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Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svahových sesuvů v oblasti
povodí Hučivé Desné na západní straně Červené hory v Hrubém Jeseníku, které vznikly
při povodni v roce 1921. Vedle popisu vlastních svahových sesuvů, příčin jejich vzniku,
způsobu sanace a analýzy současného stavu

byla studovaná oblast komplexně

charakterizována i z hlediska historického vývoje území a exploatace s důrazem na
geologické, pedologické, hydrologické a klimatické podmínky včetně faunistických a
floristických aspektů dané oblasti.
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Abstract:
This thesis is focused on the landslides in the Hučivá Desná river on the west
side of the Červená hora Mt. in Hruby Jesenik caused during a flooding in 1921.
Besides the description of the landslides, their causes, methods of remediation, an
analysis of the current state of the landslides, the studied area was comprehensively
characterized in terms of the historical development and exploitation and in geological,
pedological, hydrological, climatic as well as biological aspects of the field.
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1. Úvod
Přírodní katastrofy jsou od nepaměti přirozenou součástí života a vývoje lidské
populace na naší planetě. Tyto děje probíhají většinou náhle, zanechávají za sebou
nevratné změny v krajině, škody materiální a bohužel i na lidských životech. Nejinak
tomu bylo 1. června 1921, při průtrži mračen v údolí Hučivé Desné. Po dvou hodinách
deště došlo k sesuvům půdy na západním svahu Červené hory pod Vřesovou studánkou.
Hmota zahradila údolí a vytvořila nádrž, jejíž následné protržení přineslo katastrofální
následky po celém toku řeky až po město Šumperk.
Práce je kompilačního charakteru a je rozdělena na šest hlavních kapitol
členěných na podkapitoly. V úvodu je čtenář stručně seznámen s problematikou a cílem
práce. Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na historický vývoj oblasti od 12. století do
30. let 20. století. Kapitola osvětluje přeměnu původní skladby lesa a vliv těžby na
porostní poměry za rozvoje železářského průmyslu na Šumpersku a Jesenicku, které
měly za následek sesuvy půdy na Červené hoře. V následující kapitole je posouzena
studovaná

oblast

z hlediska

geomorfologického,

geologického,

pedologického,

klimatické a hydrologické podmínky, fauny a flory. Jejím cílem je komplexní posouzení
lokality ve zmíněných aspektech. V další kapitole jsou stručně charakterizovány
technická a biologická řešení sanačních prací zabraňující dalším sesuvům na západní
straně Červené hory pod Vřesovou studánkou. V poslední kapitole je provedeno
hodnocení současné stavu řešeného území ve stržích v porovnání se situací po ukončení
sanačních prací. Cílem bakalářské práce je podrobný popis a charakteristika
problematiky svahových sesuvů v oblasti údolí Hučívé Desné na západní straně
Červené hory pod Vřesovou studánkou v Hrubém Jeseníku v kontextu s historickým
vývojem a expolatací území včetně kritické analýzy příčin vzniku sesuvů, způsobu
jejich sanace a následného vývoje.
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2. Historický vývoj oblasti
2.1 Historie do roku 1900
Od 12. století našeho letopočtu pronikají do Hrubého Jeseníku stále častěji lidé.
První písemné zmínky o většině významných sídel pocházejí z 13. století. Vznikají zde
hrady jako Korbštejn, Rabštejn anebo Kolštejn. Rozvoj těžby a zpracování železa v 16.
století začal významně měnit krajinu (Spurný, 1972). Nastává nová vlna osidlování,
rozvíjí se významná střediska těžby rud a jejich zpracování, například na Malé Morávce
a v Sobotíně. Staví se hamry a hutě, lesy začínají být bezohledně káceny, a to zejména
buky. Po čase přestává být z čeho vybírat a kácí se každý strom. Během 200 let krajina
zásadně změnila svou podobu. Původní jedlobukové lesy mizí. Nejdéle zůstaly původní
pralesy na panství Loučná a to do poloviny 18. století. Stejně jako lesy začali mizet
původní obyvatelé lesů, jako medvěd, vlk, divoká kočka (Banaš, 2007).
Panství Vízmberk (dnešní Loučná nad Desnou) se dostalo roku 1496 do držby
Žerotínů a ti jej měli až do roku 1774, kdy jej koupil klášter Velehrad. Panství mělo
v letech 1729 až 1952 zhruba 5 500 ha. Od roku 1833 byla Loučná v držbě hrabat
Mittrovských. Velký rozkvět železáren nastal za hraběte Mittrovského a bratří Kleinů.
Kleinové koupili v Loučné nad Desnou v roce 1844 zámek, který jejich majetkem zůstal
do roku 1945, kdy byl zkonfiskován a přešel na Československý stát. Rodina svého
času patřila k nevýznamnějším podnikatelským gigantům rakouské monarchie,
zaměstnávající po roce 1848 na 9000 dělníků (Melzer et al., 1993). Jak doma, tak
v zahraniční, postavili mnoho velkých staveb, zahájeny byly stavby železnic a silnic.
Pro budování všech staveb však potřebovali velké množství dříví.
Železárny, které Kleinové vlastnili, se nacházely v Sobotíně, v Rejhoticích a
Štěpánově. Sobotínské železárny byly tehdy centrem železářského průmyslu
v Rakousko-Uhersku. Jejich železárny například daly vzniknout Palackého mostu
v Praze.
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Je přirozené, že s rostoucí produkcí železa stoupala i těžba dříví na panství
Loučná. V letech 1783-1853 vyprodukovaly Sobotínské železárny na 4 226 t železa
(ocel 3 301 t, litina 9 251 t). Potřeba dříví však nebyla jen pro železárny. Byly zde i
další podniky závislé na dřevě, a to panské sklárny v Koutech a Rapotíně, papírna ve
Velkých Losinách, a v neposlední řadě hrála roli i nutnost dřeva pro stavbu železnic,
silnic atd.
Předepsaná těžba dřeva v panství Loučná byla stanovena na 13 000 sáhů dřeva
(23 270 m3 dřeva) za rok. To však nepokrylo potřebu ani sobotínské železárny, která
spotřebovala ročně 18 500 sáhů dřeva (33 115 m3 dřeva). Z tohoto důvody bylo
dováženo dřevo z nedalekých revírů Ruda a Kolštejn. V letech 1847-1856 v panství
Loučná bylo vytěženo a následně spáleno 133 000 sáhů dřeva (238 070 m3 dřeva).
Tento nápor na těžbu lesa byl ve stejnou dobu na všech panstvích (Sokol, 1951). Těžba
dřeva probíhala až do nejhornějších horských hřebenů, kde byly mýceny obrovské
plochy naholo, nejčastěji při tocích za účelem snadné a levné dopravy vodou. Voda byla
zadržována v prameništi do přehrad a vypouštěna, proud vody odnášel do koryt
dopravované dřevo se sebou dolů. Plavení přispělo k devastaci vodních toků, podemlelo
svahy až na skálu a bylo jednou z příčin svahových sesuvů. Dalším způsoby dopravy
byly zemními cestami pomocí dobytka nebo sítí lesních železnic. Podobně se kácelo i
na sousedních panstvích. Z oblasti byl takto vytěžen nejen smrk, ale i jedle, osika a olše.
V prvním zachovaném hospodářském lesním plánu z roku 1844 se uvádí, že většina
lesů je značně prořídlá, zvláště v horských oblastech. Koncem 19. století přišly velké
deště a s nimi povodně katastrofálního rozsahu. Po povodních bylo jasně prokázáno, že
důvodem bylo špatné hospodaření v lesích a pramenných oblastech v horách.
V důsledku toho vznikl zákon č. 117/1884 o neškodném odvádění horských vod, jímž
byly zásahy do přírody svěřeny kvalifikovaným lesníkům (Sokol, 1951). Musíme vždy
myslet na to, že vodní hospodářství je závislé na lesním hospodářství a naopak.
Tehdejší Rakousko-Uhersko vyhlásilo dokonce soutěž v zalesňování takto zničených
oblastí, kterého se zúčastnila i Loučná (Vízmberk).
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Chybou však bylo celoplošné zalesňování smrkem, mnohdy nepůvodní
provenience, díky kterému vznikaly čisté smrkové monokultury. Smrk je sice horská
dřevina, ale hlediska regulace odtoku vody a ochrany půdy je pro danou oblast, bez
příměsi listnatých dřevin nevhodná.
Bohužel zprávy, které se dochovaly o původní skladbě jesenických lesů, jsou
nedostačující. První záznamy se datují od počátku 19. století, předešlé záznamy jsou
pouze o využití dřeva na potřebnou výrobu paliva. Jak původní lesy vypadaly, se dnes
můžeme dovědět už jen z pylu horských rašelinišť. Podle názorů palynologů byly
původní lesy jedlobukové, kde jedle i buk se nacházely i v nejvyšších polohách (Sokol,
1951).
Pro panství Loučná je z roku 1750 udáno zastoupení dřevin jedle, buk, smrk,
olše, jilm. V letech 1795-1800 popsal panství Josef Xaver Abis Neumann ve složení
jedle, smrk, bříza, osika, habr, buk, jilm, lípa, jasan, javor, jeřáb, olše, tis (Sokol, 1965).
Rok 1848, doba po příchodu Kleinů, přinesl velké kácení lesů zvláště ve vysokých
polohách. Po demolici lesů však muselo přijít zalesňování. Vízmberký lesmistr
Emanuel Ulrich použil k výsadbě a síji semen a sazenic jak ukazuje tabulka č. 1.

Semene:

Množství:

Sazenic:

Množství:

jasanu

15,68 kg

jasan

360 kusů

olše šedé

4,48 kg

olše šedé

3 900 kusů

břízy

28 kg

olše lepkavé

5 100 kusů

modřínu

0, 56 kg

smrku

299, 60 kg

sosny

(borovice

lesní)
smrku

Tab. 1 Množství semen a sazenic při zalesňování. Převzato z Sokol (1965).
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2 400 kusů
326 965 kusů

V procentuálním zastoupení to znamená při síji 86% smrku, při výsadbě 96%. Smrk se
stal převládající dřevinou. Čistě bukové porosty úplně mizí ve prospěch smrku a to i
v oblastech Hučivé a Tiché Desné, vodohospodářsky nejohroženějším povodí.
V roce 1856 bylo zastoupení v procentech plochy, jak ukazuje tabulka č. 2.
Polesí:

smrk

buk

smíšené lesy

Kouty

44, 72%

24,25%

31,03%

Tab. 2 Ukázka procentuální převahy smrku v roce 1856. Převzato z Sokol (1965).

V roce 1957 bylo zastoupení v procentech plochy, jak ukazuje tabulka 3:
Polesí:

smrk

buk

smíšené lesy

Kouty

64,99%

6,50%

28,51%

Tab. 3 Ukázka procentuální převahy smrku v roce 1957. Převzato z Sokol (1965).

Z tabulek č. 1-3 je zřejmé, že skladba lesů byla postupem času silně narušena ve
prospěch lesu smrkového, který postupně nahrazuje původní smíšené porosty.
Zalesňování území borovicí limby (Pinus cembra) a borovice kleče
(Pinus mugo) bylo zahájeno koncem 19. století. Probíhalo v území od Pradědu až po
Vízmberské panství (viz. WEB 1). Pruh výsadby byl široký zhruba 10 m, kdy byl
prováděn za účelem ochrany proti splavování půdy.
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2.2 Historie svahového sesuvu v údolí Hučivé Desné
Vývoj území v údolí Hučivé Desné je úzce spjat se zásahem člověka
do přirozeného vývoje krajiny. Jak bylo popsáno v minulé kapitole, rudní bohatství hor
bylo velké stejně jako potřeby dřeva na palivo. Konec zpracování těžby však
neznamenal ukončení mnoha dalších problémů. V letech 1897-1917 byly všechny
porosty na sutích západní strany Hučivé Desné téměř dvacetileté s převahou smrku nad
modřínem a listnáči (původně byly svahy sutí kryty porostem modřínu, buku a jeřábu).
Katastrofální požár roku 1917, který vypukl v údolí, spálil i humusní vrstvu mezi sutí.
Než mohla být provedena sanace a rekultivace těchto ploch, dostavila se 1. června 1921
silná průtrž mračen. Jen v povodí Hučivé Desné spadlo na 4 miliony kubíků vody.
Voda ničila vše, co jí stálo v cestě. Zničeny byly všechny mosty a jezy.
Železnice mezi Kouty a Rejhoticemi byla kvůli nánosům sutě na několik dní uzavřena,
vlak končil jízdu v Loučné. Nádraží v Koutech, u kterého se stéká Hučivá a Divoká
Desná, bylo zcela zaplaveno bahnem, kamením a kulatinou. Dva rezervní vagony byly
až po plošinu zaplaveny bahnem, výška nánosů tedy musela být vysoká až čtyři metry.
Voda strhla tři domy a další byly poškozeny. Elektrárna a pila byly zcela zničeny.
Bohužel se povodeň neobešla bez ztrát na životech, ať už na lidských, tak zvířecích
(Mareček et al., 2005).
Díky velkým škodám, na jejichž nápravu by obce těžko stačily, vydali 5. června
starostové obcí Loučná a Kouty do šumperských novin žádost o pomoc. Potřeba bylo
hlavně potravin, oblečení, nářadí, stavebního materiálu a peněz. Situace si vyžádala
povolání vojska z Brna a 100 členů posádky ze Šumperka k odstranění škod. Následky
povodně a přesně vyčíslené škody ve výrobních podnicích tehdejšího šumperského
politického okresu přednesla skupina poslanců v parlamentu počátkem srpna.
Dřevozpracovatelské společnosti v Koutech vznikly škody za 185 tisíc Kč, bělidlu a
úpravně firmy Friedrich Ulrich a syn v Rejhoticích na 3,5 až 4 miliony Kč, přádelně lnu
v Loučné za 128 tisíc Kč, rapotínským sklárnám za 50 tisíc a lichtenštejnskému polesí
v Anníně v Koutech za 100 tisíc Kč. Katastrofa musela nutně přinést řešení regulaci
toku Hučivé Desné (Mareček et al., 2005).
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Lesní ředitel lichtenštejnského panství Velké Losiny Karel Loss (1921, str. 5)
in Sokol (1965) popsal vytvoření svahových sesuvů takto:
Po týdnech horka a suchého počasí byl 1. červen 1921 horký den. Mraková čepice nad
Červenou horou u Vřesové studánky ukazovala jako barometr, že lze očekávat dlouho
žádaný déšť. V pozdních odpoledních hodinách táhla skutečně nad hřebeny hor
bouřková mračna a navečer přišla bouřka trvající asi hodinu. Ale mezi 19:30 a 21:30
hodinou dostavil se prudký lijavec, jehož centrum bylo v hřebenové oblasti mezi
Červenohorským sedlem, Červenou horou, přes trojmezí na Keprník. V tomto prostoru
bylo za dvě hodiny naměřeno 180 milimetrů srážek, které zde nikdy předtím nebyly
naměřeny. Srážková intensita byla 118 milimetrů za 90 minut. Za prudkého hřmění a
blýskání se rozlily všechny bystřiny této oblasti na moravské straně, zvláště Hučivá
Desná s pravostranným přítokem (Lochwasser), Červenohorský potok s Divokým
potokem a všechny pravostranné přítoky Tiché Desné. Doposud nikdy nebyly velké vody
s tak vysokými průtoky zde pozorovány. Tyto byly také příčinou svahových sesuvů
pokryvných útvarů v hřebenových polohách této oblasti. Sesuly se nejen půdy s řídkým
porostem v účelových lesích, ale i půdy výnosového lesa s porosty plně zakmeněnými.
Sesuté plochy měly výměru okolo 60 hektarů a jen se svahů Červené hory na moravskou
stranu do povodí Hučivé Desné bylo splaveno do koryta nejméně 50 000 m³ lesní půdy
i s porostem. Z těchto hmot se v korytě Hučivé Desné vytvořila bariéra a za ní se
nadržela voda do výšky několika metrů. Po protržení této hráze ještě za lijavice
mohutný proud devastoval celé údolí Hučivé Desné. Byly zničeny veškeré mosty,
nádraží v Koutech, bývalá lichtenštejnská pila v Koutech, mnoho domů a cest. Na ploše
asi 20 km² spadlo tehdy 4 miliony m³ srážkové vody.
Na západním svahu Červené hory pod Vřesovou studánkou vzniklo sedm strží
(viz kapitola 8. Přílohy, obr. 1-17).
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3. Přírodní posouzení studované oblasti
3.1 Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska je členění území České republiky velmi
rozmanité a pestré. Geomorfologicky můžeme oblast Hrubého Jeseníku začlenit do
provincie Česká Vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická, oblast Jesenická, celek
Hrubý Jeseník, podcelek Pradědská a Keprnická hornatina (Gába et al., 1991). Hrubý
Jeseník je pohoří tzv. kerné. Výškový rozdíl dané oblasti je značný, od 201 metrů nad
mořem (řeka Osoblaha) po nejvyšší bod vrchol Pradědu 1491 m n. m. Celkový rozdíl
oblasti tedy je 1290 m. Hrubý Jeseník je jádrem Jesenické oblasti, po Krkonoších druhé
nejvyšší pohoří v České vysočině. Od Rychlebských hor je Hrubý Jeseník oddělen
Ramzovským sedlem. Na východě sousedí s Nízkým Jeseníkem, hranice s ním tvoří
Vrbno pod Pradědem a Rýmařov. Reliéf Nízkého Jeseníku tvoří široce zaoblené hřbety,
dělí se na Bruntálskou a Brantickou vrchovinu (Knoz, 1975). Hrubý Jeseník je
trupovým pohořím se značně členitým reliéfem. Základním rysem reliéfu je jeho
stupňová stavba. V reliéfu pohoří můžeme pozorovat několik generací povrchových
tvarů, vzniklých v různých geologických období rozdílnými endogenními a exogenními
procesy.
Z horopisného hlediska se Hrubý Jeseník dělí na tři hornatiny. Nejvyšších výšek
dosahuje Pradědská hornatina se střední nadmořskou výškou 953 m s výškovou
členitostí 500-800 m. Hřbet pokračuje k jihu Kamzičníku, Velkým Májem, Jelením
hřbetem, Břidličnou horou, Pecny a Pecí až k sedlu Skřítek. Od Pradědu na druhou
stranu pokračuje přes Malý Děd k Červenohorskému sedlu. Dalším podcelkem je
Keprnická hornatina. I když je poněkud nižší, má ještě příkřejší svahy. Její hřbet se
táhne od Červenohorského sedla po Šerák. Třetím a zároveň nejnižším podcelkem je
Medvědská hornatina se střední nadmořskou výškou 815 m. n. m. a výškovou členitostí
300-600 m. Jejím nevyšším bodem je Medvědí vrch (podrobně viz Gába, 1991).
Z turisticky přitažlivých geomorfologických tvarů v Jesenikách je třeba
jmenovat, nejvíce se vyskytují skalní útvary jako skalní sruby, zvané také jako mrazové
sruby. Mrazové sruby vznikly intenzivním mrazovým zvětráváním a odnosem zvětralin.
Většina z nich byla vytvořena podmínkami doby ledové. Srážková voda, nebo voda
z ledovce z tajícího ledovce vnikla do puklin a spár, při nižších teplotách se měnila
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na led a pukliny trhala a rozšiřovala. Mrazové sruby se mohou dalším vývojem změnit
na izolované skály, tory nebo skalní hradby. Tory mají podobu věží, skalní hradby
se vyznačují větší rozlohou a menší výškou. Mrazové sruby se v posledním stadiu
rozpadají na bloky kamenného moře.

Kamenné sruby v Hrubém Jeseníku jsou

například mrazový srub Petrovy kameny, nebo skalní hradby Vozka. Materiál tvořící
skalní útvary v Hrubém Jeseníku není jednotvárný. Každá hornina má zde své
charakteristické vlastnosti ovlivněné složením a stavbou. Například Vozka, Keprník a
skály na Červené hoře jsou ve svorech s charakteristickým roztřepeným obrysem.
Suťová pole můžeme nalézt od Ztracených skal po Vysokou holi tvořenými bílými
kvarcity. Předpokladem pro jejich dlouhé zachování je tvrdost hornin jako například
křemence, naopak fylity, vápence tvoří málo sutě. Rychleji se rozpadají na drobné
kameny, úlomky a štěrk. Skalními tvary vytvořenými a stále se přetvářejícími jsou
vodopády a kaskády. V Jeseníkách nejsou vodopády vysoké, spíše kaskádovité. Takové
jsou například vodopády Bílé Opavy nebo Nýznerovské vodopády (Banaš, 2007).
Vytvořily se zejména na místech, kde vodní tok překonává žílu nebo pruh tvrdší
horniny. Ve vrcholové části Hrubého Jeseníku můžeme nalézt periglaciální tvary. Na
jejich formování se podílel zejména mráz a voda. Jsou to zejména kamenné polygony,
které můžeme nalézt v podobě skalisek bizarních tvarů (Gába, 1991).
V posledním období je nejvýznamnějším geomorfologickým činitelem člověk.
Pozůstatkem minulých dob, kdy se na polích hospodařilo soukromě, jsou kamenné
haldy, valy a terasy. Stavbou, jež v posledních letech vedla k největšímu porušení
terénu a krajinného rázu, je stavba přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v údolí
Hučivé Desné.

3.2 Geologický vývoj a geologické jevy
Geologická stavba jesenické oblasti je neobyčejně pestrá, zejména díky
složitému vývoji. Od sedimentace na dně moře, přes zdvihání a lámání ker, až po
zarovnání povrchu. Hrubý Jeseník je tvořen krystalinikem. Jsou to krystalické břidlice a
vyvřeliny,

hlavně

hlubinné.

Největší

zastoupení

mají

horniny

přeměněné

(metamorfované). Základem všech úvah o časovém zařazení dávného vzniku
jesenických hornin byl objev badatele A. Halfara, který nalezl na Suchém vrchu
u Vrbna pod Pradědem otisky prvohorních mořských živočichů (Gába, 1991). Hrubý
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Jeseník patří k jednotce silesika. Uplatnila se zde příkrovová stavba-přesouvání
horninových komplexů v několika etapách.
Od starohor (proterozoikum) až do konce devonu (spodní paleozoikum) se
území Hrubého Jeseníku nacházelo na dně prvohorního moře. Typická jsou mělkovodní
společenstva s ramenonožci, tentakulity, mlži a korály (podrobně viz Chlupáč et al.,
2011).
Proteozoické uloženiny v Českém masivu jsou značně rozšířené a tvoří
podstatnou část podloží mladších uloženin. V metamorfikách silezika v Hrubém
Jeseníku patří k proteozoiku později varisky silně přepracované horniny v jádrech
klenbových struktur či příkrovů. Na východněji položené desenské klenbě je to
desenská skupina, která je značně monotónní. Tvoří jí hlavně biotické pararuly s ložisky
páskovaných magnetitových rud, metamorfované intermediální kyselé vulkanity a
ortoruly. V západněji položené keprnické klenbě jsou tlakem silně porušené ortoruly
s mikroklinem, pararuly i svory. Jižněji se nachází oskavská klenba, rozlohou menší,
která má v jádře také ortoruly. (Chlupáč at al., 2011).
Období paleozoika (prvohor) moravskoslezské oblasti má značný plošný rozsah.
Devonské až spodnokarbonské komplexy vystupují v dnešním erozním řezu
na rozsáhlých areálech v Hrubém Jeseníku, Nízkém Jeseníku a Drahamské vrchovině.
Devonské sedimenty a vulkanity mají velké rozšíření v moravskoslezské oblasti a to jak
na povrchu, tak v podloží mladších uloženin. Vystupují zejména v Jeseníku. Největší
mocnosti dosahují devonské uloženiny v Hrubém Jeseníku. Tvoří zde 1000 metrů
mocnou vrbenskou skupinu (Chupáč at al., 2011). V devonu probíhala kromě mořské
sedimentace a také vulkanická činnost (hlavně podmořská) a sním spojená ložiska
železných rud. Díky sopečné činnosti vznikly mezi desenskou a keprnickou klenbou
dva amfibolitové masívy – jesenický a sobotínský. Hlavní lokality jsou v okolí Vrbna
pod Pradědem, Rejvízu a Jeseníku. Vyšší část vrbenské skupiny je tvořena sledem
fylitů, nebo svorů s hojnými tělesy metamorfovaných bazických, kyselých vulkanitů.
Variské vrásnění patří k nejvýznamnějším horotvorným procesům vůbec. Vzniklo díky
pohybu litosférických desek, v tomto případě srážkou Gondwany a Laurussie. Pro
většinu moravskoslezské oblasti mělo vrásnění zásadní význam. V úseku Jeseníka tvoří
metamorfované horniny silesika Hrubý Jeseník. Jsou to jednotka velkovrbenská (silně
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přeměněné sedimenty a mocné vulkanity), skupina Branné (tvořená převážně
epizonálně přeměněnými horninami, klemba Keprnická (hlavně ruly, svory, migmatity),
skupina Červenohorského sedla (metakvarcity, svory aj.), klenba Desenská (tvořená
v jádře patrně přepracovanými horninami brunovistulika) – Chlupáč et al. (2011).
Karbon moravskoslezské oblasti je rozšířen především v Nízkém Jeseníku a Zábřežské
vrchovině. Spodnokarbonské uloženiny jsou ve své spodní části většinou vyvinuty ve
vápencových nebo břidličných fasciích, jejíž sedimentace pokračuje bez přerušení ze
svrchního devonu. Projevy variské orogeneze odráží kulmský vývoj typický střídáním
drob a břidlic v mořských cyklech různých řádů. Období svrchního karbonu má již
zcela jinou podobu a většinou kontinentální sedimenty tohoto stáří se ve studované
oblasti nevyskytují.
V období mezozoika (druhohor) je téměř již celá oblast Hrubého Jeseníka souší.
Od této doby byly horniny působením eroze odnášeny, zbroušeny do paroviny
o průměrné výšce 800 až 900 m (Zerzáň, 1981). Trias a jeho horniny známe pouze jako
valouny, jura v moravskoslezské oblasti tvořila převážně vápencové uloženiny
s bohatou flórou a faunou, Hrubý Jeseník však tyto období nijak neovlivnily.
Na hranici druhohor a třetihor (paleogénu) došlo k zásadní změně ve vývoji Jeseníků.
Při vrásnění sousedních horstev Západních Karpat (alpinská orogeneze) byl Český
masív silně tektonicky postižen. Došlo k oživení starých poruchových linií, podle nichž
poklesly, nebo naopak byly vyzdviženy, popř. přesmyknuty jednotlivé části ker. Tehdy
byl masiv Hrubého Jeseníku opět zvednut do horských výšek. Tyto změny otevřely
cestu pro sopečnou činnost.
V terciéru (třetihory, resp. paleogén a neogén) byl Český masiv s výjimkou
jihovýchodního okraje souší. Je obvykle spojován s prohyby kůry v předpolí alpského
orogénu, nebo ztenčením kůry vyvolané vmístěním plášťového diaptéru v předpolí Alp,
případě oběma faktory. Zlomová tektonika měla vliv nejen na vznik nových
sedimentárních prostorů (terciérní sedimenty jsou hned po horninách křídového stáří
nejrozšířenější v Českém masivu)., ale i oživením vulkanické činnosti. Neovulkanity
severní Moravy se nachází v Nízkém Jeseníku s centrem kolem města Bruntál, kde
největšími vulkány je Velký a Malý Roudný s nasypanými kužely a lávovými proudy.
Neovulkanity severní Moravy a Slezska se vyznačují převahou olivinických
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bazaltických hornin. Pokračuje podsouvání Českého masivu pod Vnější Západní
Karpaty, provázené stlačováním prostoru, zakřivením karpatského oblouku, vrásněním
a tvorbou příkopů. Na severní a střední Moravě končí v úzké depresi před příkrovy. Na
Ostravsku se uložily svrchní pestré vrstvy se sádrovci. Východní část Českého masivu
byla pod přímým vlivem alpínské orogeneze. Okrajová část masivu klesala a
v pokleslých částech se zakládaly nové sedimentační prostory. Tím se moravskoslezská
oblast stala součástí mladého alpsko-karpatského pásemného horstva (Chlupáč et al.,
2011)
V kvartéru (čtvrtohorách) dochází k období velkých klimatických změn. Doby
meziledové (interglaciály) se střídaly s dobami ledovými (glaciály). Ve starších
čtvrtohorách zvaných pleistocén dosáhl Skandinávský ledovec až do oblasti Jeseníků.
Pozůstatky po ledovci jsou až 50 m mocné uloženiny písku, štěrku a také bludných
kamenů až do výšek 400-480 m n. m. V ledových dobách, z nichž poslední skončila asi
před 11 tisíci lety, vládlo drsné a nepříznivé období. Největší ledovec se nacházel
pravděpodobně ve Velké kotlině. Zůstal zde typický ledovcový kar, kde se sníh udrží
velmi dlouho a v zimě zde hrozí pád lavin. Podobného tvaru je i Malá kotlina a Sněžná
kotlina pod Červenou horou. Ještě během glaciálu byly celé Jeseníky skoro bez
vegetace. Mladší čtvrtohory se vyznačují značným zvětráváním, vznikem půdy a
rašeliny. Nově vzniklé pohoří začalo být modelováno a obrušováno exogenními silami,
které na něj působí dodnes (Chlupáč et al., 2011). Po náhlém oteplení se sem začaly šířit
stromy. Spolu s lesy přicházejí zpátky nejdříve živočichové a později rostliny. V době
poledové se dál vyvíjí horský reliéf, dochází ke svahovým sesuvům, které dotvářejí
jesenické kotliny a strže. Nástupem neolitu se na vývoj reliéfu krajiny uplatňuje
antropogenní vliv. Ten spočívá ve vzniku nových tvarů reliéfu v souvislosti
s dobýváním nerostného bohatství Jeseníků.
Řešené povodí řeky Hučivé Desné v Hrubém Jeseníku, je rozloženo na pásmu
silesika, které tvoří dva komplexy. Komplex keprnické ruly tvořící mohutný masiv
Mravenečníku a komplex desenské ruly zabírající celé území Hučivé Desné. Klenba
keprnická je nasunuta na klenbu desenskou. Tzv. keprnická rula je klasická ortorula,
vzniklá stlačením žulových vyvřelin tvořící často mohutné lavice. Na druhou stranu tzv.
desenská rula je jemnozrnná biotická pararula, vzniklá metamorfózou aleuropelitických

18

usazenin. Je velmi tence břidličnatá. Chloritická rula je z části původu vyvřelého a
z části vznikla smíšením vyvřelin s proměněnými usazeninami. Charakteristické je pro
ni intenzivnější břidličnatý odlom než u keprnické ruly, a je bohatá na biotit.
Petrograficky tvoří chloritická a desenská rula dva různé stupně. Horní povrchový
stupeň tvoří chlorická rulová serie z pegmatických rul, které více nebo méně jsou
charakterizovány přítomností, albitu, muskovitu a biotitu. Dolní stupeň biotických rul je
daleko méně rozšířen, než ruly chlorické serie a tvoří uzavřenou skupinu Mravenečníku,
přecházející do svorů bohatých na obě slídy (Sokol, 1951).
Všechny pararuly daleko rychleji zvětrávají než zmíněné ortoruly. Mechanické
zvětrávání je navíc usnadněno tenkou lupenatostí, naopak chemické zvětrávání
podporuje dominance obou slíd s nesčetnými tenkými štěpnými plochami. Slídy se
poměrně snadno hydratují a po tenkých plochách velmi rychle roztoky pronikají.
Chemickým a mechanickým zvětráváním vznikají charakteristické písčitojílovité půdy.
Horní vrstvy těchto hlín jsou propustné, dolní vrstvy naopak málo propustné, což má za
následek tendence ke skluzu horní vrstvy (Hruška, 1985).
Na západním svahu Červené hory pod Vřesovou studánkou se nachází několik
typů hornin, které náleží do velkovrbenská skupiny silezika (viz výše, obr. 2). Do pat
strží I., II., a III., (viz obr. č. 1) zasahují horniny biotická ortorula, dvojslídá ortorula a
středně zrnitý blastomylonit. Zbytek území tvoří biotická rula, dvojslídá rula a svor
(podrobně viz WEB 2 a níže).
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Obr. 1 Lokalizace strží na západním svahu Červené hory pod Vřesovou studánkou. Sesuvy označeny
čísly I - VII. Nákres zpracoval Ing. Karel Beck (1969), státní lesy Krnov.
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Obr. 2 Geologická mapa s vyznačením popisované lokality. Zpracováno na základě mapy 1:50 000, číslo
mapy ZM50: 1242-Bělá pod Pradědem (zdroj: Česká geologická služba, viz WEB 2). Symboly: Index
1010 na geologické mapě: barva-fialová, typ horniny-metamorfit, hornina-ortrula, mylonit, popis-bt až
dvojslídá ortorula, milotizovaná, zrnitost-středně zrnitá.; Index 1000 na geologické mapě: barva-hnědá,
typ horniny-metamorfit, hornina-rula, svor, popis-bt až dvojslídá rula, až svor místy, lokálně
chloritizovaná.; Index 1007 na geologické mapě: barva-modrá, typ horniny-erlan, hornina-erlan.
Chronostratigrafie: eratén-paleozoikum až proterozoikum.

Biotitická a dvojslídá ortorula
Ortoruly jsou horniny magmatogenní, výchozí horniny pro ně jsou granitické horniny,
v menší míře i horniny výlevné. Zrna jsou nejčastěji jemného až drobného. Obsahují
ze slíd biotit a muskovit (Hejtman, 1977). Biotit je to vůbec nejběžnější slídou. Je běžný
a hojný právě v metamorfovaných horninách, zejména v rulách. Tvoří tmavě hnědé,
černé až červenohnědé prosvítající lupínky. Mají velmi dokonalý lesk a štěpnost
(Holub, 2003).
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Blastomylonit
Mylonit je metamorfovaná hornina vzniklá dlouhodobým a intenzivním drcením hornin
(katakláza), podél tektonických zón a následným zpevněním. Výsledkem je rozdrcení
minerálních zrn. Hornina se poté stává jemnozrnou, může nastat částečná rekrystalizace.
Hornina dostává mylonitovou strukturu, představující vyšší stupeň deformace.
Nastane-li po skončení mylonizace rekrystalizace mylonitu, mluví se o blastomylonitu.
Mylonit prakticky nemá hospodářské využití (Petránek, 1993)

Biotická a dvojslídá rula
Rula je hornina vzniklá intenzivní regionální metamorfózou. Je pro ni typické zřetelné
páskování (foliace) to znamená střídání břidličnatě štípatelných pásků se zrnitými. Prvé
se skládají ze slíd a minerálů, druhé z křemene a živce. Biotit je běžný a hojný právě
v metamorfovaných horninách, zejména v rulách. Tvoří tmavě hnědé, černé až
červenohnědé prosvítající lupínky. Mají velmi dokonalý lesk a štěpnost. Dvojslídá rula
se skládá ze živce, křemene a biotitu a méně hojného muskovitu (Hejtman, 1977).

Svor
Svory jsou drobně až středně zrnité metamorfované horniny, složené nejčastěji
z muskovitu, křemene a podružného množství plagioklasu. Foliace svorů je výrazná,
plochy foliace jsou pokryty šupinami muskovitu, popřípadě i biotitu. Z dalších minerálů
může být ve svorech granát, strautolit a distén (Hejtman, 1977).

Erlan
Erlan je metamorfovaná hornina, označována také jako vápenatosilikátový rohovec
nebo pyroxenové ruly. Vzniká s karbonátových hornin s příměsí klastického materiálu,
nebo v procesech kontaktní metamorfózy. Barva horniny je různá často s šedým,
zeleným nebo červeným odstínem (Petránek, 1993).
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3.3 Pedologie
Oblast povodí Hučivé Desné je tvořena výše uvedenými metamorfovanými
horninami vytvářející skalnatý podklad. Řešenou oblast ovlivňují významně
destruktivní činitelé způsobující mechanické a chemické uvolňování a rozpadávání
zvětralých částí skalního podkladu. Uvolněné části se dále hromadí na svazích údolí a
v údolních dnech. Vzhledem k nadmořské výšce horské části Jeseníku a nízké teplotě
převládá mechanické zvětrání spolu s erozivní činností vody na prudkých údolních
svazích.
Svahové uloženiny vznikají stále rozpadem skalního materiálu. Dle Ing. Sokola
(1951) jsou rozděleny na kamenité suti, hlinitokamenité suti a svahové hlíny.
Svahy s kamenitou sutí jsou v Hrubém Jeseníku značně rozšířené, nejsou
pokryté vegetací. Tvoří takzvaná kamenná moře. Nachází se většinou v oblastech
se značným sklonem, kde stabilita záleží na typu porostu. Můžeme je však díky sklonu
označit za velmi nebezpečné. Nacházejí se například na Vysoké Holi, Břidličné
(Hruška, 1985).
Hlinitokamenité suti se nachází na mírnějších svazích. Hrubý kamenitý materiál
je zcela promíchán s materiálem hlinitým. Nachází se na místech krytých lesem, a
pokud není svah dostatečně prudký, nebo není jeho pata podemíláním ohrožena, bývá
stabilní. Na svazích, kde hlinitá půda může být srážkovou vodou rozbahněna, můžeme
předpokládat uvedení pokryvného útvaru do pohybu, jako se tomu stalo na Červené
Hoře, ale i dalších místech jako Keprník, Šerák. Sesuv potom bývá mnohem
nebezpečnější než kamenná moře (Hruška, 1985).
Svahové hlíny jsou většinou přeplavené sprašové hlíny, které byly v holocénu
přemístěny dešťovými vodami na svahy. Při jejich pohybu po svahu došlu ke smíšení
původního hlinitého matriálu s písečným a štěrkovým materiálem z podložních hornin.
V Hrubém Jeseníku byly dopraveny vodou z horních poloh díky srážkovým přívalům,
tajícím sněhem atd. Na svazích dosahují mocnosti do 30 cm. Svahové hlíny s různou
příměsí tvoří největší produktivní plochy lesa v Hrubém Jeseníku. Jsou zbarveny světle
okrově až šedohnědě (Hruška, 1985). Svahové hlíny jsou stabilní, pokud jsou
stabilizovány hlubokým kořenovým systémem. Díky přeměně původních smíšených
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lesů a vytvoření souvislého smrkového porostu s mělkými kořeny ztratily nejen původní
pevnost, ale i produktivní lesní půdu s důležitým humusem. Kalamitní kácení lesů
v Hrubém Jeseníku a nedostatečné zalesnění znamenalo vystavení půdy vodní erozi, za
kterou pokračují svahové sesuvy a celková denudace půdního povrchu.
Dle vzniku můžeme pokryvné útvary rozdělit na aluviální a eluviální svahové
uloženiny.
Aluviální sedimenty vznikají činností toků. Tvoří svrchní vrstvy náplavových
výplní údolního dna. Mohou obsahovat složky jílu nebo jemných písků. Jejich
petrografické složení závisí na výchozím materiálu a druhu příměsí. Barva aluviálních
sedimentů je okrová nebo světle hnědá, dosahují mocnosti až 4 m. Vytvářejí se na nich
půdy, které mají dostatek živin. Vodotoky v místech s větším spádem rozrušují dno a
břehy, paty kamenných moří atd. Při zvýšení vodních stavů formou deště, deště
se sněhem, krup, dochází k naplavování materiálu do nižších poloh s mírnějším spádem
(Hruška, 1985). Tuto činnost můžeme vidět u Hučivé Desné.
Eluviální sedimenty vznikají rozpadem skalního podkladu přímo v místě vzniku
a nedochází zde k odnosu částic. Podle vlastností mateční horniny mají pak různé
petrografické složení, chemismus a obsah minerálních živin. Jejich mocnost závisí
na větratelnosti horniny. Všechny eluviální sedimenty mají vždy příměs hrubších,
písčitých nebo stěrkových úlomků matečné horniny. Při dlouhodobém intenzivním
dešti, nebo při jarním tání sněhu dochází k promíchání zvětralých úlomků ortorul a
parabřidlic s hlínou a tím narušení stability svahu (Hruška, 1985).
Soudržnými horninami nacházejícími se na území Červené hory označuje Ing.
František Sokol půdy hlinité, jílovité, písčitojílovité horninové částice ve směsi
s hrubšími frakcemi horninových úlomků (Sokol, 1965). Soudržnost souvisí hlavně díky
množství příměsi jílovitých částic, snadno se však mění s obsahem vody. Pokud se
obsah vody zvýší, například silnějšími srážkami než je obvyklé, mají tyto zeminy malou
soudržnost, a proto jsou náchylné k sesouvání. Při jejich průzkumu zjišťoval Ing.
František Sokol (1965) petrologický původ, geologické stáří vrstev, mocnost a sklon
vrstev a poměry podzemní vody. Jíly a jílovité půdy obsahují více než 50% částic
s menším průměrem než 0,01 mm (Záruba-Menzl, 1954). Pro jíly je typické jejich
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chování při styku s vodou. Přijímají snadno velké množství vody a stávají se až
tekutými.
Plochy po svahových sesuvech jsou velmi náchylné na srážkovou vodu, ať už je
to voda dopadající ve formě srážkových kapek, tak i tekoucí povrchová voda. Největším
problémem je však ztráta nejsvrchnějších půdních vrstev, důležitých pro lesní
hospodářství. Eroze na svazích probíhá od nevýrazného splachování jemných půdních
částic až po hluboké, sukcesivně vytvořené výmoly.
Na západním svahu Červené hory se dnes nachází několik typů půd (viz WEB
3). Tyto typy se vyskytují v každém ze sedmi sesuvů (viz obr. 2). Směrem od koryta
Hučivé Desné po oblast konce sesuvů se jedná v pořadí o půdy modální kryptopodzoly,
modální a tankerové podzoly (viz níže)

Obr. č. 3 Pedologická mapa s vyznačením popisované lokality. Zpracováno na základě mapy 1:50 000,
číslo mapy ZM50: 1242-Bělá pod Pradědem (zdroj: Česká geologická služba, viz WEB 3). Symbol:
Index-KPm, dominantní jednotka-modiální kryptopodzol, index-PZm, dominantní jednotka-modiální
podzol, index-RNz, dominantní jednotka-rankerový podzol.
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Podzoly jsou málo úrodné půdy, humidního klimatu. Název převzal z ruského
lidového označení (rus. zola = popel, horizont A2 má popelavě šedou barvu) –
Smolíková (1982). Nacházející se převážně v chladných oblastech, kde se vyvíjejí pod
listnatými, smíšenými a jehličnatými lesy. Další podmínkou je lehké zrnitostní složení.
Významnou úlohu v genezi podzolů má vegetace, poskytující nesnadno rozložitelný
odpad. Mají silně až extrémně kyselé pH (3,5-5,3), jsou chudé na živiny. Obecně se
skládají s horizontů A1, A2, B a C. Horizont A1 je šedě, nebo tmavošedě zbarven, jeho
mocnost dosahuje jen několika centimetrů. Vlastní eluviální horizont A2 je světlejší,
výrazně písčitý, jeho mocnost je 10 až 20 cm. Horizont B je výrazně rezivě, rezivě
hnědě až hnědočerně zbarvený, 30 až 50 cm mocný. Zemědělský význam podzolů je
poměrně malý, díky nestálým formám humusu (Němeček, 1990).

Modální kryptopodzoly
Jako kryptopodzoly označujeme půdy, skládající se pouze z humozního horizontu a
spodiny. Podzolizační proces u nich nebyl tak dlouhodobý, nebo intenzivní, aby se
dostatečně vytvořil eluviální horizont A2. Vyvíjí se v horských oblastech, dříve byl
nazývaný jako rezivé půdy. Velmi se podobají se semipodzolům.

Modální podzoly
Jsou půdy s dokonale vyvinutými horizonty A1, A2, B a C. Jsou to výrazně kyselé,
živinami chudé půdy se surovou formou humusu. Horizont A1 má kyselé nadloží
s mocností 5-15 centimetrů. Horizont A2 je 10-20 cm mocný, písčité až sypké skladby.
Iluviální horizont B, který se vyznačuje různými odstíny hnědé, rzivé nebo načervenalé
barvy. Mocnost je od 30 do 50 cm. Zrnitostně je těžší než svrchní partie profilu
(Smolíková, 1982).

Rankerový podzol
Rankery jsou většinou kyselé půdy s hodnotami pH v rozmezí 4, 5-5,5. Termín ranker
značí „ na příkrém svahu sídlící “, převzatý z lidového označení v Rakousku. Profil této
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půdní formy se velmi nenápadně projevuje tím, že humozní horizont sestává z hnědého
mělkého horizontu A1 a světle šedého horizontu A2. Znaky se podobá podzolům, liší se
však nepřítomností horizontu B. Zrnitostně je tato půda písečná, sypké skladby. Forma
humusu je surový humus (Smolíková, 1982).

3.4 Hydrologické a klimatické podmínky
Dle údajů evidence vodních toků Lesů České republiky, s.p., organizační jednotky
Správy toků v Šumperku, je řeka Desná levostranným přítokem řeky Moravy, kde
odvodňuje hlavní část moravské strany Hrubého Jeseníku. Její povodí má plochu 327
km2, délky toku 41,0 km. V lesní oblasti Hrubého Jeseníku, nad obcí Kouty nad
Desnou, se Desná rozdvojuje ve dva pramenné toky – v Tichou Desnou, přitékající
z horské oblasti Pradědu a v Hučivou Desnou, pramenící v horských vrchovištích
v sedle mezi Keprníkem a Vozkou. Při soutoku obou pramenných toků je plocha povodí
cca 60 km2, z toho zabírá Hučivá Desná plochu 20,5 km2. Délka Hučivé Desné od
soutoku s Tichou Desnou je 8,0 km. Hučivá Desná pramení pod Vozkou /1377 m n. m./
ve výši 1200 m n. m. a teče přímo k jihu úzkým hlubokým údolím tvaru V, po celé
délce zalesněným (lesy ochranné). V horní části toku vyčnívá v korytě skalnatý substrát
na povrch a tvoří četné přírodní prahy a stupně.
Klimaticky zařazujeme povodí do oblasti humidní až perhumidní s průměrnou
roční teplotou v nejvyšších polohách 2 až 2,5 °C (odvozeno analogicky podle
klimatických dat Pradědu), v nejnižší části údolí toku 6°C. Průměrné roční srážky
nejbližších srážkoměrech stanic udávají 1144 mm (Červenohorské sedlo, nadm. výška
1011 m) a Josefová 1058 mm v nad. výšce 840 m. Aktuální údaje z nejbližší
meteorologické stanice na Šeráku o nadmořské výšce 1327 metrů jsou-průměrná teplota
vzduchu 3.2 °C, průměrný roční úhrn srážek 1 137,3 mm (stanice nemá dlouhou řadu
pozorování, údaje jsou za roky 2004-2007) (zdroj: ČHMÚ, meteorologická stanice
Šerák, viz WEB 5). Maximální srážky přicházejí v měsíci červenci, minimální v únoru.
Abnormální srážka byla zaznamenána 1. 6. 1921 hodnotou 196,5 mm (absolutní denní
maximum) - viz Sokol (1965). Převládající jsou větry severozápadní.
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3.5 Fauna
V Hrubém Jeseníku se nachází středoevropská horská fauna (tzv. hercynská),
odpovídající poměrům hor. Okrajově se zde mohou vyskytnout i druhy, typické pro
Karpaty jako čolek karpatský (Triturus montandoni).
V potocích a řekách, které patří do pstruhového pásma, zde můžeme pozorovat
vranku obecnou (Cottus gobio) a pruhoploutvou (Cottus poecilopus). Mezi významné
druhy savců patří rys ostrovid (Lynx lynx), rejsek horský (Sorex alpinus), myšice
temnopasá (Apodemus agrarius), myšivka horská (Sicista betulina) a netopír pobřežní
(Myotis dasycneme). Z ptactva zde přítomní jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix), tetřev
hlušec (Tetrao urogallus), sýc rousný (Aegolius funereus), linduška horská (Anthus
spinoletta), kos horský (Tordus torguatus), lejsek malý (Ficedula parva), případně i
sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a čáp černý (Ciconia nigra) a další zástupci.
K významným obojživelníkům patří čolek horský (Triturus alpestris) a karpatský
(Trituru smontandoni), k plazům ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná
(Vipera berus). Zástupci hmyzu jsou šídlo rašelinné (Aeshna subartica), saranče horská
(Miramella alpina), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), okáč rudopásný (Erebia
euryale), žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a další (Banaš, 2007)
Velké šelmy vlk obecný (Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos) a rys ostrovid
(Lynx lynx) byly vyhubeny do konce 18. století.
Více než lov těchto predátorů člověkem, byl důvodem zásah do jejich
přirozeného prostředí. Na konci 18. století byla těžba lesů v plném proudu z důvodu
potřeby paliva pro místní průmysl, lesní půda se zmenšovala, je tedy přirozené, že
zvířata mohla sama odejít. Rys ostrovid (Lynx lynx) se však vrací do oblasti. Medvěd
hnědý (Ursu sarctos) sem občas migruje z Karpat, vlk obecný (Canis lupus) přichází od
polské hranice. Překážkou většího osídlení je především člověk. Jeseníky se staly
vyhledávaným turistickým a rekreačním cílem, ale také menší potravní nabídka
způsobené přeměnou původní skladby lesů. Návrat těchto druhů je zajisté možný a
označení poslední vlk či medvěd nemusí mít definitivní platnost.
Spárkatá zvěř má v Jeseníkách hojné zastoupení od vysoké a srnčího po divoká prasata.
Introdukce kamzíka horského (Rupicapra rupicapra), kterého zde žije v dnešní době
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kolem 250 kusů, už zdaleka nedosahují počtu z dřívějších let, kdy jich bylo nasčítáno až
kolem 1000 kusů. Vypuštěni do volné přírody byli v roce 1924 po schválení
arcivévodou Evženem. Pro nepůvodnost je vedena polemika o zachování jesenické
populace. Počet kamzíků a informace o nich mi byly sděleny při rozhovoru s Mgr.
Petrem Šajem ze správy CHKO Jeseníky, oddělení zoologie.
Ve vodách Hučivé Desné můžeme spatřit pstruha duhového (Oncorhynchus
mykiss) a potočního (Salmo trutta).
O počtech kusů zvěře a obecně o fauně v údolí Hučivé Desné jsem vedl
rozhovor s revírníkem Jiřím Šiklem. V rozhovoru mi bylo sděleno, že v zimním období
je údolí na zvěř velmi chudé díky stahování se zvěře do nížin. V době rozhovoru, který
proběhl 3. 3. 2014, se v údolí nacházely zhruba čtyři kusy kamzíka horského
(Rupicapra rupicapra). Táním sněhu se však situace mění. Jelení zvěře je zde zhruba
kolem 10 kusů, srnčího pak kolem 15 kusů. Dále se zde běžně vyskytuje prase divoké
(Sus crofa), liška obecná (Vulpus vulpus) a kuna lesní (Martes martes) Z ptactva káně
lesní (Buteo buteo), krkavec velký (Corvus corax) a další zástupci z řad pěvců.

3.6 Flora
Návštěvníka Jeseníků překvapí bohatství její květeny, které je způsobeno nejen
výškovými rozdíly jednotlivých oblastí, ale také vlivem podnebí a petrologickou
stavbou půdy. Většina krajiny je pokryta lesy a její ráz je měněn s nadmořskou výškou.
V nejvyšších polohách mají stromy vlajkovou formu. Lesní porost, jak už bylo napsáno
v minulých kapitolách, byl silně narušen v rozkvětu železářství a sklářství, kterému padl
za oběť jako topivo. Vrchol Pradědu, ale i Keprníku a Králického Sněžníku byly vždy
bezlesé. Právě zde se udržela květena již z dob čtvrtohorního ledovce. Jen namátko
vybrané vzácné druhy jako vrba laponská (Salix lapponum), sasanka narcisokvětá
(Anemone narcissiflora), mochna zlatá (Potentilla aurea), suchopýr pochvatý
(Eriophorum vaginatum) a jiné. Zvonek vousatý (Campanula barbata) například nikde
jinde v České republice, kromě Králického Sněžníku, neroste. Stejný otazník jako u
introdukovaného kamzíka si můžeme položit i u vysazování nepůvodní borovice kleč
(Pinus mugo), vysazované v Jeseníkách od poloviny 19. století. Nejbohatší oblast
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na květenu se nachází v karu Velkého Kotle s více 350 druhy vyšších rostlin
(Zmrhalová, 1995).
Západní oblast údolí Hučivé Desné kolem Vřesové studánky a její stromové
patro budu popisovat podle lesní hospodářské knihy LHC Loučná nad Desnou pro rok
2006-2015 (Lukeš, 2006). Popis porostů na místech sesuvů je zde značen písmeny E a
B (viz obr. 3).

Obr. č. 4 Mapa lesní hospodářské knihy LHC Loučná nad Desnou, porost zasažený svahovými sesuvy
označen červeně. Písmeno B (šedá barva), E (světle zelená) místa postihnutá svahovým sesuvem (Lukeš,
2006).
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Porost B je zde popsán: les zvláštního určení se zvýšenou půdoochranou funkcí,
dílec na prudkém svahu jihozápadně až západně expozice, tvořen zralou kmenovitou
v kombinaci s pruhy tyčoviny, místy lokální mokřady. Jedná se o 2. zónu chráněné
krajinné oblasti Jeseníky. Porostní skupinu můžeme rozdělit na pět částí. Skutečná
plocha etáže činí 10,9 ha, parcelární plocha etáže je 10,9 ha. Věk stromů je zhruba 50
let a zakmenění 9. Obnovní doba lesa je 150 let, po 40 letech první probírka
(Lukeš, 2006). Dle lesní typologie (7N2) se jedná o lesní vegetační stupeň bukovosmrkový (900-1050 m n. m.) s chudým kamenitým podkladem. 7N značí, že se jedná o
kamenitou kyselou bokovou smrčinu. Zástupci zde rostoucí se nachází v tabulce č. 4.
Dřevina

Zastoupení
v%

Tloušťka

Výška

Na 1 ha

Celková
zásoba

Smrk

70

23

14

130

1420

Olše

15

9

7

2

23

Buk

10

16

16

17

181

Modřín

3

16

16

6

67

Jeřáb

2

12

12

2

16

Tab. 4 Zastoupení porostu B dle lesní hospodářské knihy LHC Loučná nad Desnou (Lukeš, 2006)

Dle geobiocenologie se lesní vegetační stupeň buko(vo)-smrkový vyskytuje
na lokalitách s průměrnou roční teplotou 4,0-4,5 °C a průměrným ročním úhrnem
srážek 1050-1200 milimetrů. Délka vegetační doby je 100 až 105 dní. V hercynské
směsi dřevin se jedná o smrk ztepilý (Picea abies), jedli bělokorou (Albia alba), buk
lesní (Fagus sylvatica). Půdy tvoří většinou humusové podzoly.
Dle Eduarda Průši (2000) se kamenitá kyselá buková smrčina vyskytuje
v Krkonoších, Jizerských horách, Orlických horách, Hrubém Jeseníku, na Šumavě a
v Krušných horách. Zaujímá různé, někdy i srázné svahy, vrcholy a hřebeny na kyselém
podloží. Nadmořská výška výskytu je od 900-1050 m. Půda je většinou hlinitopísčitá,
středně hluboká až mělká, čerstvě vlhá, propustná na povrchu kamenitá až balvanitá.
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Půdním typem je kryptopodzol rankerový nebo humusový podzol rankerový. Přirozená
skladba je smrk ztepilý (Picea abies), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies
alba), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Fytocenóza je poměrně chudá, s menším
pokryvem ve škále ekologické skupiny rostlin. S větší pokryvností bývá kapraď
osténkatá (Dryopteris spinulosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea),
borůvka (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalisa acetosella), bika hajní (Luzula
nemorosa) a další. Největší ohrožení je podle autora erozí, sněhem a ledovkou, málo
větrem a buřením.
Porost E, který je vysázen ve stržích je zde popsán takto: les ochranný pod
hranicí stromové vegetace, dílec na prudkém svahu západní expozice pod lokalitou
Vřesová studánka, tyčovina a kmenovina s pomístnou podsadbou smrku a jeřábu. Jedná
se o 2. zónu chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Porostní skupinu můžeme rozdělit
na sedm částí. Skutečná plocha etáže činí 3,85 ha, parcelární plocha etáže 3,85 ha. Věk
stromů je zhruba 50 let a zakmenění 8. Obnovní doba lesa je 150 let, po 50 letech první
probírka (Lukeš, 2006). Dle lesní typologie (8Z2) se jedná o lesní vegetační stupeň
smrkový (1050-1350 m n. m.) s exponovanými tvary reliéfu a zakrslou výškou stromů.
8Z značí, že se jedná o jeřábovou smrčinu. Zástupci zde rostoucí se nachází v tabulce
č. 5.
Dřevina

Zastoupení
v%

Tloušťka

Výška

Na 1 ha

Celková
zásoba

Smrk

90

14

7

55

171

Olše

8

8

6

0

1

Jeřáb

2

9

6

0

1

Kosodřevina 5

0

2

92

1628

Tab. 5 Zastoupení porostu E dle lesní hospodářské knihy LHC Loučná nad Desnou (Lukeš, 2006)

Dle geobiocenologie se vyskytuje v lokalitách s průměrnou roční teplotou
2,5-4,0 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 1200-1500 mm a délka vegetační doby
60-100 dní. Charakteristickým rysem ekotopu je výskyt v nadmořských výškách od
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1000 až 1350 m n. m. Zcela zde dominuje smrk ztepilý (Picea abies). Buk lesní (Fagus
sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba) chybí, nebo jsou zakrslé. Horní hranice lesa
postupně přechází do skupin s borovicí klečí (Pinus mugo).
Jeřábová smrčina (8Z) se v České republice nachází na území Hrubého Jeseníka
(největší rozloha), Šumavy, Krušných hor, Jizerských hor a Krkonoš. Celkově zabírá
pouze 1% území ČR. Geologické podloží tvoří především ruly, svory, fylity a žuly.
Půdy jsou většinou silně štěrkovité až kamenité, někdy balvanité s hlinitopísčitou
až písčitou výplní.

Půdním typem je podzol humusový extrémní nebo litický

s přechody do rankeru podzolového a litického (Průša, 2001).
Přirozená skladba je smrk ztepilý (Picea abies) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Dřevo
je nekvalitní a sukaté. Plní typ účelového lesa. Má ochranný charakter na horní hranici
lesa. Tvoří souvislý pás pod pásmem kosodřeviny. Hojně zastoupen je jeřáb. Porost
často trpí silným větrem, sněhem, sněhovými lavinami. Nejvhodnější ekotypy smrku
jsou jehlancovité s krátkými větvemi (nejlépe odolávají sněhu a větru). Odlesněná půda
je velmi silně ohrožena erozí. Hlavní snahou zde musí být trvale udržet les. Výtěž zde je
ekonomicky velmi nákladná a proto můžeme nechat porosty přirozenému vývoji, tedy
pralesovitému charakteru. O přirozenou obnovu jeřábu se stará ptactvo. Jeřábová
smrčina zaujímá různé typy půd a tím je i souborem rozličných lesních typů.
Dominantní druhy podrostu bývají nejčastěji třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a
borůvka (Vaccimium mirtillus). Typické je často vyvinuté mechové patro s dominancí
ploníku obecného (Polytrichum commune), lesklece čeřité (Plagiothecium undulatum) a
prutnatce trojlalokého (Bazzania trilobita) – podrobně viz Průša (2001).
Bylinné patro západního svahu jsem popsal díky Ing. Jinřichu Chlapkovi ze správy
CHKO Jeseníky, vedoucího oddělení botaniky.
Květena je zde na většině území chudá, díky kyselému podkladu, způsobeného
převahou smrkového porostu. Pro práci má však významnou roli v hodnocení
biologických asanačních prací a jejich úspěšnosti na dosažení potřebné kvality humusu
potřebné pro růst vegetace. Níže uvedená kapitola 6. Zhodnocení současného stavu
situace, pojednává a porovnává, co zde bylo vysázeno při odstraňování škod po sesuvu
a co zde roste v současnosti. Bylinné zástupce, kteří se zde nacházejí, jsou pouze
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vypsáni v níže uvedeném textu. Rostliny použité k sanačním úkolům spolu s jejich
vlastnostmi

a

přizpůsobením

dané

lokalitě

jsou

uvedeny

v kapitole

4.3 Biologická opatření.
Rostliny vyskytující se na západní straně Červené hory jsou: havez česnáčková
(Adenostyles alliariae), starček hercynský (Senecio hercynius), brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), třtina rákosovitá
(Calamagrostis arundinacea), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), bika lesní
(Lazula sylvestris), ploník ztenčený (Polytrichum formosum), dvouhrotec chvostnatý
(Dicranum scoparium), sťavel kyselý (Oxalis acetosella), podbělice alpská (Homogyne
alpina), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), violka dvoukvětá (Viola biflora),
mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alernifonium), vřes obecný (Calluna vulgaris),
řeřišnice hořká (Cardamine amara).
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4. Sanace svahových sesuvů
Sanační úkoly ve stržích v povodí Hučivé Desné, na západním svahu Červené hory pod
Vřesovou studánkou byly rozděleny na technické a biologické práce. Technické úkoly
směřovaly především k zabezpečení svahu a preventivním opatřením na ohrožených
místech, která do dnešní doby vede Česká geologická služba (viz WEB 4) jako
podmáčené svahy se svahovou nestabilitou (viz kap. 8. Přílohy, obr. 24-26). Biologické
úkoly se orientovaly na podporování a usměrňování vlastní schopnosti přírody,
směřující k zacelení ploch po svahových sesuvech, osázením a předepsáním způsobu
obhospodařování.
Projekt, zabývající se zlepšením vodních toků v povodí Hučivé a Tiché Desné,
byl vypracován v Brně v roce 1906 pro hrazení bystřin, propracovaný znovu v 1910.
První světová válka provádění projektů oddálila a teprve katastrofální povodeň z roku
1921 práce uspíšila. Nejprve musely být provedeny práce vyklizovací a zahrazovací.
Práce byly rozvrženy na několik stavebních programů. První stavební program se týkal
odklizení povodňových škod v povodí. Vedle zahrazovacích prací v bystřinných
korytech se nezapomnělo ani na nutné zajištění strží na svazích Červené hory pod
Vřesovou studánkou v údolí Hučivé Desné. Podrobný projekt hospodářských opatření
mezi 4,5 až 6,6 km toku vypracovala státní stavební správa hrazení bystřin v Šumperku,
byl schválen ministerstvem zemědělství ze dne 22. prosince 1933, číslo jednací
138.762/III/A/1933 a bývalým zemským úřadem v Brně výnosem z 16. ledna 1934,
číslo 1076 – X/30, nahrazený 29. září 1934, číslo jednací 21.650/VI/1. Postupně byly
práce kolaudovány. Poslední dílčí kolaudace byla provedena zástupci ministerstva
zemědělství v roce 1937 výnosem s číslem jednacím 68.499 – III/A/1/ (Sokol, 1951).
Druhá světová válka přerušila veškeré práce. Další sanační práce v povodí
Desné začaly znovu po roce 1945. Směr prací postupoval od údolí proti svahu vzhůru
k vrcholu. Na západních svazích Červené hory pod Vřesovou studánkou se do roku
1945 udržela zhruba jedna třetina opravných prací. Ostatní práce bylo nutné po roce
1945 obnovit (Neset, 1967).
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4.1 Příčiny vzniku svahových sesuvů a jejich klasifikace
Příčinou svahových sesuvů bývá nejčastěji lidský zásah do krajinného rázu. Jako
možné příčiny Záruba et al. (1974) uvádí:
-

porušení pat svahů a zakládání lesnických staveb v horách jako lesní
komunikace, sklady dřeva atd.,

-

přetížení pokryvných útvarů na svazích v horách váhou nového nahromadění
materiálu (násypy lesních komunikací), nebo výsadbou nepůvodní vegetace,
která nemusí odpovídat váhou původní,

-

otřesy a vibrace například při převozu kulatiny po lesních cestách, při těžbě
dřeva,

-

činnost vody jako pronikání vody do puklin, proudící podzemní vodou, působení
mrazu na vodu,

-

mechanické a chemické zvětrávání hornin porušující soudržnost,

-

změny ve vegetačním porostu, kořeny stromů udržují stabilitu svahu
mechanickým působením a přispívají k vysoušení svahu odběrem vody pro svou
vlastní potřebu.

V údolí Hučivé Desné můžeme zaznamenat snad všechny výše uvedené příčiny
vzniku sesuvu. Jako největší problém se zde však jeví vysázení nepůvodního porostu a
to smrku ztepilého (Picea abies).
Pohyby pokryvných a svahových útvarů lze členit podle Němčok et al., (1974):
-

ploužení,

-

sesouvání,

-

stékání,

-

zřícení.

Ploužení je z geologického hlediska dlouhodobí proces, kdy hranice změny je téměř
nezřetelná, proces se většinou neurychluje, jedná se o milimetry za rok. Zároveň je
nejobtížněji pozorovatelný a vymezitelný. Jedná se o nejrozšířenější typ svahového
sesuvu v ČR.
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Sesouvání se pohybuje v centimetrech až metrech za den, proti ploužení se jedná
o krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot po svahu podle jedné nebo více
průběžných ploch po svahu. Charakteristické je, že část hmot se přesune na původní
terén v předpolí.
Stékání je katastroficky rychlý (km/h) pohyb horninových hmot ve viskózním
stavu. Podstatná část hmot vyteče z odlučného prostoru (jámy) a přemístí se na poměrně
velkou vzdálenost. Výslednou formou stékání je proud.
Řícení je náhlý, katastroficky rychlý a velmi krátkodobý pohyb horninových hmot
na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt
s podložím. Uplatňuje se volný pád současně s ostatními druhy pohybu. Vzdálenosti
přemístěných hmot jsou značné.
Sesuvy můžeme rozdělit podle typu, máme však i další kritéria pro hodnocení podle
Němčok et al., (1974):
-

věk,

-

stupeň aktivity,

-

geneze,

-

opakovatelnost,

-

tvar půdorysu.

Podle stáří je možné rozeznat svahové sesuvy současné (recentní) a staré. Ty
sesuvy, které se dle našich klimatických a geomorfologických jednotek nemohou
opakovat, nazýváme fosilní. Je-li takový sesuv zavát sprašemi nebo přikryt jiným
materiálem, mluvíme o sesuvu pohřbeném. Dle stupně aktivity rozdělujeme svahové
sesuvy podle stupně stabilizace na živé (aktivní), dočasně uklidněné (potenciální) a
trvale uklidněné (stabilizované). Aktivní sesuvy jsou poznatelné podle vnějšího
vzhledu, například stromy jsou různě vychýlené z jejich přirozené polohy. Sesuvy
dočasně uklidněné bývají zarostlé, nebo porušené erozí, stopy bývalých pohybů jsou
téměř

neznatelné.

Trvale

uklidněné

vznikly

za

takových

klimatických

a

geomorfologických podmínek, které se dnes nemohou opakovat. Vývoj (geneze) sesuvu
je buď přirozený (samovolný) dáno například geologickým podložím, nebo uměle
vyvolaný (antropogenní), za který může většinou člověk díky svým zásahům
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do přírody. Opakovatelnost může být buď jednorázový, nebo periodický. Tvarem
půdorysu rozlišujeme sesuvy na plošné, proudové a čelní (Němčok et al., 1974).
V rámci zpracování technického řešení sanace sesuvů vzniklých v roce 1921,
rozdělil Ing. František Sokol (1961) vymezil v horském masivu Hrubého Jeseníku dva
druhy svahových pokryvných útvarů:
-

útvary nesoudržných sypkých hornin,

-

útvary poměrně soudržných vrstev (hlinitopísčité, hlinitokamenité, hlinité,
jílovité půdy a lesní humus).

Pohyby soudržných vrstev na horských svazích přiřadil Ing. Sokol k sesuvům
na Červené hoře. Soudržnými horninami označuje hlinité, jílovité, písčitojílovité
horninové částice ve směsi s hrubšími frakcemi horninových úlomků. Soudržnost
souvisí hlavně díky množství příměsi jílovitých částic, snadno se však mění s obsahem
vody. Pokud se obsah vody zvýší, například silnějšími srážkami než je obvyklé, mají
tyto zeminy malou soudržnost, tudíž jsou náchylné k sesouvání (solifukci). Domnívám
se, že žádné třídění nelze v Hrubém Jeseníku přesně aplikovat a podle místních
podmínek se obě skupiny obvykle prolínají.
Strže se nacházejí na západním svahu Červené hory, pod Vřesovou studánkou,
v údolí Hučivé Desné (viz obr. č. 1 a 5) mezi 5, 150-6, 415 km. Nadmořská výška pat
strží je od 870-1070 m n. m., nejvyššího místa 1250-1330 m n. m. Nadmořská výška má
význam nejen na úbytek stromových jedinců s vyvinutým systémem kořenů, ale také
na růst srážek, půda je tedy stále vlhká. Údolí je otevřené na jih s průměrnou roční
teplotou 3-4°C. Geologický podklad oblasti tvoří svor, rula biotická a dvojslídná,
ortorula (viz kap. 3.2). Svah byl pokryt hrubou sutí, na které byl lesní porost zajímající
z 95% smrk. Celková výměra činí 16,55 hektaru. Veškerá suť i s porostem byla
splavena až na holou skálu (Sokol, 1965). Níže jsou pro názornost uvedeny
parametrické charakteristiky studovaných strží, resp. sesuvů I až VII.
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Obr. č. 5 Pohled na strže (Bihunec, J., listopad 2013)

Strž I.
Vidličnatě rozvětvená v její dolní části (připomínající kalhoty), délka strže je 800 m,
šířka strže 36 m (průměr 15-80 m). Sklon svahu 40 až 60 % (průměr 52%). Plocha činí
2, 56 ha. Pata sesuvu v údolí Hučivé Desné se nachází mezi 5,4-5,525 km.

Strž II.
Úzká a dlouhá, tvoří jí dvě paralelní ramena. Délka strže je 210 m, šířka strže je 13 m
(průměr 6-16 m a 3-16 m). Sklon svahu je 52 %. Plocha 0,5 ha. Pata sesuvu v údolí
Hučivé Desné se nachází mezi 5,560-5,570 km.
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Strž III.
Plochou největší strž. Délka je 640 m, šířka je 90 m průměrně, sklon 50%. Plocha 5,88
ha. Pata sesuvu v údolí Hučivé Desné se nachází mezi 5,765-5,875 km.

Strž IV.
Délka strže je 555 m, šířka je 32 m (průměr 30-50 m). Sklon 50%, plocha 1,73 ha. Pata
sesuvu v údolí Hučivé Desné mezi 6,040-6,100 km.

Strž V.
Délka strže činí 410 m, šířka je 94 m (průměr 5-180 m). Sklon 50%, plocha 3, 87 ha.
Pata sesuvu v údolí Hučivé Desné mezi 6,300-6,330 km.

Strž VI.
Délka strže 460 m, šířka strže je 22 m. Sklon 50%, plocha 1,00 ha. Ve dnu Hučivé
Desné v 6,365 km.

Strž VII.
Délka strže je 400 m, šířka strže je 25 m. Sklon 50%, plocha 1,01 ha. Ústí do Hučivé
Desné v 6,415 km (Sokol, 1951).

4.2 Technická opatření sanace svahových sesuvů ve studované oblasti
Údolní svahy Červené hory, na kterých se strže vytvořily, jsou rozbrázděny
četnými bočními koryty a pramennými přítoky, které po svazích stékají do údolí. Půda
celé západní strany údolí byla při mojí obchůzce v září 2013 silně podmáčená i bez
dešťových srážek. Koncentrování vody zde v mělkých prohlubních má za následek
značné zvodnatění půdního povrchu.
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Stavebně technické práce měly za hlavní úkol zamezit vzniku a transportu
splavenin a zmírnit spád dna bystřinných koryt v prameništích. Na svazích ohrožených
plošnou erozí musel být nejprve zabezpečen pozůstatek půd sloužících pro nástup nové
vegetace. Pro lepší pochopení jsem technické sanační práce konzultoval s Ing. Lukášem
Kavulokem ze správy toků.
Jako hlavní sběrače povrchové vody se osvědčily kamenné žlaby obdélníkového
profilu na sucho s odstupňováním dna (kaskádové kynety) vystavěné po celé délce
sesuvu až do hlavního údolí. Svahové sesuvy jsem procházel a je zajímavé, že žlaby
plní svou funkci do dnešních dnů. Velikost strže odpovídá počtu žlabů. Jejich spád je
30-60°. Do nich z obou stran podle potřeby ústily boční žlaby pod úhlem 45-80°. Boční
žlaby byly buď nezpevněné, pouze jako zemní příkopy, nebo zpevněné drnováním,
některé obložené kamenem na straně odvrácené od svahu, do kterého byly zaříznuty.
V některých případech se místo kamene používal laťový jednostranný plůtek. Boční
žlaby měly soustředit povrchové vody z horních částí svahů do hlavního kaskádového
sběrače. Tímto zařízením se z větší části docílilo omezení plošné eroze. Plochy svahů
mezi systémem bočních odvodňovacích žlabů se dále zabezpečovaly vybudováním
celého systému nízkých kamenných rovnanin a dřevěných laťových, zápletkových nebo
palisádových plůtků. Plochy jemnějších půd byly zabezpečovány kleťovými pokryvy
(cleyonáží) a hlubší erozivní rýhy až stržové výmoly garnizáží (Sokol, 1965).
Hlavní důraz práce musel být veden na kvalitu použitých materiálů kvůli klimatickým a
dynamickým silám. Každý kámen kaskádové kynety musel být zabezpečen dalším
kamenem, aby proud vody nemohl některý odplavit. Ohrožena by pak byla stabilita
celého odvodňovacího systému. Největšímu náporu jsou na bezlesích svazích vystaveny
plůtky. Působil na ně nejen posun sutí, tlak sněhové pokrývky při tání, ale i účinky
tekoucí vody po svazích. Důležité bylo zatlouct kůly dostatečně hluboko a pevně.
Nejméně vyhovující a stabilní se ukázaly laťové plůtky, které obvykle brzy voda vyřadí
z provozu tím, že půdu pod nimi zcela vymele a plůtky zůstávají bez účinku zachytit
splavovaný materiál. Ing. František Sokol (1965) ve své práci potvrzuje tento fakt a
použití laťových můstků nedoporučuje.
U zápletkových plůtků byl důraz kladen na to, aby záplet byl mezi kůly alespoň
20 cm pod povrch okolní půdy a tam, kde to z důvodu pevného podkladu nebylo
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možné, se z návodní strany plůtku pokládala menší vrstva klesu a ten byl zatížen
kameny. Tento způsob byl důležitý i pro palisádové plůtky, které byly nákladnější, ale
nejlépe vyhovující, nejodolnější a nejvíce vydržely (Sokol, 1965). Pro lepší představu
technických opatření přikládám dokumentaci k projektu v textu obrázek 6, 7, a v kap. 8
Přílohy, obr. 7-12.

Obr. č. 6 Technická dokumentace ke stržím (Ing. Karel Beck, 1969, státní lesy Krnov)
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Obr. č. 7 Technická dokumentace ke stržím (Ing. Karel Beck, 1969, státní lesy Krnov)

Ing. František Sokol (1965) radí po každé zimě a po skončení tání sněhu projít
všechny palisádové plůtky a palicí znovu zatlouct všechny palisády, které byly vytaženy
mrazem. Jen takto udržované plůtky mohou bezpečně odolávat a sloužit i chránit
vegetaci na těchto ohrožených stanovištích. Po zabezpečení celé plochy sítí technických
zařízení mohlo přijít k výsadbě nové vegetace s cílovým lesním porostem.

4.3 Biologická opatření sanace svahových sesuvů
Z historie území je známo, že dnešní čisté smrkové porosty v Hrubém Jeseníku
nejsou původní, ale že byly založeny na bývalých porostech smíšených. Sesuvy vznikly
na svazích porostlých smrkovými monokulturami, jelikož kořenový systém smrku má
plošný kořenový tvar, zakořeněný těsně pod půdním povrchem, kdy nedostatečně
stabilizuje horní vrstvu půdy.
Vegetace na plochy postižené svahovými sesuvy se navracela dvěma způsoby.
Jednak přirozeným nástupem rostlinných společenstev a s pomocí umělou, vykonanou
člověkem.
Doc. Jan Šmarda (1952) ve své práci navrhuje pro sanaci obnažených ploch tento
postup:
-

stanovit upevňovací hodnotu jednotlivých druhů mechů (kryptogamy) a
semenných rostlin (phanerogamy),

-

stanovit složení jednotlivých rostlinných společenstev,
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-

stanovit vývojová stádia s největšími upevňovacími schopnostmi.

První stádium postupu za použití mechů proběhlo bez větších vlivů člověkem.
Mechy měly za hlavní úkol zpevnit půdy jejich kořenovým vlášením. Skvěle se zde
uplatnila Acicularia scalaris, na podmáčené půdy se hojně vysazovala porostlice
mnohotvárná (Marchantia polymorpha), před splavováním naopak chránila půdu
Ditrichum ginans, díky seřazením lodyžek, přirostlých pevně k substrátu (Šmarda,
1952). Ve druhém stádiu hrají významnou úlohu vyšší rostliny. Pro upevnění svahu
byly použity zejména druhy trav a to zejména metlička křivolaká (Deschampsia
flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a třtina rákosovitá (Calamrostis
arundinacea). Jejich vlastností bylo využito zejména k dalšímu upevnění svahu díky
jejich mohutným kořenovým systémům (Sokol, 1965).
Ing. Sokol (1965) a docent Šmarda (1952) v biologických sanačních pracích
věnovaly velký důraz na pozorování růstu a sanačních vlastností jednotlivých rostlin. U
níže uvedených rostlin jsou uvedeny pouze jejich vlastnosti vhodné k zabezpečení
svahového sesuvu v údolí Hučivé Desné. Hlavním problémem takto devastovaných půd
byla nemožnost zalesnění, protože všechna produktivní půda na povrchu byla stržena a
splavena. Půda se proto musela nejdříve připravit na nástup pro ni přirozené vegetace
až po dřeviny.
Rostliny vhodné pro sanaci aktivních svahů
Třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa)
Tvoří souvislé uzavřené koberce na svazích, které jsou nepříznivé nejen pro odtokové
poměry, ale také zabraňují přirozené obnově lesních dřevin. Pozorování ukázalo, že
kořeny na vlhkém stanovišti zasahovaly do hloubky zhruba 25 cm, na sušších
stanovištích až do hloubky 70 cm. Stébla dosahovala výšky 30-50 cm. Výzkum ukázal
tento druh třtiny jako nevhodný pro rekultivaci ploch po svahových sesuvech z důvodu
znesnadňování zalesnění ploch (Sokol, 1965).
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Třtina rákosovitá (Calamagrostisarundinacea)
Stébla studovaných rostlin dosahovala délky 90 cm a kořeny vykazovaly silné větvení.
Hlavní rozdíl mezi třtinou chloupkatou a třtinou rákosovitou je typ větvení kořenů.
Třtina chloupkatá vytváří kořeny řídce větvené oproti třtině rákosovité, která má kořeny
husté, silně větvené. Šmarda (1954) to vysvětluje tím, že trsnatá (Calamagrostis
arundinacea) má omezený půdní prostor a tím i menší možnost získávání živin, proto
vytváří bohatý kořenový systém, aby byl maximální styk s půdními částečkami a tím
získána dostatečná minerální výživa. U výběžkaté (Calamagrostis villosa) není zdroj
živin v půdě prostorově omezený, díky dlouhým a bohatě větveným oddenkům mohou
získávat živiny na prostorově neomezené ploše (Sokol, 1965).

Vřes obecný (Calluna vulgaris)
Vřes obecný je nejvíce se vyskytující rostlinou na stržích a na plochách po svahových
sesuvech. Vyskytuje se buď v jednotlivých keříčcích, nebo tvoří koberce porostu.
Rostlina výborně chránila půdu především před mechanickými účinky dešťových
kapek, zpevňující erozivní půdu. Kořenový systém vřesu je totiž rozvětvený, hlavní
kořen dosahoval délky až 150 cm na místech postižených po sesuvech (Sokol, 1965).

Metlice křivolaká (Doschampsia flexuosa)
Další z početně vysazovaných rostlin na půdách po svahových sesuvech na svahu
Červené hory. Vytváří zde ojedinělé trsy o průměru 5 až 25 cm, kořeny má svazčité
délky až 50 cm. Její význam není velký pro její ojedinělý, roztroušený výskyt trsů
(Sokol, 1965).

Vrbu slezskou (Salix silesiaca) a jívu (Salix caprea) je možné vysadit až na místa, kde
je od jiných rostlin půda připravená (např. metlice a vřes). Vrba slezská s výškou 15 až
25 cm, ale s mohutným kořenovým systémem dosahujícím do hloubky kolem 30 cm.
Jíva má podobné vlastnosti, ale dosahuje větší výšky nadzemní 80 až 150 cm. Obě vrby
se ukázaly jako ochranné pro půdu do zhruba 30 cm hloubky
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Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius)
Je polokeř dosahující výšky od 0,5 do 2 m na stržích. Má mohutný kořenový systém
s větvenými kořeny. Díky výbornému kořenovému systému a krytí půdy větvemi patřil
k nejdůležitějším rostlinám pro rekultivaci.
Poslední z rostlin, která byla využita při obnovení ploch, byl vlčí bob (Lupinus
perennis), původem ze Severní Ameriky. Jeho hlavní úlohou je obohacování půdy
dusíkem a opadem nadzemních částí (Sokol, 1965).

Ve třetím stádium osázení ploch po svahových sesuvech lesními dřevinami je
konečným stádiem rekultivace těchto ploch. Je to již část umělých zásahů. V oblastech
Hrubého Jeseníku byla vysázena zejména olše zelená (Alnus viridis). Pod ochranou
těchto prvních porostů bude vysazován vlastní konečný porost. Způsob výsadby
probíhal v porostu olše zelená (Alnus viridis), borovice kleč (Pinus mugo) a jeřábu
ptačího (Sorbus aucuparia). Konečným stádiem je docílení smíšeného a s rozdílným
stářím lesního porostu.

Olše zelená (Alnus viridis)
Význam olše při sanačních pracích spočíval hlavně v rychlém zakořenění
s rozvětveným kořenovým systémem. Její kořeny byly splachem půdy velmi často
obnažovány. Z kořenů se však vyvíjely nové keře. Olše také vyniká ve tvorbě humusu
opadem velkého množství listí. Husté větvení již od země spolu s olistěním chrání půdu
proti vysychání, mechanickému účinku velkých kapek a krup, na vodní jímavost a
retenci lesních půd vykazuje téměř dvojnásobnou jímavost oproti hrabance bukové a
smrkové. Olše se tedy jeví jako vodní rezervoár, který je schopen velké množství vody
pojmout a rychle ji výparem ztrácet. V jejím okolí budou dále vysázeny sazenice klenu,
buku, jeřábu, jilmu atd. (Sokol, 1965).
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Borovice kleč (Pinus mugo)
Borovice kleč byla používána především k zalesnění suti po obvodu. Kleč se postupně
sama rozmnoží a plocha sutí se uzavře. Po vytvoření dostatečné vrstvy humusu
porostem je možné vysadit například sazenice jeřábu nebo limby. Její kořenový systém
je poměrně plochý. Význam v horských polohách je schopnost zásahu při jarním tání,
zabezpečení svahu proti sněhovým lavinám, udržuje půdu nepromrzlou. Další borovicí
hojně využívanou při zalesňování půdy proti svahovým sesuvům je borovice limba
(Pinus cembra) (Sokol, 1965).
Z důvodu rozvětveného kořenového systému byl při výsadbách využit také Jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia),
Všechny uvedené dřeviny byly na svahu Červené hory použity při rekultivaci
ploch po svahových sesuvech (viz kap. 8 Přílohy, obr. 21-23).
Průzkumům kořenového systému nových dřevin, používaných při rekultivaci
věnoval Ing. František Sokol (1965) velkou pozornost. Prováděl jej buď přímo na
nových porostech vysazených po svahových sesuvech, nebo bezprostřední blízkosti.
Posuzoval nejen kořenový systém, ale i nadzemní část dřevin jako výšku a tvar,
deformaci korun, účinky sněhu a větru atd. Závěr průzkumu kořenů přinesl zajímavé
výsledky.
Smrk se svým mělkým kořenovým systémem prokoření půdu nejvíce do 30 cm.
V řídkých horských lesích, kde působí silné větry, sníh a další faktory, není schopen
zabezpečit

svůj

vlastní

vývoj

natož

zabezpečit

funkci

půdoochranou

a

vodohospodářskou. Jeřáb je horská dřevina, které může být někdy vyšší než smrk.
Dobře zpevňuje půdu a je schopný vystoupit nad stromou hranici. Olše zelená je u nás
nejosvědčenější dřevinou pro rekultivaci ploch, jak již bylo uvedeno, velký význam má
především díky dobrému kořenovému systému a opadem listí, které vytváří kvalitní
humus. Kleč není v Jeseníku původní. Byla zde vysázena koncem 19. století. Má vitální
růst, dobře kryje půdu, zvláště kamenité sutě. Opadem jehličí vzniká poměrně kvalitní
humus. Působí proti vodní erozi, tlumí mechanické účinky dopadu dešťových kapek
na půdu, je schopná při jarním tání pohlcovat vodu (Sokol, 1965).
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Zalesňování ploch bylo prováděno dvěma způsoby, síjí nebo sadbou. Podle
zkušeností Ing. Františka Sokola (1965) je daleko účinnější výsadba před síjí. Síje není
dobrá, jelikož při velkých přívalových deštích dochází k vyplavování semene a vlivem
klimatu oblasti, ptactva a vysoké půdní vlhkosti má malou úspěšnost. U sadby se
vybírají silné sazenice, 15-20 cm vysoké, stáří 3-5 let, zaručující úspěch. Nejlépe se
uplatnila jamková sadba pod ochranou plůtků (Sokol, 1965).
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5. Zhodnocení současného stavu situace
V rámci zpracování této práce bylo provedeno detailní šetření studované oblasti, jehož
cílem byla analýza současného stavu strží na západní straně Červené hory povodí
Hučivé Desné.
Terénní šetření bylo zaměřeno na:
- technické prvky hrazení strží (kaskádové kynety, palisádové a zápletové plůtky apod.),
- půdní pokryv vegetací (traviny, mechorosty),
- dřeviny, jejich druhové zastoupení, rozmístění na ploše strží,
- erozní projevy způsobené povrchovým odtokem vody a stabilitu svahů.
Výsledky terénního šetření jsou uvedený v přehledné tabulce č. 6 a níže diskutovány.
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Strže a sanační práce v období 1921-1951

Současný stav strží v roce 2013

Technická opatření sanace strží

Technická opatření sanace strží

Odvodnění plochy výstavbou kamenné kaskádové Na ploše strží dochovány kamenné kaskádové
kynety, zajištění dřevěnými palisádovými a kynety vyskládané z kamene jako dlažba na sucho,
laťovými příčnými plůtky, garnisáží.
které jsou funkční a bezeškodně odvádí povrchovou
vodu. Příčné plůtky (dřevěné konstrukce) se
nedochovaly.
Půdní pokryv

Půdní pokryv

Sesunutá svrchní hlinitokamenitá vrstva půdy Mělké hlinitokamenité půdy s nízkým obsahem
(včetně vegetace) o tloušťce 30 cm až na kamenitý humusu. Pod smrkovým porostem s vrstvou
podklad (suťová strž).
hrabanky. Plochy bez stromové vegetace jsou
porostlé
travinami
metlička
křivolaká
(Deschampsia
flexuosa),
třtina
chloupkatá
(Calamagrostis villosa) a třtina rákosovitá
(Calamrostis arundinacea). Dále se zde nachází
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes
obecný (Calluna vulgaris).
Dřeviny

Dřeviny

Jako biologické opatření byla provedena výsadba
přípravných dřevin – olše zelená (Alnus viridis),
borovice kleč (Pinus mugo) a jeřábu ptačího
(Sorbus aucuparia). Následně měla být provedena
výsadba hlubokořenících dřevin (klen, buk, jeřáb,
osika, jilm, jedle a modřín, smrkem, břízou) s cílem
vypěstovat smíšený nestejnověký lesní porost.

V současné době roste na ploše strží smrk ztepilý
(Picea abies), olše zelená (Alnus viridis), jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia) a borovice kleč (Pinus mugo).
Přes snahy lesníků se nepodařilo založit cílený
nestejnověký smíšený porost, kdy zde chybí jilm,
klen, buk, jedle, osika, bříza. Zastoupení smrku je
v současné době 90 %, což je z hlediska vysokého
erozního ohrožení lokality zcela nevhodné. Tento
vysoký podíl smrku je pravděpodobně způsoben
jeho vysokou adaptabilitou na extrémní podmínky
prostředí, kdy vytlačil některé cílové druhy dřevin.
Lesní porost je stáří cca 50 let, zakmenění 8, kdy
zejména u smrku se na ploše strží stromy vyznačují
rozdílnou výškou, tloušťkou kmene a tvarem
koruny, což je způsobeno charakterem stanoviště a
nadmořskou výškou. Borovice kleč se nachází
v horní části strží, zejména strže č. V, VI a VII.

Erozní projevy způsobené povrchovým odtokem Erozní projevy způsobené povrchovým odtokem
vody a stabilitu svahů
vody a stabilitu svahů
Při povodni 1. června 1921 vznikly svahové
sesuvy na celkové ploše 3,75 ha. Vlivem
extrémních srážek a soustředěného povrchového
odtoku vody došlo k sesutí svahů s lesními porosty
smrku, které byly následně pracně sanovány za
velké finanční náklady. Údržbové práce na
zahrazení strží byly prováděny ještě v 60-tých
letech minulého století. Povrchová voda byla
odváděna vybudovanými opevněnými kamennými
kynetami do recipientu Hučivé Desné.

V současné době není plocha sesuvů zcela
stabilizována. Paty svahů ve spodních částech strží
jsou silně podmáčené, jinde se vlivem vodní eroze
vytvořily erozní rýhy a obnažená kamenná pole bez
vegetace.
Zejména největší sesuvy č. I a III jsou stále
nestabilní, je zde nejvyšší podíl stromů se
šavlovitým tvarem oddenku kmene, což dokazuje
pomalý posun půdy.

Tab. 6 Porovnání stavu strží v období 1921-1951 a současného stavu strží v roce 2013
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V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že území je stále silně ohroženo vodní erozí. Je
nutné věnovat pozornost stavu lesních porostů, zda nedochází k rozšiřování plochy bez
vegetace (kamenná pole) nebo se nezvětšují erozní rýhy na svazích (viz kap. 8 Přílohy,
obr. 27, 28). Také je nutné udržovat stávající odvodňovací kamenné kynety funkční, tak
aby bezeškodně odváděly povrchovou vodu do recipientu Hučivé Desné. Na lokalitě je
nepřípustné provádět holosečný způsob hospodaření, k těžbě stromů při výchovných
zásazích je nutné přistupovat individuálně, naopak je potřeba ještě dosadit stávají
proluky jinými druhy dřevin např. buk, jilm, klen, jedle, bříza, tak aby vznikl přírodě
blízky nestejnověký různorodý lesní porost, který by příznivě ovlivňoval odtokové
poměry lokality (snaha o zvýšení vsaku vody do půdy a využití hlubokořenících druhů
dřevin). Otázkou je ponechání nepůvodních druhů dřevin – olše zelené (Alnus viridis) a
borovice kleče (Pinus mugo), jelikož se jedná o 2. zónu ochrany CHKO Jeseníky.
Z hlediska zjištěných informací a erozního ohrožení území je nevhodné provádět jejich
odstranění a to až do doby než budou strže zcela stabilizovány a než zde vznikne
různověký smíšený les. Dále není vhodné ponechávat mrtvé dřevo v porostu, jelikož
dochází k zatěžování svahů a tím se zvyšuje riziko vzniku sesuvů.
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6. Závěr
Cílem této bakalářské práce byla komplexní analýza stavu sedmi strží po svahových
sesuvech na západní straně Červené Hory v povodí Hučivé Desné, které vznikly v roce
1921 během katastrofální povodně. Na základě studia pramenů z archivu správy toků
Lesů České republiky, s. p. bylo území intenzivně sanačně řešeno pouze do 70. let 20.
století. V posledních třiceti letech se již svahově sanačním opatřením ve zmíněných
strží včetně monitoringu současnému stavu a aktuálních potřeb nikdo nevěnoval. Na
základě zjištěných dat vycházejících z terénního průzkumu autora je patrné, že
sanované „sesuvné“ území a jeho bezprostředního okolí je stále silně ohroženo vodní
erozí a hrozí zde riziko opakovaného vzniku strží. I přes mnohaletou snahu lesníků se
nepodařilo území plně stabilizovat a přivést skladbu lesních porostů do původního stavu
před obdobím rozsáhlých těžeb v území a zalesňování smrkem.
Výsledky předkládané bakalářské práce je možné využít jako vhodné východisko pro
další detailní zpracování daného území (užší spolupráce s Lesní správou Loučná nad
Desnou a Správou toků Šumperk), pro stanovení postupu lesního hospodaření na příští
decennium a dostatečné sanování stávajících svahových pohybu a prevenci potenciálně
nově vznikajících.
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opatření pomocí palisádového plůtku

Obr. 8 Západní svah Červené hory, na fotografii strž I., (Sokol, 1965). – Obr. 8. technická sanační
opatření pomocí kamenného kaskádového žlabu
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Obr. 9 Západní svah Červené hory, na fotografii strž III., (Sokol, 1965). – Obr. 9. technická sanační
opatření pomocí kamenného kaskádového žlabu a palisádových plůtků v horní části strže

Obr. 10 Západní svah Červené hory, na fotografii strže III., a IV., (Sokol, 1965). – Obr. 10. situace po
technických sanačních opatřeních v roce 1937
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Obr. 11, 12 Západní svah Červené hory, na fotografiích strže IV., (Sokol, 1965). - Obr. 10. sanační práce
v roce 1933, obr. 5. sanační práce v roce 1937

Obr. 13 Západní svah Červené hory, na fotografiích strže V.,VI., VII., (Sokol, 1965) ). - Obr. 12. sanační
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Obr. 14 Západní svah Červené hory, kaskádová kyneta ve strži III., (Bihunec, J., listopad 2013)

Obr. 15 Západní svah Červené hory, kaskádová kyneta ve strži I., (Bihunec, J., listopad 2013)
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Obr. 16 Údolí Hučivé Desné, kamenná přehrada pod sesuvem I., (Bihunec, J., listopad 2013)

Obr. 17 Západní svah Červené hory, Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vysazovaný pří biologických
asanačních pracích (Bihunec, J. září 2013)
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Obr. 18 Západní svah Červené hory, olše zelená (Alnus viridis), hojně využívaná při biologických
asanačních pracích (Bihunec, J. listopad 2013)

Obr. 19 Západní svah Červené hory, nad horní hranicí lesa vysazovaná borovice kleč (Pinus mugo)
(Bihunec, J., listopad 2013)
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Obr. 20 Západní svah Červené hory, sesuv V., viditelné šavlovité zakřivení báze kmene-projev
nestability svahu u smrku ztepilého (Picea abies) (Bihunec, J., září 2013)

Obr. 21 Západní svah Červené hory, sesuv I., viditelné šavlovité zakřivení báze kmene-projev nestability
svahu u smrku ztepilého (Picea abies) (Bihunec, J., září 2013)
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Obr. 22 Západní svah Červené hory, sesuv III., viditelné šavlovité zakřivení báze kmene-projev
nestability svahu smíšeného porostu (Bihunec, J., září 2013)

Obr. 23 Západní svah Červené hory, sesuv I., zbytek nezalesněného kamenného pole ve strži
(Bihunec, J., září 2013)
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Obr. 23 Západní svah Červené hory, sesuv III., erozní rýha (Bihunec, J., září 2013)
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