dého (Rana temporaria), �olka horského (Messotriton alpestris), mloka 

skvrnitého (Salamandra salamandra). Z hmyzu je zde k vid�ní potápník dvouskvrnný 

(Agabus bipustulatus), šídlo velké (Aeschna grandis), plovatka toulavá (Lymnaea peregra)

nebo brusla�ka horská (Gerris gibbifer). 

Z bezobratlých jsou na loukách a v lesích nej�ast�ji k vid�ní tesa�íci skvrnitý 

(Strangalia maculata), �ernošpi�atý (Strangalia melanura), obecný (Leptura rubra), 

panenský (Gaurotes virginea) a vzácný karpatský endemit (Gaurotes excelens), dále 

zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), pestrokrve�ník 

v�elový (Trichodes apiarius), kn�žice páskovaná (Graphosoma lineatum), �melák polní 

(Bombus agrorum) a skalní (Bombus lapidarius), pilo�itka velká (Urocerus gigas), lumek 

veliký (Rhyssa persuasoria), kova�ík kovový (Selatosomus aeneus) a zelenavý 

(Corymbites pectinicornis), krasec �ty�te�ný (Anthaxia quadripunctata), lišaj lipový 

(Dilina tiliae). V lesních porostech a v blízkosti potoka se vyskytuje n�kolik druh� velkých 

dravých st�evlík�. 

Z plaz� se v zájmové lokalit� vyskytují ješt�rka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš 

k�ehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). 

Ptáky zastupují krkavec velký (Corvus corax), jest�áb lesní (Accipiter gentilis), 

kán� lesní (Buteo buteo), holub h�ivná� (Columba palumbus), holub doup�ák (Columba 

oenas), žluna zelená (Picus viridis), datel �erný (Dryocopus martius), strakapoud velký 

(Dendrocopos major), brhlík lesní (Sitta europaea) a šoupálek dlouhoprstý (Certhia 

familiaris), sojka obecná (Garrulus glandarius), sýkora ko�adra (Parus major), sýkora 

babka (Parus palustris), sýkora mod�inka (Parus caeruleus), králí�ek obecný (Regulus 

regulus) a králí�ek ohnivý (Regulus ignicapillus). 

Savce zastupují kuna skalní (Martes foina), jezevec lesní (Meles meles), liška 

obecná (Vulpes vulpes), veverka obecná (Sciurus vulgaris), plch lesní (Dryomys nitedula), 
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plch velký (Glis glis), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a myšice temnopásá 

(Apodemus agrarius). 

Za vlhkého po�así lze v lesích narazit na karpatského endemita mlž� modranku 

karpatskou (Bielzia coerulanus). (KVITA, 1998)

4.8 ÚSES – regionální biocentrum Pískovna 
V zájmovém území se nachází regionální biocentrum Pískovna 144 vložené do 

nadregionálního biokoridoru K 144 Jezernice – Hukvaldy (bu�iny, dubové bu�iny, su�ové 

lesy, místy smr�iny). Biocentrum Pískovna je sou�ástí evropsky významné lokality 

�ervený kámen. 

Obrázek �. 10: Mapa se zakreslením regionálního biocentra Pískovna http://geoportal.gov.cz 
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4.9 Chrán�ná území – evropsky významná lokalita 
�ervený kámen 

Evropsky významná lokalita �ervený kámen se vyzna�uje zachovalými porosty 

p�vodních su�ových bu�in s javorem a lípou, zachovalými obhospoda�ovanými loukami 

s výskytem vzácných orchidejí, nap�. vstava� mužský (Orchis mascula), bradá�ek vej�itý 

(Listera ovata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Vlhká a podmá�ená stanovišt�

provázejí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec Fuchs�v (Dactylorhiza 

fuchsii). Na bohaté bylinné patro je vázáno množství hmyzu a dnes již z p�írody stále více 

mizejících motýl�. 

V neposlední �ad� je pak pot�eba zmínit i biotop, který byl pro své kvality 

a význam na lokalit� za�azen mezi jeden z p�edm�t� ochrany – zastín�ná lesní p�novcová 

prameništ�.  

Na pom�rn� malé ploše je zde koncentrováno velké množství p�írodov�dných, 

kulturních a historických zajímavostí a hodnot. (�ONDÍKOVÁ, 2012)  

Obrázek �. 11: Mapa EVL �ervený kámen http://geoportal.gov.cz 
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4.10 Lašská nau�ná stezka 
Velmi dobrým pr�vodcem návšt�vníka v tomto pozoruhodném území m�že být 

známá Lašská nau�ná stezka s 16 zastaveními (viz p�íloha �. 2), která prochází 

nejatraktivn�jšími místy v Kop�ivnici a jejím blízkém okolí a která p�ibližuje 

návšt�vníkovi poutavých zp�sobem zajímavosti z historie, zoologie, botaniky, lesnictví, 

mykologie, dendrologie, geologie a hydrologie tohoto území. (�ONDÍKOVÁ, 2012)  

4.11 P�ím�stský les Šostýn 
P�ím�stský les Šostýn, který se rozkládá v Brdech, Pískovn� a v okolí hradu 

Šostýna, byl vyhlášen v roce 1993. P�ím�stský les pat�í do kategorie les� zvláštního ur�ení. 

Sem pat�í lesy, ve kterých ve�ejný zájem na zlepšení a ochranu životního prost�edí nebo 

jiný oprávn�ný zájem na pln�ní mimoproduk�ních funkcí lesa p�evažuje nad 

hospodá�ským využitím. Pro ob�any m�sta a jeho návšt�vníky je nejvýznamn�jší funkce 

rekrea�ní, pro ochránce p�írody funkce ochranná, vodoochranná, klimatická nebo 

krajinotvorná. (Tabule Lašské nau�né stezky)
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Terénní mapování 

Cílem této bakalá�ské práce bylo mapování míst ohrožených erozní �inností na 

základ� pr�zkumu terénu. Mapování v terénu probíhalo v období n�kolika m�síc� a bylo 

nutno se na n�j pat�i�n� p�ipravit. 

5.1.1 P�íprava na terénní mapování 

P�ed samotným mapováním v terénu byly shromážd�ny r�zné mapové podklady 

zájmového území. Z t�chto map byly vybrány nejvhodn�jší pro orientaci ve zkoumaném 

terénu. Osv�d�ila se vrstevnicová mapa, ze které jsou dob�e patrné terénní anomálie (nap�. 

strže), a turistická mapa se zazna�ením turistických tras, které mi pomohly s p�esn�jším 

ur�ením polohy v zájmové oblasti. Jako další zdroje informací k seznámení se s terénem 

mapované lokality byly použity publikace a fotografie týkající se daného území a dále 

informace od pam�tník�. 

Na základ� výše uvedených zdroj� byly vytipovány lokality, které by mohly být 

dot�eny erozí �i svahovými pohyby nebo jsou zajímavé po stránce p�írodních zajímavostí. 

Byla stanovena stupnice hodnocení erozní ohroženosti dle stavu území: 

1. erozn� mírn� ohrožené území 

2. erozn� st�edn� ohrožené území 

3. erozn� siln� ohrožené území 

P�i hodnocení byly brány v úvahu sklon svahu, délka svahu, vegeta�ní pokryv, 

vlhkost a typ horninového podloží 

5.1.2 Vlastní terénní mapování 

Vlastní mapování v m�stských lesích probíhalo v n�kolika etapách. V srpnu 2012 

jsem se �etnými poch�zkami po zájmové oblasti seznámila s místním prost�edím. 

V prosinci 2012 prob�hlo zam��ení sesuvu na �erveném kameni pomoci GPS a v polovin�

dubna 2013 prob�hlo mapování lokality po dlouhé a na sn�hové srážky bohaté zim�.  
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P�i terénním mapování byly použity tyto p�ístroje: dálkom�r Leica Rangemaster 

1000, GPS p�ijíma� Garmin eTrex H (sou�adnicový systém WGS-84), fotoaparát Olympus 

C-220 ZOOM. 

Práce s GPS p�ijíma�em a sb�r dat v terénu 

P�ijíma� GPS je za�ízení systému GPS pro p�íjem signálu, s jehož pomocí je možno 

ur�it polohu a p�esný �as kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s p�esností do deseti metr�. 

P�esnost GPS lze s použitím dalších metod ješt� zvýšit až na jednotky centimetr�. Pro sb�r 

dat v terénu byl použit GPS Garmin eTrex H (sou�adnicový systém WGS-84). P�esnost 

ur�ení polohy p�i normálním režimu GPS je výrobci odhadována na 7-10 m nebo mén�. 

(WIKIPEDIA) 

Zam��ení sesuvu na �erveném kameni prob�hlo 11. prosince 2012. Nejprve byly 

stanoveny body, které sesuv ohrani�ují (v tomto p�ípad� 3 stromy a na dvou místech 

odlu�ná hrana sesuvu), pro stanovení sou�adnic GPS. Následn� byly stanoveny GPS 

sou�adnice a jejich hodnoty byly zaznamenány do tabulky. 

Tabulka �. 2 :Sou�adnice sesuvu zam��ené GPS p�ijíma�em 

Zem�pisná ší�ka Zem�pisná délka  Pozice 

1. N 49°34,979‘ E 018°09,490‘ 3728336 

2. N 49°34,959‘ E 018°09,473‘ 3728343 

3. N 49°34,974‘ E 018°09,490‘ 3728362 

4. N 49°34,992‘ E 018°09,495‘ 3728368 

5. N 49°34,961‘ E 018°09,480‘ 3728344 

Dálkom�rem Leica Rangemaster 1000 byly zm��eny vzdálenosti mezi stanovenými 

body pro ur�ení ší�ky a délky sesuvu. Vzdálenost mezi body 1 a 3 – ší�ka sesuvu, byla 

zm��ena 20 m, vzdálenost mezi body 2 a 4 – délka sesuvu, byla zm��ena 55 m. Na 

základ� t�chto údaj� m�žeme sesuv za�adit dle Brázdila a kol. (2007) jako sesuv 

proudového tvaru (délka zna�n� p�evyšuje ší�ku). 
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V terénu byly dle mapy projity jednotlivé lokality, zákresem do mapy 

a fotograficky byla zdokumentována erozní �innost, svahové pochody, geologické 

a geomorfologické zajímavosti.  

Vzhledem k tomu, že je zájmové území zalesn�no, probíhalo mapování kv�li 

nep�esnostem p�i zam��ení sesuvu GPS orienta�n� zákresem do mapových podklad�, které 

byly poté p�eneseny do digitální podoby. 

5.1.3 Zpracování výsledk� terénního pr�zkumu  

Jako podklad pro zpracování výsledk� terénního pr�zkumu byl použit polohopis 

Základní báze geografických dat �eské republiky (ZABAGED®). 

• Pro vytvo�ení mapového výstupu lokalizace sesuvu na �erveném kameni byl použit 

software Kristýna-GIS 4.01. Sou�adnice byly nejd�íve p�epsány do souboru v MS 

Excel (sloupce x,y ), který byl následn� uložen jako csv soubor. Tento soubor byl 

importován v Kristina-GIS pomocí nástroje „p�idat XY data“ p�i nastaveném 

sou�adnicovém systému WGS-84 v zobrazení. Zobrazení bylo provedeno nad 

podkladem webové mapové služby-WMS �ÚZK ZABAGED®  viz p�íloha �. 4. 

Vzhledem k tomu, že se sesuv nachází v zalesn�ném území se smíšeným porostem, 

provád�lo se zam��ení v období vegeta�ního klidu. I p�es to jsou po zanesení do digitálních 

mapových podklad� vid�t nep�esnosti v zam��ení, které mohly být ovlivn�ny jehli�natými 

stromy nacházejícími se v lokalit� sesuvu. 

• Jako podklad p�i zpracování mapy rozmíst�ní lom� byla použita topografická mapa 

�ÚZK, která je k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Vý�ez z této mapy 

s masívem �erveného kamene byl uložen jako JPEG soubor, do kterého byly 

v programu Malování dle zákresu z terénu zazna�eny jednotlivé lomy. Výstupem je 

mapa rozmíst�ní lom� viz p�íloha �. 8. 

• Na základ� terénního mapování bylo vybráno 6 problémových lokalit na území 

kop�ivnických les�. Pro v�tší názornost byly jednotlivé lokality zaneseny do mapy. 

Postup p�i zpracování této mapy byl stejný jako u mapy rozmíst�ní lom�. Výstupem je 

mapa problémových lokalit na svazích �erveného kamene a Pískovny viz obr. �. 28. 
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5.2 Výpo�et sklonu vodního toku Kop�ivni�ka 
Pro posouzení Kop�ivni�ky z hlediska jejího charakteru bylo nutno spo�ítat spád 

toku. V pramenní oblasti má Kop�ivni�ka p�evýšení 99 m na úseku dlouhém tém�� 950 m. 

Z t�chto údaj� m�žeme jednoduchým výpo�tem spo�ítat spád toku, který vyjad�uje 

hodnota sklonu údolnice. Jedná se o procentuální vyjád�ení výškového rozdílu, který musí 

tok p�ekonat, ku délce toku ve sledovaném území. Pro charakterizaci sklonu údolnice toku 

byla z mapy vrstevnic ur�ena nejvyšší a nejnižší nadmo�ská výška toku ve sledovaném 

úseku.  

Vypo�et pr�m�rného sklonu toku byl proveden dle následující rovnice.  

100×
−

=

U

MINtMAXtU
U L

HH
I

kde: 

IU - pr�m�rný sklon údolnice toku [%] 

HMAXt - nejvyšší nadmo�ská výška toku [m] 

HMINt  - nejnižší nadmo�ská výška toku [m] 

LU - délka údolnice toku [m] 

Pokud je pramenná �ást toku rozv�tvena, bere se jako délka údolnice toku délka 

údolnice hlavního toku. (VONDROVÁ, 2012) 

Na základ� výše uvedeného výpo�tu má Kop�ivni�ka sklon toku 10,4 %. 

Graf �. 1: Spádová k�ivka Kop�ivni�ky v pramenní oblasti 
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5.3 Výpo�et sklonu svahu 
D�ležitým údajem pro posouzení erozní ohroženosti je sklon svahu. Z mapových 

podklad� – z vrstevnicové mapy – byla zm��ena vzdálenost D mezi jednotlivými 

vrstevnicemi, výškový rozdíl h byl zjišt�n z rozdílu nadmo�ské výšky nejvyšší a nejnižší 

nadmo�ské výšky. Následn� byl ze vztahu 

D

h
arctg=α

ur�en procentuální sklon svahu. 

Tabulka �. 3: Sklony svah� v masívu �erveného kamene  

nadmo�ská 
výška od do

p�evýšení 
vzdálenost mezi 

vrstevnicemi 
sklon v %

Pískovna         

Z svah nad lesní cestou 490-580 90 171 52,6 
Z svah pod lesní cestou 410-490 80 216 37 

SV svah 430-580 150 481 31 
J svah 494-580 86 224 38 

Šostýn         

Z svah 380-450 70 147 47,6 

Brdy         

SZ svah 390-460 70 135 51 
S svah 400-500 100 184 54 

JZ svah 390-460 70 227 30,8 

�ervený kámen         

S svah 386-690 304 995 30,5 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se území vyzna�uje sklonem svah� nad 30 %, 

maximální sklony svah� se pak pohybují p�es 50 %. 
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6 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

M�stské lesy Kop�ivnice se nacházejí na svazích �erveného kamene, Brd, Pískovny 

a Šostýna. Masív �erveného kamene leží ve 3 katastrálních územích: Kop�ivnice, Vl�ovice 

a Lichnov. V této lokalit� na východ� masívu se nachází také Holý vrch. Tímto vrchem se 

však budu zabývat pouze okrajov�. 

Obrázek �. 12: Reliéf masívu �erveného kamene http://geoportal.gov.cz 

6.1 Historie a sou�asnost kop�ivnických les�  
Kop�ivnice byla sou�ástí ekonomicko-správního celku hukvaldského panství, které 

bylo ve vlastnictví olomouckého biskupství. Již v 15. století se za�ínají projevovat první 

snahy o ochranu les�, zv��e a vodote�í. Zvlášt� p�ísn� byly obhospoda�ovány lesy 

hukvaldského panství. N�kdy v 16. století se objevují první ochránci les� – hajní. 
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Od poloviny 18. století se úrove� lesního hospodá�ství na hukvaldském panství 

zvyšuje. Je vybudována organiza�ní struktura, v�nována pozornost um�lé obnov�

vyt�žených porost�, budování a údržba cestní sít�. 

V 19. století se objevují první lesnické mapy a lesní hospodá�ské plány, lesní 

hospoda�ení se stává soustavným a cílev�domým. 

Po I. sv�tové válce se v d�sledku lesnické priority nov� vzniklého 

�eskoslovenského státu p�evedla t�etina vým�ry veškerých les� do vlastnictví státu, m�st 

a obcí. Obci Kop�ivnici se v roce 1928 naskytla p�íležitost získat lesy ze záboru les�

olomouckého arcibiskupství. Po p�edchozím usilovném politickém jednání kupuje obec 

Kop�ivnice v roce 1936 113 hektar� les� kop�ivnického revíru hukvaldského panství. 

(GABZDIL, 1998)

V sou�asné dob� hospoda�í m�sto Kop�ivnice na 176 ha lesa. M�stské lesy jsou dle 

lesního hospodá�ského plánu rozd�leny do hospodá�ských soubor�. Hospodá�ský soubor je 

jednotkou rámcového plánování. Je charakterizován podobnými p�írodními podmínkami, 

porostními pom�ry a funk�ním zam��ením. Pro každý hospodá�ský soubor je zpracován 

plán pé�e, který obsahuje i údaje o nebezpe�í eroze a s tím spojené zásady hospoda�ení. 

Dlouhodobou strategii m�sta Kop�ivnice je trvale udržitelné hospoda�ení les�

s cílem vytvo�ení stabilního, kvalitního, v�kov� vyrovnaného, skupinov� smíšeného lesa 

s cílem co nejvíce využívat zákonitosti p�irozeného vývoje, s uplat�ováním hospodá�ského 

zp�sobu podrostního, náse�ného a výb�rného. P�i výchov� se preferují kvalitní jedinci 

cílové druhové skladby. V obnov� se prosazují p�vodní d�eviny, listnaté stromy na úkor 

smrku. (DVO�ÁK, 2004)

6.2 T�žba hornin na Kop�ivnicku 
Lokalita m�stských les� je charakterizovaná flyšovými horninami, p�edevším 

vápencem a pískovcem, které byly v minulosti využívány jako stavební materiál nejen pro 

hrad Šostýn, ale také pro okolní obce. Rozmíst�ní bývalých lom� je zakresleno v p�íloze 

�. 8. 

Pískovec zde byl t�žen v n�kolika starých odkrytých lomech na Hore�kách na 

západním úpatí �erveného kamene (lokalita �. 8) a ve starých pískovcových lomech na 



Pavlína Tobiášová: Erozní procesy v m�stských lesích Kop�ivnice 

2013 35 

severovýchodním (lokalita �. 4) a jihovýchodním svahu Pískovny (lokalita �. 3). Dále byl 

pískovec t�žen ve východní �ásti Brd v tzv. Holubov� lomu (lokalita �. 5). 

Vápenec byl t�žen poblíž vrchu Šostýn (lokalita �. 7), na Záhu�í (lokalita �. 6) 

a v dolní �ásti Raškova kamene (lokalita �. 2), kde je dodnes vid�t cesta po které byl 

odvážen vyt�žený kámen. Poblíž lom� na Záhu�í stávaly vápenky na pálení vápna 

z vyt�ženého vápence.  

V oblasti strží v dolní �ásti severního svahu �erveného kamene se nachází lokalita 

tzv. Haví�ských �ur (lokalita �. 1). Jedná se o poz�statek dolování uhlí v místních lesích, 

které zde probíhalo na konci 18. století na popud kop�ivnického zemana Ignáce Rašky. 

(HANZELKA, 1971)

6.3 �ervený kámen 
�ervený kámen leží JV od Kop�ivnice. Do zájmového území spadá severní a SZ 

svah této výrazné p�íkrovové trosky budované flyšovými pískovci, jílovci a jílovitými 

b�idlicemi bašských vrstev a t�šínsko-hradiš�ského souvrství slezského p�íkrovu. Ve 

vrcholových �ástech �erveného kamene se nalézají zbytky terciérního zarovnaného 

povrchu – mrazové sruby. (DEMEK a kol., 2006) 

Obrázek �. 13: Zbytky mrazového srubu na �erveném kameni P. Tobiášová 
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Uprost�ed severního svahu �erveného kamene se nachází úzký pruh bezlesí, tzv. 

louka na sjezdovce. Spolu s loukami v Janíkov� sedle tvo�í komplex zachovalých luk 

s výskytem vzácných orchidejí. V zimním období je louka využívána jako sjezdovka. 

Louka na sjezdovce je v horní �ásti zna�n� podmá�ená, což znesnad�uje její údržbu, a svah 

m�že být díky tomu erozn� ohrožen. 

Obrázek �. 14: Panorama severního svahu �erveného kamene P. Tobiášová 

6.3.1 Erozní �innost  

Zvlášt� na severním svahu �erveného kamene se v minulosti vytvo�ila díky erozní 

�innosti vody hustá sí� strží (viz obr. �. 15) dlouhých pár set metr� až více než kilometr 

dlouhých. V�tšinou t�chto strží protéká po v�tšinu roku voda, nebo� v nich pramení 

p�ítoky Kop�ivni�ky. Ostatní strže jsou protékány vodou v období zvýšených deš�ových 

srážek a p�i rychlém tání, kdy voda nesta�í infiltrovat do p�dy. Nejv�tší erozní aktivitu 

vykazuje levostranný p�ítok Kop�ivni�ky, který se nachází na západ od sjezdovky a ústí do 

Kop�ivni�ky nad koupališt�m. P�ítok na vzdálenosti 920 m p�ekonává výškové p�evýšení 

156 m a má 17% spád koryta.  

Vedle již vyvinutých strží m�žeme v této oblasti pozorovat postupný vznik a vývoj 

strží nových. 
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Obrázek �. 15: Sí� strží v kop�ivnických lesích http://geoportal.gov.cz 

6.3.2 Sesuv na �erveném kameni 

Po p�ívalových deštích dne 17. 5. 2010 byl na severním svahu �erveného kamene, 

cca 50 m SV od lyža�ské chaty objeven sesuv p�dy. Dne 22. �ervence 2010 provedl 

Mgr. Aleš Havlín z �eské geologické služby terénní šet�ení k aktivit� sesuvu na svahu 

�erveného kamene. Z jeho šet�ení vyplynulo, že se jedná o m�lký aktivní sesuv, jehož 

délka je cca 60 m, ší�ka cca 20 m. Odlu�ná hrana je vyvinuta výrazn� a její výška se 

pohybuje od 1,0 do 1,5 m. Bo�ní okraje sesuvu jsou dob�e patrné v horní �ásti sesuvu, ve 

spodní �ásti jsou nevýrazné. Z�etelný je akumula�ní val. Ve spodní �ásti sesuvu se nachází 

pramen. Horní �ást sesuvu (cca 12 m dlouhá) pravd�podobn� vznikla po výrazných 

srážkách v kv�tnu roku 2010. Ve st�ední �ásti (cca 30 m dlouhé) je patrné aktivní ploužení 

a zbývající �ást sesuvu je momentáln� neaktivní a zasahuje mírn� do v�tve potoka 

s vysokým spádem toku. Z geologického hlediska se sesuv nachází na eluviálních 

sedimentech, které jsou p�ekryty deluviálními sedimenty. (HAVLÍN, 2010)
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Mgr. Havlín za�adil sesuv, vzhledem k jeho m�lkému charakteru a morfologii 

terénu a využití prostoru, do I. kategorie a zkonstatoval, že v budoucnu m�že dojít 

k mírnému nár�stu sesuvu sm�rem do svahu. Byla doporu�ena vizuální kontrola provád�ná 

majitelem pozemku p�edevším po jarním tání sn�hové pokrývky �i po silných a vytrvalých 

srážkách. 

Jak již bylo zmín�no v p�edchozí kapitole, byl dne 11. prosince 2012 p�i terénním 

šet�ení sesuv zkontrolován, p�em��en dálkom�rem a zam��en terénní GPS. Jeho poloha 

byla zanesena do mapy v p�íloze �. 4. Sesuv se jeví jako stabilizovaný, bez známek dalšího 

pohybu. 

6.4 Pískovna 
Masív Pískovny je tvo�en bašskými vrstvami flyše, složeného p�edevším 

z pískovce, místy vápence a jílovce k�ídového stá�í. Na JZ svahu Pískovny se ty�í Rašk�v 

kámen, izolovaný vápencový blok, který je složen akumulací blok� štramberského vápence 

bašského souvrství. Rašk�v kámen skládají uloženiny podmo�ského sesuvu, který se odtrhl 

v m�lké, okrajové �ásti spodnok�ídového mo�e a p�emístil do hluboké �ásti sedimenta�ní 

pánve bloky štramberských vápenc�. Bašské souvrství se vyzna�uje mnohonásobným 

st�ídáním vápenc�, jílovitých vápenc�, vápnitých jílovc� (slín�) a jíl�. (ELIÁŠ, 

ELIÁŠOVÁ, 1998)

Nižší polohy východního svahu Pískovny byly v minulosti využívány 

k zem�d�lskému obhospoda�ování, což je patrné z dochovaných antropogenních teras.  

Na SV svahu Pískovny se nachází nad sebou dva v�tší a jeden menší bývalé 

pískovcové lomy. Na flyšových vrstvách odkrytých v t�chto lomech m�žeme pozorovat 

nejen jejich úklon�ní, ale také p�evrácení – hrubší sedimenty jsou nad jemn�jšími (viz obr. 

16, 17). P�es cestu, naproti dv�ma horním lom�m, na hald� vyt�žené z lom�, lze v období 

se sn�hovou pokrývkou pozorovat vytátá místa zp�sobena teplejším vzduchem, který 

proniká z haldy na povrch.  
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Obrázky �. 16, 17: Uklon�né a p�evrácené flyšové vrstvy v lomu na Pískovn� P. Tobiášová 

6.4.1 Erozní �innost  

Na JZ svahu Pískovny prob�hl v minulosti rozsáhlý sesuv, který je dnes vid�t 

v okolí cesty vedoucí na Janíkovo sedlo. Terén v této oblasti je nápadn� zvln�ný až 

hrbolatý. I v sou�asnosti na tomto svahu probíhá s velkou pravd�podobností ploužení, jak 

je vid�t na ohnutí strom� zejména v nadzemní �ásti kmen� porostu cca 70 let starých buk�.  

Obrázek �. 18: Opilý les na svazích Pískovny P. Tobiášová 
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Na jižních svazích Pískovny v místech, kde p�echází v koryto Kop�ivni�ky, je 

možno pozorovat na svazích porostlých smrkovou monokulturou s m�lkým ko�enovým 

systémem r�zné erozní projevy. Nalezneme zde erozní rýhy, menší strže �i výmoly. 

6.5 Brdy 
Brdy jsou významným geomorfologickým krajinným prvkem, zbytkem pob�eží 

jurského mo�e. Jsou složeny z t�šínsko-hradiš�ského souvrství (v�etn� chlebovických 

vrstev se slepenci) a bašskéhou souvrství slezské jednotky. Jejich horniny jsou odolné proti 

erozi a tvo�í vyvýšeniny. (ELIÁŠ, ELIÁŠOVÁ, 1998) 

Svahy obrácené k severu mají sklon nad 50 %, JZ svah vedoucí k Bezru�ov�

vyhlídce jen kolem 30 %. Brdy obklopují ze SV tzv. Motýlí údolí, kterým protéká 

pravostranný p�ítok Kop�ivni�ky, který se do ní vlévá mimo pramenní oblast. 

V roce 2012 byla na západním výb�žku h�ebene Brd obnovena d�ev�ná vyhlídka, 

která vyrostla na míst� d�ív�jší vyhlídky, jež však v posledních desetiletích zchátrala 

a nemohla dále sloužit svému ú�elu. Z vyhlídky je výhled na Kop�ivnici od JV. Vyhlídka 

bude nov� za�azena jakou sou�ást Lašské nau�né stezky. 

Obrázek �. 19: Pohled na Pískovnu, Brdy a Šostýn z �erveného kamene P. Tobiášová 
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6.6 Šostýn 
Vrch Šostýn je stejného složení jako Brdy. Vyzna�uje se sklonitostí kolem 45 %. 

Na jeho vrcholu stál gotický hrad, který byl vybudován na skalnatém podloží a p�i jeho 

výstavb� byl použit vápenec a pískovec z okolních lom�. Ze starého lomu byl brán 

stavební kámen pro stavbu hradu Šostýna a vápno páleno ve vápence nedaleko hradu. 

V hradním valu jsou dodnes patrné sluje a díry, které tuto �innost p�ipomínají. V podloží 

hradu se nachází t�i pukliny ústící do dutinové jeskyn�. 

Obrázek �. 20: Pukliny v podloží hradu Šostýn P. Tobiášová 

6.6.1 Vodní nádrž Šostýn 

SV od hradu stával rybník, který hrál ochrannou a hospodá�skou úlohu. B�hem 

staletí zmizel krom� chátrajícího hradu i tento rybník. V roce 1999 byl obnoven v míst�

p�vodního.  

Vodní nádrž Šostýn se nachází v pramenné oblasti vodního toku Kop�ivni�ky, 

v rekrea�n� využívaném zalesn�ném sedle mezi Pískovnou a Šostýnem. Nádrž je vodním 

biotopem a p�edevším však slouží jako reten�ní nádrž, která zpomaluje odtok vody 

z území. (LOJKÁSEK, 2002)
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Délka hráze je 60 m, výška hráze dosahuje 1,5 m. Plocha hladiny stálého nadržení 

�iní 0,1560 ha, plocha povodí nádrže je 0,5 ha.  

Pr�m�rný pr�tok nádrží se pohybuje v jednotkách až desítkách litr� za minutu. 

Sklon profilu dna v celé nádrži je pozvolný. V blízkosti bezpe�nostního p�elivu byly 

projektovány �ty�i ploché ostr�vky, které však b�hem existence nádrže zanikly.  

V rámci revitaliza�ního zám�ru byl vyprojektován nový vodní biotop v místech, 

kde byla již ve st�edov�ku provozována rozsáhlejší vodní nádrž, jako sou�ást opevn�ní 

hradu Šostýna. (LOJKÁSEK, 2002)

Obrázek �. 21: Vodní nádrž Šostýn P. Tobiášová 

Cílem projektovaných úprav dané lokality bylo vytvo�ení vodního prost�edí 

s vyvinutým litorálem jako vhodným životním prost�edím pro mok�adní spole�enstva 

a posílení druhové pestrosti hydrobiont� v regionálním biocentru Pískovna. 

Vodní nádrž Šostýn se stala zcela funk�ním prvkem biocentra Pískovna. Její 

realizací došlo k vytvo�ení nového vodního biotopu s vhodnými podmínkami pro 

polop�irozenou sukcesi litorálního spole�enstva mok�adního charakteru. Jsou zde 

vyhovující biotické faktory pro vývoj vají�ek a larválních stádií žab i ocasatých 

obojživelník� spádového území. (LOJKÁSEK, 2002) 
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6.7 Kop�ivni�ka 
Vodní tok Kop�ivni�ka pramení v prostoru mezi vrchy Pískovna a �ervený kámen 

v nadmo�ské výšce 475 m n. m. Povodí Kop�ivni�ky má protáhlý v�jí�ovitý tvar 

s p�evýšením 188 m. Své vody sbírá Kop�ivni�ka na severním svahu �erveného kamene 

a na svazích Pískovny z n�kolika pramen�. Zatrubn�ný pramen z hradní studánky zásobuje 

vodou šostýnský rybník, a poté se spole�n� s dalšími prameny vlévá do Kop�ivni�ky. Na 

severním svahu Brd pramení Sýkore�ek, pravostranný p�ítok Kop�ivni�ky, který se do ní 

vlévá n�kolik set metr� p�ed ústím do vodního toku Lubina u P�íbora. Pod Janíkovou 

loukou pramení jeden ze dvou pramen� Babincova potoka, který se vlévá do vodního toku 

Lubina na 21,5 �. km. 

Údolí Kop�ivni�ky má jílovcový podklad a je proti erozi málo odolný (jílovce 

podslezské jednotky). (ELIÁŠ, ELIÁŠOVÁ, 1998)

Kop�ivni�ku lze dle jejího charakteru za�adit mezi byst�iny. Zuna (2008) 

charakterizuje byst�iny jako horské vodní toky, které mohou být vodné trvale, ale také jen 

za intenzivních srážek, kdy je pr�tok vody okamžitou reakcí na �asto extrémní srážko-

odtokovou situaci. V takovém p�ípad� m�že být vodní proud velmi rychlý a díky vysoké 

pohybové energii a neseným splaveninám také velmi nebezpe�ný. Byst�iny jsou typické 

pro velehory a horské oblasti, vyskytují se také v pahorkatinách. Vyzna�ují se velkým 

sklonem nivelety dna, zna�ným kolísáním pr�toku, intenzívním transportem splavenin 

a jejich ukládáním v tratích se sníženou energií vodního proudu. Podrobn�ji lze byst�iny 

rozd�lit na byst�iny velehor, horské byst�iny, byst�iny pahorkatin, horské potoky 

a podhorské potoky. Mezi byst�iny se též zahrnují strže jako projevy extrémní vodní eroze 

v povodí. 

Nebezpe�í byst�in spo�ívá p�edevším v náhlém nástupu povodn� a v charakteru 

jejich splaveninového režimu. Byst�iny hor a pahorkatin jsou ve svých projevech mírn�jší, 

zejména velikost erozních drolin je menší, za extrémních pr�tok� však dochází 

k masivnímu transportu a následnému ukládání splavenin. (ZUNA, 2008)

Mezi splaveniny v horských terénech lze za�adit také organické hmoty splavované 

vodou jako nap�íklad v�tve strom�. Pláví, jak t�mto organickým hmotám �íkáme, 

spolup�sobí na vytvá�ení poto�ního koryta náp�chy a p�ehrážkami, které tvo�í stupn�

a zvyšují p�epadem turbulenci a dynamické ú�inky tekoucí vody. (ZUNA, 2008)  
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Obrázek �. 22: Pláví v koryt� Kop�ivni�ky P. Tobiášová 

Na n�kterých úsecích Kop�ivni�ky je dob�e patrná eroze b�eh� p�i zahloubení do 

severního svahu �erveného kamene. Ko�eny starých strom� rostoucích na tomto svahu 

jsou z velké �ásti obnaženy a u mnohých hrozí jejich pád. (viz p�íloha �. 6)  

Obrázek �. 23: Eroze b�eh� Kop�ivni�ky P. Tobiášová 
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6.7.1 Hrazení Kop�ivni�ky v pramenné oblasti 

Pramenní oblast byla do konce minulého století devastována p�ívalovými srážkami 

a absencí technických úprav, které by omezily erozní �innost t�chto pr�tok� na minimum. 

Sv�d�í o tom hluboké strže o hloubce 5-15 m a délce 100-1000 m, které byly vytvo�eny 

zp�tnou erozí. Povodí Kop�ivni�ky trp�lo nedostatkem akumulace vody, nebo� srážková 

voda z území rychle odtékala dv�mi hlavními vodote�emi – Kop�ivni�kou a Sýkore�kem – 

do �eky Lubiny. (JAROŠ a kol., 1995)

Tento stav �áste�n� nep�ízniv� ovliv�oval i možnost obnovy rybníka u z�íceniny 

hradu Šostýn, nebo� rychlým odtokem z pramenní oblasti a zahloubením koryta docházelo 

ke snížení hladiny podzemní vody a tím i omezení vydatnosti pramen� nad rybníkem. 

(JAROŠ a kol., 1995) 

Po ni�ivých povodních v roce 1997 p�istoupilo m�sto Kop�ivnice v roce 1999 

k provedení revitaliza�ního opat�ení v pramenní oblasti toku s cílem �áste�n� prodloužit 

dobu odtoku srážkových vod z prostoru pramenní oblasti a tím umožnit ve v�tší mí�e 

infiltraci do p�dního horizontu, �ímž by došlo k zv�tšení akumula�ní schopnosti pramenní 

�ásti toku. 

Obrázek �. 24: Kamenný stupe� hrazení Kop�ivni�ky P. Tobiášová 
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Byla navržena realizace 27 d�ev�ných prah� a 17 kamenných a srubových stup��

výšky 1-3 m v odstupech 30-60 m. Tyto p�ehrážky mají v dob� p�ívalových deš��

zabra�ovat nejen zhoršování eroze dnes již zna�n� zahloubených koryt, ale p�ispívají 

i k postupnému zmenšování podélného sklonu koryta a tím i k �áste�né akumulaci 

a zlepšení infiltrace vody do podzemí. Zvýšením akumula�ní schopnosti pramenní oblasti 

došlo i k �áste�nému zplošt�ní povod�ové vlny p�i p�ívalových srážkách. Další funkcí 

p�ehrážek je �áste�né zadržení splavenin z horních úsek� toku. (JAROŠ a kol., 1995)

Po dlouhé a na sníh bohaté zim� roztála b�hem n�kolika dn� díky teplému po�así 

cca 50 cm sn�hová pokrývka, což se projevilo na zvýšeném pr�toku Kop�ivni�ky. Voda 

protékající Kop�ivni�kou obsahovala zna�né množství splavenin a plavenin, což je patrné 

z jejího zabarvení a následného usazení v koryt� (viz p�íloha �. 5 – foto 1, 2, 6 a 7). 

6.8 T�žba a doprava d�íví 
Zhutn�ní p�dy zp�sobené opakovaným pr�jezdem t�žebn� dopravních stroj� má 

negativní následky produk�ní i vodohospodá�ské. P�i opakovaných pr�jezdech v jedné 

stop� dochází k postupnému vytla�ování p�dy na okraje stopy a k jejímu zahloubení o 15-

50 cm p�edevším v závislosti na vlhkosti p�dy. (VAV�Í�EK a kol., 2008) 

P�i t�žb� a odvozu d�evní hmoty je mechanicky rozrušená svrchní �ást p�dního 

humusového horizontu splachována. T�žbou a odvozem d�evní hmoty je mechanicky 

rozrušena svrchní �ást p�dního humusového horizontu splachována do nižších poloh. 

Plaveniny a splaveniny z obnažených svah�, strží a poškozených lesních cest se akumulují 

v nižších polohách, kde zanášejí p�íkopy, kanály a p�ehradní za�ízení a tím komplikují 

r�zné �innosti a podmi�ují finan�ní škody. V �lenitém horském reliéfu se tvo�í rovn�ž 

bahenní proudy a sesuvy, které jsou i po stabilizaci obtížn� zales�ovány. V oblastech 

soust�ed�né t�žby s p�evládající traktorovou technologií, se projevují z�etelné ú�inky 

rýhové a výmolové eroze. Bývají �asto spojené s budováním do�asných p�ibližovacích cest 

(svážnic), na nichž se vytvá�ejí rýhy po pr�jezdech techniky s vle�enými kmeny strom�. 

(BUZEK, 1995) Zhutn�ní p�dy pojezdovou technikou má za následek snížení infiltra�ní 

schopnosti p�dy. Voda pak, aniž by vsakovala do p�dy, stéká po svahu dol� a odnáší 

s sebou p�dní �ástice.  
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P�i šet�eních v terénu na území �eské republiky byla v n�kterých povodích zjišt�na 

hustota zp�ístup�ovacích tras až 70 m/ha. Pouze hrubý odhad vznikajících erozních 

produkt� zp�sobovaných zp�ístupn�ním lesních p�d p�edstavuje 2,5 mil. m3 za jediný rok. 

Nebezpe�nost srážkoodtokového a tedy i erozního p�sobení nar�stá i zvyšováním 

odtokových rychlostí. (HERYNEK, 1999) 

Na území m�stských les� se nachází hustá sí� lesních cest zpevn�ných 

i nezpevn�ných. Zpevn�ná komunikace vede p�ibližn� v míst� staré lesní cesty ze sm�ru od 

m�sta Kop�ivnice do Janíkova sedla. Jedná se o cestu, která byla vybudována ve svazích 

Šostýna a Pískovny. Vzhledem k tomu, že se nachází na svazích s pom�rn� velkým 

sklonem, náchylných k erozi a svahovým pohyb�m, za�ínají se okraje komunikace 

v n�kterých místech propadat a hrozí její �áste�né sesunutí. Další cesty ur�ené hlavn� pro 

lesnické ú�ely vedou okolo Pískovny a okolo �erveného kamene, kde se nachází �áste�n�

zpevn�ná a odvodn�ná tzv. Okružní cesta, která je z �ásti sou�ástí Lašské nau�né stezky. 

Nezpevn�né lesní cesty trpí nejvíce pojížd�ním v období srážek, kdy na nich lesní 

technika zanechává i n�kolik desítek centimetr� hluboké koleje, a p�ispívá tak k zvýšení 

eroze. P�i p�ívalových srážkách jsou lesní cesty opakovan� vymývány vodou a za pomoci 

unášených splavenin zna�n� poškozovány, n�kdy až na horninové podloží (viz p�íloha 

�. 3). Na jejich obnovu jsou vyžadovány nemalé finan�ní �ástky. M�sto Kop�ivnice se 

snaží pr�b�žn� lesní nezpevn�né cesty zpev�ovat a opravovat navážkou kamenných sm�sí 

tak, aby se cesty aspo� �áste�n� zpevnily a snížila se erozní na nich samých a také v jejich 

okolí.  

Obrázek �. 25: Lesní cesta poškozená vodní erozí a lesní technikou P. Tobiášová 
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7 PROTIEROZNÍ OCHRANA 

Úkolem protierozní ochrany je chránit p�du a vodu a zabránit nep�íznivým 

d�sledk�m, jež by mohlo mít jejich poškození pro r�zná odv�tví hospodá�ství zejména pro 

zem�d�lství a vodní hospodá�ství i pro utvá�ení prost�edí pro život �lov�ka. 

Návrh protierozních opat�ení vychází z ovlivn�ní dvou rozhodujících erozních 

�initel� – sklonu a délky svahu. Nejú�inn�jší opat�ením je zmenšení sklonu svahu 

terasováním. (HOLÝ, 1994)

7.1 Ochranné zatrav�ování  
Protierozní ochranu m�že poskytnout pouze hodnotný travní porost. P�i plošném 

zatravn�ní horských poloh, obvykle s lehkými skeletovými p�dami a s v�tší hloubkou 

hladiny podzemní vody, se vytvá�í jen chudý travní porost, neschopný chránit p�du p�ed 

erozí. Proto je nutno uplatnit vhodné zp�soby kultivace porostu, spo�ívající zejména 

v zachycení zimní vláhy, hnojení, p�isévání hodnotných trav atd. (HOLÝ, 1994) 

7.2 Ochranné zales�ování 
Les se považuje za spolehlivý ochranný prost�edek proti erozi, je však nutné, aby 

lesní porost byl správn� založen a obhospoda�ován. Pouze les s hustým, vertikáln�

zapojeným vegeta�ním krytem, s bohatým podrostem, s p�dou bohatou humusem a krytou 

mocnou vrstvou hrabanky, m�že spolehliv� plnit protierozní funkci. Nejlépe t�mto 

podmínkám vyhovuje smíšený les s patrovým profilem a vhodným zkamen�ním. (HOLÝ, 

1994)

Ochranné lesy mají zaujímat nejvyšší polohy, jež by jinak ohrožovaly níže ležící 

svahy povrchovým odtokem. Umíst�ní les� na rozvodí a v horních �ástech svah� je 

p�íznivé z hlediska vodohospodá�ského i zem�d�lského, nebo� napomáhá k zásobení svah�

a údolí i údolních tok� vodou. 

P�íznivý ú�inek lesních porost� se rychle zmenšuje s nevhodným 

obhospoda�ováním, jako je nadm�rná t�žba a s ní související rozrušování povrhu lesní 

p�dy a cestní sít� p�ibližováním a odvozem vyt�žené d�evní hmoty. (HOLÝ, 1994) 
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7.3 Úprava výmol� a strží 
Výmoly a strže lze upravovat postupnou asanací nebo jednorázovou úpravou. 

Postupná asanace se uplat�uje u hlubokých výmol� a strží v�tšinou na nezem�d�lské p�d�. 

Spo�ívá v ochran� strže p�ed p�ítokem povrchové vody, v úprav� dna a ve zpevn�ní svah�

a probíhá etapov� – nejprve se zabrání prodlužování a prohlubování výmol� a strží 

a potom se upevní svahy, v�tšinou vegetací. (HOLÝ, 1994)

7.4 Odvodn�ní a protierozní ochrana lesní dopravní sít�
Aby se snížily nep�íznivé povod�ové odtoky a s nimi související erozní projevy, je 

nutno prosazovat žádoucí a pot�ebnou vybavenost zp�istup�ovacích tras podélným 

a p�í�ným odvodn�ním (p�íkopy nebo rigoly, svodnice, propusti a mostky) p�íslušných 

parametr� v souladu s hydrotechnickým �ešením a výpo�ty ve vazbách na kvalifikované 

hydrologické podklady a údaje. I p�ilehlé zá�ezové a násypové plochy by m�ly být zásadn�

a co nejd�íve po výstavb� opat�eny kvalitním travním krytem v zájmu vylou�ení nebo 

alespo� minimalizace potenciálních odtokových a erozních ú�ink� a d�sledk�. Objekty 

podélného opevn�ní a odvodn�ní bývají obvykle vybavovány pouze trasy zpevn�ných 

lesních cest, budované podle p�íslušné sm�rné normy �SN 736108. Již podstatn�

skromn�jší bývá tato vybavenost u lesních cest zemních a jejich absence u d�íve 

budovaných svážnic byla dokonce p�edpisována a respektována. (HERYNEK, 1999)

Obrázky �. 26, 27: P�í�né a podélné odvodn�ní lesních cest P. Tobiášová 
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Dále je nutno respektovat a dodržovat p�í�ný sklon povrch� vozovek st�echovit�

v p�ímých úsecích nebo jednostrann� v obloucích. Nutné jsou rovn�ž p�íkopy nebo rigoly, 

svodnice, propusti a mostky p�íslušných parametr� v souladu s hydrotechnickým �ešením 

a výpo�ty ve vazbách na kvalifikované hydrologické podklady a údaje. I p�ilehlé zá�ezové 

a násypové plochy by m�ly být zásadn� a co nejd�íve po výstavb� opat�eny kvalitním 

travním krytem v zájmu vylou�ení nebo alespo� minimalizace potenciálních odtokových 

a erozních ú�ink�. (HERYNEK, 1999) 

7.5 Hrazení byst�in 
Hrazení byst�in je soubor opat�ení, která mají zamezit vzniku a doprav� splavenin, 

ukládání splavenin v koryt�, zašt�rkování okolních pozemk�, vymílací �innosti, 

prohlubování koryta, podemílání b�eh� �i svah�, zajistit bezpe�ný pr�tok vody a neškodné 

odvedení p�ívalových vod. V nedávné minulosti byla technika hrazení byst�in zam��ena na 

zvyšování odolnosti koryta jeho opevn�ním a na sedimentaci transportovaných splavenin 

v ur�ených prostorech. Dnes se vychází ze specifického technicko-biologického p�ístupu, 

který spo�ívá v ochran� koryt snížením energie vodního proudu, v omezování rozsahu 

byst�inné eroze a v racionální regulaci splaveninového režimu. (VONDROVÁ, 2012)
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8 EROZN� OHROŽENÉ LOKALITY 

M�sto Kop�ivnice uplat�uje v m�stských lesích v r�zném rozsahu všechna 

protierozní opat�ení uvedená v p�edešlé kapitole. Vykácené úseky lesa jsou postupn�

znovu zales�ovány, na plochách bezlesí se nachází zachovalé obhospoda�ované louky. 

Kop�ivni�ka byla v�etn� n�kterých strží �áste�n� sanována. Lesní cesty jsou dle 

dostupnosti a množství finan�ních prost�edk� pr�b�žn� opravovány a odvod�ovány. 

I p�esto existují v mapovaném území lokality, které jsou r�zným zp�sobem 

poškozeny nebo ohroženy a jejich sanace je bu� finan�n� náro�ná nebo problémová 

z hlediska terénní dostupnosti. 

Na základ� pr�zkumu terénu bylo vytipováno n�kolik erozn� nejohrožen�jších 

a problémových lokalit: 

1. Nejvíce a nej�ast�ji poškozovanou lesní cestou je cesta u Haví�ské �ury, která je 

zobrazena na fotografiích p�ílohy �. 3. Jedná se o nezpevn�nou cestu ve svahu, která je 

pravideln� p�i p�ívalových srážkách �i rychlém tání sn�hu poškozována a na její opravu 

jsou vynakládány zna�né finan�ní �ástky. Zde bych doporu�ovala provést zpevn�ní 

cesty vhodn�jší technologií (nap�íklad kamenivem hrubší frakce) v�etn� p�í�ného 

i podélného odvodn�ní. Lokalita byla za�azena mezi vysoce erozn� ohrožené území. 

2. Problém s lesními cestami ve vlastnictví m�sta je v jejich využívání i jinými osobami. 

M�sto Kop�ivnice sice vlastní velkou �ást lesních porost� na svazích masívu 

�erveného kamene, �ást les� je však ve vlastnictví soukromých osob, které využívají 

m�stské lesní cesty ke stahování vyt�ženého d�íví. Zde je obtížné dozorovat využívání 

t�chto cest za nep�íznivých klimatických podmínek, nap�íklad v období po vydatných 

deštích. Lokalita byla za�azena mezi st�edn� ohrožená území místních les�. 

3. Strž u koupališt� byla �áste�n� sanovaná hrazením p�i revitalizaci Kop�ivni�ky v roce 

1999. Jedná se o p�ítok Kop�ivni�ky se spádem koryta okolo 17 %. Tento p�ítok 

s sebou unáší nejen p�i zv�tšeném pr�toku zna�né množství splavenin i plavenin. 

Sanace této strže prob�hla v druhé etap� revitalizace Kop�ivni�ky a úpravy byly 

provedeny pouze ve spodní �ásti toku. Zde se nabízí �ešení provést sanaci této strže 
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hrazením byst�iny i ve vyšších polohách, aby se i zde zmírnila erozní �innost. 

Vzhledem ke spádu koryta této strže a celoro�n� probíhající vodní erozi bylo toto 

území za�azeno mezi st�edn� erozn� ohrožené. 

4. Svahy Pískovny vykazují aktivitu svahových pochod�, jak je vid�t na deformacích 

nadzemní �ásti cca 70letých strom�, m�že zde probíhat ploužení. Ploužení bývá 

obvykle p�ípravnou fází pro další svahové pohyby a v této lokalit� již v minulosti 

prob�hl sesuv �ásti tohoto svahu a vytvo�il v jeho spodní �ásti nápadné terénní 

nerovnosti. Zde je d�ležité, aby byly svahy osázeny druhy strom�, které jsou 

charakteristické pro danou lokalitu, mají dostate�n� hluboké ko�eny a umož�ují 

rozvinutí bylinného a mechového patra. Ty p�du zpevní a ochrání ji p�ed nadm�rnou 

erozí. Mimoto je pohyb svahu vid�t na �áste�n� se propadající zpevn�né komunikaci 

vedoucí do Janíkova sedla. Lokalita byla za�azena do st�edn� erozn� ohrožených 

území. 

5. Podmá�ený svah v horní �ásti louky na sjezdovce je vhodným stanovišt�m pro n�která 

lu�ní spole�enstva v�etn� vzácných druh� orchidejí. Vlhkosti svahu napomáhá také 

silná vrstva sn�hové pokrývky, která se na sjezdovce vytvo�í b�hem lyža�ské sezony. 

Mokrá p�da však znesnad�uje se�ení lu�ního porostu a na n�kolika místech je patrna 

erozní �innost – erozní rýhy. V budoucnosti by se zde mohla v d�sledku silného 

podmá�ení projevit soliflukce nebo sesuv jak tomu bylo u nedalekého sesuvu na 

�erveném kameni. Lokalita byla za�azena do erozn� mírn� ohroženého území. 

6. Sesuv na �erveném kameni za�adil Mgr. Havlín mezi sesuvy kategorie I., tedy sesuvy 

s nízkým rizikem obnovení svahových pohyb�. Zdá se, že sesuv je stabilizovaný a za 

poslední necelé t�i roky nedošlo k jeho dalšímu pohybu. Na základ� t�chto informací 

a vizuální kontroly byl sesuv za�azen do erozn� mírn� ohroženého území. 
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Pro v�tší názornost byly tyto erozn� ohrožené lokality kop�ivnických m�stských 

les� zaneseny do vrstevnicové mapy.  

Obrázek �. 28: Problémové lokality na svazích �erveného kamene a Pískovny P. Tobiášová 
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9 ZÁV�R 

Cílem mé práce bylo popsání a zhodnocení m�stských les� nejen po stránce eroze 

a s tím souvisejících jev�, ale také po stránce územních zajímavostí a dále vytý�it 

problematické lokality v m�stských lesích. 

Jak již bylo n�kolikrát zmín�no, masív �erveného kamene je tvo�en komplexy 

flyšových p�íkrov� složených z pískovce, jílovce a místy vápencovými útvary. Reliéf, 

charakter geologického podloží a hydrogeologické pom�ry jsou p�edpokladem pro rozvoj 

eroze a r�zných typ� svahových pohyb�, zejména sesouvání. Impulsem pro svahové 

pohyby v této oblasti bývají extrémní srážky, intenzívní tání sn�hové pokrývky 

a p�edevším lidský faktor. 

Erozn� více ohroženy jsou svahy �erveného kamene a Pískovny, protože leží na 

snadno zv�trávajícím podloží, které je na mnoha místech vystaveno p�sobení vn�jších 

vliv�. V lokalit� p�sobí p�evážn� vodní eroze v r�zných podobách. Nalezneme zde erozní 

rýžky a rýhy, které poškozují lesní cesty a svahy, a které se p�sobením vody stále více 

za�ezávají do zemského povrchu a dávají základ vzniku nových strží, jako je tomu 

nap�íklad na svazích �erveného kamene, kde se eroze stržová výrazn� uplatnila. Viditelná 

je i �innost svahových pochod�. Zvlášt� svahy Pískovny byly v minulosti postiženy 

sesuvem, který lze dnes pozorovat v okolí komunikace vedoucí z Kop�ivnice na Janíkovo 

sedlo a v sou�asné dob� zde probíhá z�ejm� ploužení. V posledních letech se  svahové 

deformace v d�sledku podmá�ení p�i p�ívalových deštích objevily i na severním svahu 

�erveného kamene. 

Na základ� zmapování terénu bylo vybráno šest erozn� ohrožených lokalit, které 

byly za�azeny podle vytvo�ené stupnice erozní ohroženosti území a pro lepší p�ehlednost 

zaneseny do mapy. Dále byla vytvo�ena mapa s rozmíst�ním bývalých lom� a mapa 

s umíst�ním sesuvu na �erveném kameni na základ� zam��ení GPS p�ijíma�em.  

Velmi mne zaujala revitalizace vodního toku Kop�ivni�ka a p�ilehlých strží. Ráda 

bych se k tomuto tématu vrátila a rozpracovala jej podrobn�ji v diplomové práci. Cht�la 

bych blíže popsat a zdokumentovat jednotlivé úseky Kop�ivni�ky v pramenní oblasti 

a spo�ítat objem splavenin a erozní ohroženost v této oblasti.  
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