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1. Úvod

Bakalářská práce podává komplexní fyzickogeografické charakteristiky povodí Žejbra od
pramene po obec Vrbatův Kostelec (hranice experimentálního povodí). Toto povodí se nachází
v oblasti východních Čech. Tento vodní tok pramení v CHKO Žďárské vrchy 0,5 km jihozápadně
od obce Oldřiš v nadmořské výšce 578 m n. m.. Žejbro je vodním tokem 4. řádu a náleží k úmoří
Baltského moře. Mezi přítoky Žejbra patří Mrákotínský potok, Hesinský potok a potok Raná, do
kterého se vlévá Kotelský a Dolský potok a mnoho malých nepojmenovaných potůčků. Z hlediska
osídlení se na ploše povodí vyskytují zejména malé obce a osady. Největším sídlem je Prosetín.
Pravděpodobně nejcennějším bohatstvím této oblasti je dobře zachovalé životní prostředí.
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2. Cíle práce
Cílem bakalářké práce je podat komplexní fyzickogeografickou charakteristiku povodí
Žejbra od pramenné oblasti po obec Vrbatův Kostelec. Práce bude obsahovat textovou část, která
bude zprácována pomocí dostupných literárních pramenů, a tři tematické mapy zkonstruované na
topografickém podkladu v měřítku 1 : 25 000.
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3. Použitá metodika
3. 1. Zhodnocení použité literatury
Při vypracování bakalářské práce byly využity jak poznatky ze základní odborné literatury,
tak i z regionální literatury, místních kronik a ostatních zdrojů. Mapovaná část povodí Žejbra je
jedním ze čtyř oblastí zařazených mezi experimentální povodí, proto jedním ze zdrojů informací
byla výstupní zpráva Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha (2003). Z regionální
literatury

byla

využita

například

publikace

Vysokomýtsko-vlastivědné

čtení

o

okrese

vysokomýtském a skutečském či Mikroregion Hlinecko a další. Regionální literatura se týká hlavně
historií jednotlivých obcí a historického vývoje oblasti, což není pro potřeby této bakalářské práce
to pravé. Využity byly též materiály referátu životního prostředí, odboru vodního hospodářství
a obecních úřadů jednotlivých obcí. Důležitým zdrojem informací byly také informační servery
a vlastní terénní výzkum doplněný o fotografie.
3. 2. Metody fyzickogeografické regionalizace
Výchozími mapami pro zkonstruování hydrologické mapy, klimatologické mapy a mapy
geomorfologických regionů a vybraných tvarů reliéfu byly základní topografické mapy v měřítku
1 : 25 000. Použity byly mapové listy 13-442 Prosetín, 13-444 Hlinsko, 14-331 Proseč
a 14-333 Svratka vydané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním v roce 1996.
3. 2. 1. Konstrukce mapy hustoty říční sítě podle plochy
Na mapovém poli byla sestrojena čtvercová síť tvořená čtverci o délce hrany 4 cm. Mapa
byla zhotovena v měřítku 1 : 25 000, tudíž každý čtverec ve skutečnosti představuje plochu
o rozloze 1 km2. Pomocí milimetrového papíru jsme vypočetli, jakou plochu v každém čtverci
zaujímají vodní plochy. Poté byly sečteny milimetrové čtverečky a převedeny pomocí měřítka na
plochu ve skutečnosti (1 mm2 na mapě odpovídá ploše 625 m2 ve skutečnosti).
Délka vodních toků byla změřena pomocí kružítka nebo provázku. Jsou-li vodní toky na
mapě znázorněny jednoduchou modrou čarou, mají ve skutečnosti šířku 1-5 m, proto byla jejich
celková délka ve čtverci násobena třemi, což je přibližně střední hodnota. Úseky vodních toků
znázorněné dvojitou čarou se po změření vynásobily sedmi (z téhož důvodu). Do středu každého
čtverce byla zapsána výsledná hodnota území zaujímaného vodními plochami a toky. Tyto hodnoty
byly rozděleny do šesti intervalů:
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2 500 a méně m2/km2
2 501 – 5 000
5 001 – 7 500
7 501 – 10 000
10 001 – 12 500
12 501 a více m2/km2
Poté byla provedena interpolace podle zvolených intervalů na každé straně čtverce i na obou
úhlopříčkách. Pro každý zvolený interval byl určen jeden odstín modré barvy. Intervalu s nejnižší
rozlohou vodních ploch byl přidělen nejsvětlejší odstín.
Nakonec byla vytvořena legenda obsahující intervaly, vodní plochy, vodní toky a rozvodnici.
3. 2. 2. Konstrukce topoklimatické mapy
Nejprve bylo podle mapy E. Quitta: Klimatické oblasti Československa (1975) určeno,
v jakém topoklimatu se nachází zpracovávané povodí, a zakresleno pomocí šrafury. Teplé oblasti
byly znázorněny šikmou pravou, chladné oblasti šikmou levou šrafurou a mírně teplé bez šrafury.
Dále bylo nutné převedení z měřítka 1 : 500 000 do měřítka 1 : 25 000. Celé povodí Žejbra se
rozkládá v mírně teplé klimatické oblasti. Byly vymezeny hranice zalesněných, nezalesněných,
urbanizovaných a vodních ploch. Jednotlivé kategorie se liší rastrem. Na zalesněné plochy byla
použita šrafura vodorovná, na urbanizované plochy svislá. Nezalesněné plochy zůstaly bez šrafury.
Poté byla sestrojena první dílčí mapa (mapa sklonů svahů) pomocí sklonového měřítka,
zvýrazněných vrstevnic a podle následujících intervalů (v měřítku 1 : 25 000):
do 5o
5o – 15o
15o – 20o
nad 20o
Druhá dílčí mapa, mapa orientace svahů podle základních čtyř světových stran (S, J, V, Z),
byla sestrojena pomocí tečen vedených k vrstevnicím pod úhlem 45o. Hranice rozdílné orientace
svahu byly vytyčeny spojnicemi tečných bodů.
Výsledná mapa míry oslunění svahů vznikla kombinací dílčích map orientace a sklonů
svahů.
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Tab. 1: Určení míry oslunění reliéfu
Sklon svahů (o)

Orientace
jih

západ/východ

sever

3

3

3

4

3

2

15,1o - 20,0o

5

3

1

> 20,1o

5

4

1

< 5,0o
o

5,1 - 15,0

o

Tab. 2: Kategorie oslunění reliéfu
Číslo

Kategorie

Barevný odstín

1

velmi málo osluněné

tmavomodrá

2

málo osluněné

světlemodrá

3

normálně osluněné

světlezelená

4

více osluněné

světleoranžová

5

velmi dobře osluněné

sytě oranžová

Blokové schéma konstrukce topoklimatické mapy

Základní topoklimatická mapa
1 : 500 000

Mapa
sklonu
svahů

Mapa klimatických oblastí
1 : 25 000

Mapa
orientace
svahů

Mapa míry
oslunění
1 : 25 000

Mapa
pokrytí
země

Topoklimatická mapa
1 : 25 000
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Mapa
klimatických
oblastí

3. 2. 3. Konstrukce mapy geomorfologických regionů a vybraných tvarů reliéfu
Cílem bylo zhotovit mapu geomorfologických regionů a vybraných tvarů reliéfu povodí
Žejbra.
Nejprve bylo zapotřebí sestrojit pomocnou mapu relativní výškové členitosti. Na pauzovací
papír byla narýsována čtvercová síť tvořená čtverci o délce hrany 4 cm. Podkladová mapa byla
zhotovena v měřítku 1 : 25 000, takže jeden čtverec ve skutečnosti představuje plochu o rozloze
1 km2. Do středu každého čtverce byla vepsána hodnota, kterou jsme vypočítali jako rozdíl
maximální a minimální nadmořské výšky daného čtverce. Poté byla provedena interpolace, čímž
byly dosaženy izolinie relativních výšek georeliéfu. Podstatné pro nás byly izolinie 30 m n.m.,
75 m n. m. a 150 m n. m.. Jsou to hraniční hodnoty intervalů, které vymezují morfologické typy
reliéfu rovin, plochých pahorkatin a členitých pahorkatin.
Poté již byla zhotovena mapa geomorfologických regionů tvarů reliéfu (v měřítku
1 : 25 000). Z geologické mapy byly překresleny hranice jednotlivých celků, které byly získány
generalizací hornin nalézajících se na zobrazovaném území. Dále byly do téže černobílé kopie
vyneseny i hranice morfologických typů reliéfu, které byly vytvořeny již zmíněnou interpolací.
Ke každé kategorii byla přidělena barva.
0 – 30 m

roviny

zelená

30 – 75 m

ploché pahorkatiny

žlutá

75 – 150 m

členité pahorkatiny

oranžová

Nakonec byla vytvořena legenda mapy a jednotlivé geomorfologické regiony byly
vybarveny příslušnou barvou. Do mapového listu byly zakresleny též vybrané tvary reliéfu
nacházející se ve vymezeném území.
1. Fluviální tvary

3. Ostatní tvary

1. 1. prameny

3. 1. vodní plochy

1. 2. strže typu balka

2. Antropogenní tvary
2. 1. těžební prostor, lom
2. 2. hráz
2. 3. agrární terasy
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4. Vymezení a základní charakteristika povodí
4. 1. Fyzickogeografická oblast
Zobrazované území je součástí Pardubického kraje a náleží též do bývalého okresu Chrudim,
historicky bylo osídleno již v neolitu. Část povodí spadá do mikroregionu Hlinecko, který byl v této
oblasti vytvořen (zřízen) v roce 1999. Z východu je vymezen svažujícími se hřebeny Železných hor,
severní stranu tvoří již úrodná chrudimská pánev, na jihu oblast přechází ve Žďárské vrchy. Železné
hory vstupují na území Chrudimska v okolí Podhořan. Hlavní hřeben sice směřuje ke Žďárským
vrchům, ale asi šedesát pět kilometrů dlouhý kopcovitý pruh zasahuje k Hlinsku a ke Skutči.
Z hlediska geomorfolického členění spadá do dvou soustav, Česko – moravské soustavy
a České tabule. Celé povodí se rozkládá na dvou podcelcích, Sečské vrchovině a Chrudimské tabuli.
Největší obcí ve sledované části povodí Žejbra je Prosetín, dále se zde nachází obce Vojtěchov,
Raná, Kladno, Dědová, Pokřikov, Žďárec u Skutče, Mrákotín, Vrbatův Kostelec a spousta dalších
menších obcí a osad.
Reliéf není nijak výrazně členitý, až na výjimku, kterou tvoří část údolí vodního toku Žejbra
u obce Vrbatův Kostelec. Proto se převážná část území rozkládá na plochých pahorkatinách
a rovinách. Celkově tato oblast spadá do třech kategorií výškové členitosti. Roviny nalezneme na
deluviálních sedimentech, biotitických amfibolech a paleozoických břidlicích. Ploché pahorkatiny
na týchž horninách plus granitech. Členité pahorkatiny se vyskytují na deluviálních sedimentech,
paleozoických břidlicích a kutnohorském krystaliniku.
Z klimatického hlediska (podle Quita) spadá povodí do mírně teplé oblasti. Největší plochu
zaujímá orná půda, velká část polí je však nechána ladem. Hospodářský les je tvořen především
smrkovou monokulturou s občasným výskytem ostatních jehličnanů.
Žejbro je tokem 4. řádu a spadá do povodí Chrudimky, která náleží do úmoří Baltského
moře. Pramení v CHKO Žďárské vrchy jihozápadně od obce Oldřiš v nadmořské výšce
578 m n. m.. Žejbro má především levostranné přítoky (Mrákotínský potok, Hesinský potok, potok
Raná atd.), pravostranné jsou pouze malé nepojmenované toky. První vesnicí od pramene, kterou
Žejbro protéká, je Oldřiš, poté se až po soutok s Mrákotínským potokem vine mezi poli a loukami.
Dále protéká Žďárcem u Skutče, Leštinkou a Vrbatovým Kostelcem.
Rozvodnice vymezující povodí prochází vrcholem Na Babyloně (436,7 m n. m.) u obce
Vrbatův Kostelec, pokračuje na jih kolem obce Kvasín a lomu Zárubka. Dále prochází kótami
443,8 m n. m. a 530,3 m n. m. u osady Oflenda a vede přes silnici k obci Raná a železnici
k Vojtěchovu. Dále se stáčí k jihovýchodu přes Medkovy kopce (638 m n. m.) a Čertovinu
(652,2 m n. m.). Poté pokračuje na severovýchod přes Humperky (630,6 m n. m.), křižuje železniční
trať do Skutče a vede přes nepojmenovaný vrch (509 m n. m.) u největšího rybníka povodí Haryka.
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Na severu prochází pod městem Skuteč okolo obce Leštinka přes Kosteleckou hůru (432,2 m n. m.)
až k obci Vrbatův Kostelec.
Nejvyšším bodem povodí je Dědovský kopec (675,6 m n.m.) nacházející se v CHKO
Žďárské vrchy u nejjižněji položené obce jménem Dědová. Nejníže položeným bodem
(345 m n. m.) je místo průtoku řeky obcí Vrbatův Kostelec. Absolutní výškový rozdíl je tedy
330,6 m n. m.. Celková plocha povodí zaujímá 96,8 km2, plocha sledované části je 43,3 km2, délka
mapované části povodí měří 10,75 km, šířka je 7,15 km. Délka toku od pramene po Vrbatův
Kostelec je 14 km a přímková vzdálenost činí 10,5 km. Z toho vyplývá, že stupeň vývoje, nebo-li
míra křivolakosti je 75 %. (Burešová, 2003)

4. 2. Socioekonomická oblast
Největší obcí sledovaného území je Prosetín. Název obce pochází z doby Karla IV., z let
1340 – 1378. Nejstarší zápisy uvádí jméno Prassetinie – Prasetín. Tento název vychází z termínu
Prasův týn, podle místního bohatého zemana Prase, který tu postavil statek zvaný týn. Podle
odborníků z hlineckého a chrudimského muzea se jedná o běžné jméno, které se vyskytovalo ve
13. - 14. století na panství Rychmburk. Postupnou úpravou vznikl dnešní název Prosetín. První
ověřený písemný doklad o existenci Prosetína je z roku 1445.
Obec leží v nadmořské výšce 420 m na rozloze 532 ha. K 1. 1. 2005 žilo v obci 800 lidí ve
253 domech. Vedle základní školy stojí pomník padlým ve druhé světové válce. Zajímavý je tím, že
15

se jedná o veliký balvan, který má ve svém středu upevněny dvě bronzové desky se jmény padlých.
Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov. (http://www.prosetin.eu.cz)
Prosetín je známý především díky granodioritovým lomům v okolí. Žula ve zdejších lomech
má tmavomodrou barvu a je neobyčejně tvrdá, převážně hrubozrná, dobře štípatelná a velmi tvrdá.
Kdysi tu byly nalezeny i minerály – granát, epidot, orthoklas, kalcit, muskovit, natrolit, turmalín
a jiné. Na východ od železniční stanice je významný krajinný prvek Louky u Prosetína. Jedná se
o bažinaté louky s výskytem vzácných rostlin a hnízdištěm ptactva. Je to důležitý ekologicky
stabilizující prvek krajiny. V obci se nachází památný strom dub letní (Quercus robur) s obvodem
kmene 365 cm. Obec se v roce 1999 stala součástí mikroregionu Hlinecko.
Kamenoprůmysl v Prosetíně má více než stoletou tradici. První průkopníci začli s těžbou již
před 136 lety. Dlažbou z Prosetínských lomů jsou vydlážděny komunikace většiny našich obcí
a měst, ulice Vídně i Bělehradu, německých a polských měst. Dlažba však nebyla původním
produktem lomů. V samých začátcích byly zpracovávány velké povrchové balvany tmavomodré
žuly na schody, pomníky a podobně.
Významným momentem pro vznikající kamenoprůmysl v Prosetíně se stala stavba
severozápadní dráhy Pardubice – Německý (Havlíčkův) Brod. Stavba probíhala v letech
1868 – 1870 a otevřela brány zdejšímu kamennému průmyslu. V roce 1883 vídeňský podnikatel
Heinz začal dláždit ulice Vídně, a tak zdejší průmyslník Holc upustil od výroby pomníků a začal
vyrábět dlažbu.
Značný útlum nastal za první světové války. Od roku 1919 však dochází díky rozvoji
automobilismu a zvýšené potřebě dlažebního kamene k nebývalému rozvoji. S rozvojem průmyslu
se dostavil také rozvoj obcí v okolí. V roce 1963 byla zastavena těžba v osmi lomech, a tak dnes
zbyla z původní produkce jen zanedbatelná část. Stále však jsou zde velké zásoby této suroviny,
takže se dá předpokládat, že v budoucnu se do této oblasti kamenoprůmysl vrátí.
Dnes tu těží žulu firma Granit – Zach, která vyrábí dlažební kostky, obrubníky a stavební
kámen. Zpracování kamene zde provádí firma Českomoravský průmysl kamene a. s.
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Obr. 1: Letecký snímek obce Prosetín
(zdroj: www.prosetin.eu.cz )
Zajímavou obcí je též Raná. Nachází se v nadmořské výšce 485 – 500 m n.m. na rozloze
704 ha, počet obyvatel k 1. 1. 2005 je 350. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1349, v této
době byla součástí rychmburského panství a stála tu do 15. století. V tomto období tvořily hlavní
zástavbu roubené a zděné velkostatky podél hlavní komunikace procházející obcí, tři vodní obilné
mlýny a pila. Jedná se o typickou návesní obci, náves má nepravidelný obdelníkový tvar.
O původu názvu obce se přou filologové s historickými bájemi. Podle jednoho historického
vyprávění zde existovala velká obec, či dokonce město, jehož obyvatelé vymřeli na mor. Z důvodu,
že přišla morová rána, byla nově obnovená obec nazvána Raná. Filologové však vykládají název
z přídavného jména raný (myšleno jako časný). Název byl tedy odvozen od něčeho raného či
časného, co to bylo však nevíme.
Obyvatelé této obce jsou velmi nábožensky založeni. Roku 1786 se stala Raná farní obcí.
Fara v klasicistním slohu zde stojí od roku 1799, přestavěna a zrekonstruována byla o osmdesát let
později. Mezi kulturní památky se řadí areál kostela sv. Jakuba. O tomto původně gotickém kostele
pochází zmínky již z roku 1350, poté byl přestavěn v barokním slohu (v roce 1718). Konečná
podoba je novogotická. Hlavní devizou kostela jsou původní dobové nástěnné malby a zděná
zvonice pocházející z roku 1835. Součástí areálu je též zeď kolem hřbitova spolu s márnicí
z počátku 18. století. Další významnou stavbou je pseudogotický evangelický kostel postavený mezi
lety 1871 – 1873. Na obdélníkové návsi je postaven kříž z roku 1847 a pomník připomínající oběti
první světové váky. (Šebek, 2006)
Podle obce byl pojmenován i potok protékající obcí a vlévající se do Žejbra ve Žďárci u
Skutče. Tento vodní tok pramení ve Žďárských vrších u Dědové. Po většinu roku se jedná
o poklidný, vláhonosný vodní zdroj, každé jaro se však při tání velkého množství sněhu vylévá na
okolní louky a zatopuje i sklepy sousedních budov. Zásobování domů pitnou vodou probíhá díky
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vodovodu, postavenému za devět měsíců na přelomu let 1924 – 1925. Voda je jímána z „Jezerního
pramene“ nad obcí.
Součástí obce jsou Oldřetice a Medkovy Kopce. V Oldřeticích podél potoka stojí několik
roubených zemědělských statků a vodní mlýn. Návsi dominuje kaple Panny Marie z roku 1894
spolu s křížem postaveným v roce 1882. Hlavní obživou místních obyvatel je zemědělství. Obec je
součástí mikroregionu Hlinecko. (Křivanová, 2002)

Obr. 2: Novogotický kostel sv. Jakuba
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)

Obr. 3: Pseudogotický evangelický kostel
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)

Další obcí je Vrbatův Kostelec. Je to nejseverněji položená obec sledované části povodí
Žejbra. Leží ve výšce 336 m n. m. na rozloze 545 ha. V obci žije 326 obyvatel (k 1.1. 2005) a přímo
ní protéká říčka Žejbro, která zde má hluboko zařízlé koryto. Okolní lesy byly osídleny již
v 11. století pravděpodobně mnichy z Opatovického kláštera.
První písemné zmínky pochází z období založení Podlažického kláštera v sousedství
(12. století). Tento klášter byl však bohužel roku 1421 zničen husity. Z cenného majetku kláštera se
podařilo zachránit pouze Kodex giganteus, který je uschován ve švédském Stockholmu,
a Podlažický nekrolog, což je jedna z prvních písemností psaná česky. Předpokládá se, že lesy
v okolí obce skrývají velké cennosti z klášterního kostela zakopané mnichy prchajícími před husity.
Hlavním mecenášem stavby Podlažického kostela byl šlechtic Vrbata, který měl vedle obce svůj
lovecký hrad. Při honu ho napadl medvěd a na znamení své záchrany slíbil na tomto místě postavit
kostel.
V rokli v obecním lese se nachází také „Střed Evropy“. Jedná se o sloup s ukazetelem na
všechny světové strany – Paříž, Berlín, Košice a Vídeň. Kousek od tohoto sloupu je kamenný
zeměměřičský sloupek z roku 1934. Železnice tudy prochází od roku 1874, železniční zastávka tu
však byla zřízena až o třicet osm let později, roku 1912.
Probíhaly zde také pokusy o těžbu uhlí (v 19. století), ale nikdy se zde výrazněji těžit
18

nezačalo. Významným těžebním objektem v katastrálním území obce je však lom Zárubka. Jedná se
o jámový etážový lom na těžbu šedomodré tvrdé žuly a těží zde firma Čekomoravské štěrkovny
a. s.. Lom má výměru přibližně 18 ha a v současné době se jedná o rozšíření těžby o čtvrtý těžební
řez. Výška čtvrtého těžebního řezu by měla být 14 – 15 m. (http://www.antee.cz/vrbatuvkostelec.cz)

Obr. 4 a 5: Střed Evropy v obci Vrbatův Kostele (foto: A. Tvrzická, 1. 4. 2007)
Leštinka je malá vesnice v údolí rokliny podél pravého břehu potoka. K počátku roku 2005
zde žilo 146 občanů v 38 domech. Název podle místní kroniky vznikl podle říčky Leština (dnes se
tento tok nazývá Žejbro), která se vine okolo. Podle bájí je tato malebná vesnička spojována
s hradem Cejřov a černým loupeživým rytířem. Obec náležela k panství pánů z Rychmburku.
První písemná zmínka pochází ze zemských desek uložených v Praze, na kterých je zápis,
jímž Smil Flaška předává panu z Berkova hrad Rychmburk, Skuteč, Hlinsko a dalších 58 obcí
náležejících k tomuto panství. Podloží obce tvoří především žula a křídové jílovce, proto se zde
v minulosti těžilo a v menší míře stále těží. V období před druhou světovou válkou byly zdejší lomy
hlavním zdrojem práce pro lidi z okolních vesnic. Dnes se těží pouze v lomu Zárubka, který spadá
do katastrálního území tří sousedících obcí (Vrbatův Kostelec, Leštinka a Prosetín). Většina lomů
je dnes zatopena a slouží jako oblíbená místa ke koupání. Lom „Družstvo“ dnes slouží potápěčské
škole.
U starého mlýna roste 600 let starý, 31 m vysoký památný strom dub letní (Quecus robur)
o obvodu kmene 510 cm. Zdejší mlýn s turbínou byl v oblasti Stutečska jako první v roce 1930
elektrifikován, což bylo velkou výhodou v letních obdobích, kdy vodní tok vysychal a byl
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nedostatek vody. Současný majitel mlýna pan Morávek žádal o dotaci na znovuzprovoznění
mlýnského náhonu. V lese Dusavci nad obcí je do pískovcového bloku vytesána jeskyně Drápka.
Z historických památek stojí za zmínku železný kříž s Kristem na návsi, který tu byl
postaven roku 1833 a o rok mladší zvon z dřevěné zvonice, jenž byl zabudován do střechy hasičské
zbrojnice. Úsek toku protékající vesnicí byl z důvodu stavby silnice odkloněn, a tak bylo uměle
vytvořeno koryto nové. Žejbro je v této části velmi nevyzpytatelné. Přes léto téměř vysychá, ale při
jarním tání se mění v dravou řeku. Podle záznamů z roku 1880 a srpna 1853 dosáhla hladina vody
díky vydatným dešťům výšky jednoho metru nad úrovní mostu, který přemosťoval celé leštinské
údolí. V současnosti je tok regulován a tak nepůsobí žádné vážnější problémy.
(http://www.lestinka.cz)

Obr. 6: Koryto Žejbra v obci Leštinka
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)
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5. Geomorfologické poměry
5. 1. Geomorfologické členění
Geomorfologicky spadá povodí Žejbra do provincie Česká vysočina, která byla vytvořena
hercynským vrásněním. Pramenná oblast náleží do Česko – moravské soustavy. Většina území však
spadá pod soustavu Česká tabule. Reliéf terénu je členitý s charakteristicky zaříznutými údolími
a s povrchem skloněným od JZ k SV. Vrchovinný ráz postupně přechází směrem na sever v ráz
pahorkatinný. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 340 m n. m. do 676 m n. m. Část území
spadá do CHKO Žďárské vrchy.
PROVINCIE
Soustava
Podsoustava
Celek
Podcelek
Okrsek
ČESKÁ VYSOČINA

ČESKÁ VYSOČINA

Česko – moravská soustava

Česká tabule

Českomoravská vrchovina

Východočeská tabule

Železné hory

Svitavská pahorkatina

Sečská vrchovina

Chrudimská tabule

Skutečská pahorkatina

Štěpánovská stupňovina

Kameničská vrchovina

Hrochotýnecká tabule

Českomoravská vrchovina
Rjedná se o rozsáhlé území na česko – moravském pomezí; s vrchovinným reliéfem ve střední části
a pahorkatinným reliéfem v okrajových částech. Rozloha je 11 742 km2, střední výška
512,5 m n. m., střední sklon 3o43'. Skládá se především z krystalických hornin (granitoidy
centrálního moldanubického plutonu, metamorfované horniny moldanubika). Ve sníženinách se
nachází druhohorní a třetihorní usazeniny; napříč probíhá hlavní evropské rozvodí. Okraje
vrchoviny jsou rozřezány hlubokými údolími vodních toků. V oblastech složených z granitoidů
vznikl příznačný kupovitý reliéf s tvary zvětrávání a odnosu (žokovité balvany, viklany apod.).
Nejvyšší bod je Javořice 837 m n. m., příznačným rysem je mozaika polí, luk a převážně smrkových
lesů.(Demek, 1987).
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Železné hory
Jde o severní část Českomoravské vrchoviny, plochou vrchovinu s trojúhelníkovým půdorysem
protaženou od JV k SZ s pestrým geologickým složením. Rozloha je 748 km2, střední výška
480,4 m n. m., střední sklon 3o45'. Jádro tvoří vyvřeliny nasavrckého a chvaletického žulového
masívu, v severozápadní části se nachází proterozoické a paleozoické zvrásněné horniny s ostrůvky
křídových usazenin. Vrchovina představuje klínovou kru ukloněnou k SV a omezenou na JZ
výrazným zlomovým svahem Dlouhé meze. Dlouhá údolí k SV, zejména údolí Chrudimky, jsou
velmi složitá. Krasové jevy lze nalézt ve vápencích u obcí Prachovice a Vápenný Podol. Nejvyšším
bodem je Pešava 697 m v Sečské vrchovině. Typická je mozaika polí, luk a lesíků. Název pochází
od dolování železné rudy. (Demek, 1987).
Sečská vrchovina
Je součástí jihovýchodní části Železných hor, jedná se o členitou vrchovinu s povrchem skloněným
k SV, pestrého geologického složení. Rozloha činí 611 km2, střední výška je 520,8 m n. m., střední
sklon 3o56'. Jádro tvoří vyvřeliny nasavrckého masívu (žuly, granodiority, gabra až diority)
obklopené zvrásněnými proterozoickými a paleozoickými horninami kutnohorského krystalinika
(rulami) s ostrůvky křídových usazenin. Jihozápadní hranici tvoří složený zlomový svah Dlouhé
meze, hlavní odvodňovací osu tvoří údolí Chrudimky. V silurských vápencích u obcí Prachovice
a Vápenný Podol se vyskytují tvary tropického krasu. Nejvyšší bod Pešava 697 m n. m. je
v Kameničské vrchovině. (Demek, 1987).
Skutečská pahorkatina
Jedná se o pahorkatinu protáhlou od SZ k JV. Severozápadní část je tvořena vyvřelinami
nasavrckého masívu, východní část horninami kutnohorského krystalinika a střední část
usazeninami staršího paleozoika a proterozoika s ostrůvky křídových usazenin. Plochý povrch
prořezává hluboké údolí řeky Chrudimky. Území je středně zalesněno převážně smrkovými porosty,
na východě jsou borové porosty s příměsí dubu. Četné lomy nalezneme v okolí Skutče. (Demek,
1987).
Kameničská vrchovina
Tato členitá vrchovina má povrch skloněný od JZ k SV, jádro tvoří vyvřeliny nasavrckého masívu
obklopené na severu usazeninami staršího paleozoika a na jihu horninami paleozoika až
proterozoika. Za nimi je kutnohorské krystalinikum s ostrůvky křídových usazenin. Plochý povrch
je rozřezán hlubokým údolím řeky Chrudimky s ohybem u Seče. Kotlinovitá sníženina u Herálce
a Svratky se nachází zbytky

křídových usazenin, v silurských vápencích u obcí Prachovice
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a Vápenný Podol se vyskytují tvary tropického krasu. Nejvyšší bod je Pešava 697 m n. m.,
významnými body jsou Přední Hradiště (693 m n. m.), Zadní Hradiště (682 m n. m.), Rabštejnek
(401 m n. m.) a Hůra (391 m n. m.). Typická je mozaika polí, luk a převážně smrkových porostů;
dančí zvěř. (Demek, 1987).
Východočeská tabule
Tvoří východní část České tabule o rozloze 4 347 km2, střední výška 322,7 m n. m., střední sklon
2o12'. Je to plochá až členitá pahorkatina s vrchovinným územím na JV, převážně v povodí Labe,
jeho přítoků (Úpy, Metuje, Orlice, Loučné, Chrudimky, Cidliny) a Svitavy. Převažují
svrchnokřídové sedimenty s lokalitami neogenních mořských a říčních a pleistocenních říčních,
proluviálních a eolických sedimentů. Reliéf je slabě rozčleněný až rozčleněný, erozně
denundační,erozně akumulační až akumulační v oblasti křídových antiklinál, synklinál, okrajových
sedimentárních stupňovinách a tabulích. Je charakterizovaný zejména plochými kuestami,
strukturně denundačními plošinami a plochými hřbety, pleistocenními říčními terasami a údolními
nivami Labe, jeho přítoků (Úpy, Metuje, Orlice, Loučné, Chrudimky, Cidliny) a Svitavy. Vyskytují
se zde tvary na spraších a navátých píscích. Nejvyšší bod je Baldský vrch 693 m n. m.
v Kozlovském hřbetu. (Demek, 1987).
Svitavská pahorkatina
Zaujímá jihovýchodní část Východočeské tabule o rozloze 1 692 km2, střední výška 412,2 m n. m.,
střední sklon 3o26'. Na východě, zejména v povodí Orlice, Loučné, Chrudimky a Svitavy, na
severozápadě Labe, se nachází členité pahorkatiny s vrchovinným územím. Převládajícími
horninami jsou slínovce, jílovce, spongility a pískovce svrchní křídy s lokalitami neogenních
mořských a říčních a pleistocenních říčních, proluviálních a eolických sedimentů. Rozčleněný
erozně denundační, místy erozně akumulační reliéf je v oblasti křídových antiklinál, synklinál
a okrajových sedimentárních stupňovin. Charakteristickým znakem jsou především ploché kuesty,
strukturně denudační plošiny a pleistocenní říční terasy Tiché Orlice, Loučné, Chrudimky, Svitavy
a přítoky se sprašovými pokryvy a závějemi. Nejvyšší bod je Baldský vrch 693 m n. m.
v Kozlovském hřbetu. (Demek, 1987).
Chrudimská tabule
Jedná se o západní část Svitavské pahorkatiny o rozloze 369 km2, střední výšce 280,3 m n. m.,
středním sklonu 1o53'. Plochá pahorkatina se rozkládá v povodí Chrudimky a Labe především na
slínovcích, jílovcích, spongilitech svrchní křídy s pleistocenními říčními, proluviálními a eolickými
sedimenty. Reliéf je slabě rozčleněný erozně denundační a erozně akumulační s plochými
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okrajovými kuestami (s čely na J – JJZ). Na jihu jsou strukturně denundační plošiny, pleistocenní
říční terasy Chrudimky a Novohradky a proluviální terasy železnohorských přítoků Labe se
sprašovými pokryvy a závějemi. Nejvyšší bod je Heráně 453 m n. m. ve Štěpánské stupňovině.
(Demek, 1987).
Štěpánská stupňovina
Zaujímá jihovýchodní část Chrudimské tabule, jde o členitou pahorkatinu v povodí Novohradky
převážně na slínovcích a spongilitech spodního turonu. Rozčleněný erozně denudační reliéf je
tektonicky a litologicky podmíněn sedimentární stupňovinou s kuestami (s čely na J – JJZ).
Nejvyšším bodem je Heráně 653 m n. m.. Území je středně zalesněné převážně smrkovými porosty
s příměsí borovice a borovými porosty s příměsí smrku. (Demek, 1987).
Hrochotýnecká tabule
Jedná se o plochou pahorkatinu převážně v povodí Novohradky, na západě Chrudimky tvořící
východní část Chrudimské tabule. Nachází se převážně na slínovcích, jílovcích a spongilitech
středního turonu, svrchního turonu až koniaku, s pleistocenními říčními štěrky a písky a sprašemi.
Slabě rozčleněný erozně denudační reliéf se vyznačuje strukturně denudačními plošinami
a středopleistocenními a mladopleistocenními říčními terasami Novohradky a přítoků, místy se
sprašovými pokryvy a závějemi. Významnými body jsou Kamenice 297 m n. m., Tři bubny
304 m n.m.. Území je nepatrně zalesněné borovými a smrkovými porosty. (Demek, 1987).
5. 2. Morfostrukturní analýza
Oblast dnešního Chrudimska byla v mladších prvohorách a téměř celé druhohory souší,
v období křídy ji však opět od severu zaplavilo moře. Na řadě míst dodnes nacházíme stopy
mořského příboje – četné mořem opracované valouny a hlazené skály.
Z křídových usazenin převažují zejména u Skutíčka, Luže a Bítovan jílovce, opuky
a pískovce s nálezy zuhelnatělých rostlin. Zuhelnatělé vrstvičky však mají nepatrnou mocnost.
V těchto bazálních cenomanských vrstvách se rovněž vyskytuje jantar. Po usazení cenomanských
pískovců došlo k mohutnější záplavě křídového turonského moře a tehdy se ve větších hloubkách
usazovaly jemnozrnné jílovce a opuky. Opuka i pískovce byly již od konce středověku velmi
vyhledávaným stavebním materiálem. Podle hrubých zrn v pískovcích někteří geologové soudili, že
v místech jejich výskytu ústila do křídového moře nějaká řeka, zřejmě předchůdkyně dnešní
Chrudimky.
V třetihorách se v souvislosti s vrásněním Alp a Karpat projevil tektonický neklid a sopečná
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činnost také na Chrudimsku. Křídová tabule byla porušena zlomy, podél nichž se zvedly Železné
hory. Křídové sedimenty na chrudimské straně pohoří jsou tektonicky málo porušeny, na
jihozápadní straně Železných hor jsou často silně tektonicky deformovány, a dokonce jsou staré
formace přes křídové usazeniny místně předsunuty.
Ve čtvrtohorách se dotvářela síť řek, vznikaly říční terasy z písků a štěrkopísků. Různý
horninový podklad a rozdílné klimatické podmínky daly vzniknout zajímavým lokalitám. Platí to
například pro údolí potoka Žejbro u Vrbatova Kostelce na Skutečsku.
Cílený paleolitický a mezolitický průzkum nebyl na většině plochy bývalého chrudimského
okresu dosud proveden.
5. 2. 1. Geologická stavba
Z geologického hlediska je území součástí hlinecké zóny, dílčí jednotky středočeské oblasti.
Zóna je vklíněna mezi železnohorský pluton zvaný nasavrcký masív na západě a svratecké
krystalinikum kutnohorsko-svratecké oblasti na východě. Severní až severovýchodní omezení
hlinecké zóny tvoří transgresní okraj svrchnokřídových sedimentů České křídové pánve. Na
severovýchodě je též ohraničeno poličským krystalinikem středočeské oblasti.
Stratigraficky náleží horniny hlinské zóny spodnímu paleozoiku (kambrium až devon)
a svrchnímu proterozoiku. Hlinská představuje pokleslou část středočeské oblasti s převážně
izoklinálním vrásovým stylem. Litostratigraficky lze v hlinské zóně rozlišit od jihu k severu
souvrství vítanovské, hlinecké, mrákotínské a rychmburské.
Vítanovské souvrství obsahuje sedimentárně-vulkanický komplex svrchnoproterozoického
stáří. Tyto horniny však nejsou v povodí zastoupeny. Pro hlinské souvrství jsou typické fylitizované
břidlice a droby svrchnoproterozoického nebo spodnopaleozoického stáří. Mrákotínské souvrství je
tvořeno fylity, grafitickými fylity a buližníky. Z hlediska stratigrafického je zařazeno do období
siluru. Pro souvrství rychmburské jsou charakteristické fylity, fylitizované břidlice, droby a drobové
konglomeráty. Přesné stáří není určeno, ale geologové ho řadí nejspíše do středního devonu.
Hlavním pokryv tvoří kvartérní písčito-jílovité eluviální sedimenty, maximální mocnost je
do 2 m. Žádné výraznější tektonické linie se v povodí nevyskytují. Jedinou linii tvoří tektonický
styk a příčné zlomové systémy mezi vyvřelinami svrateckého krystalinika a hlinskou zónou.
Tektonika výrazně ovlivnila stupeň zvodnění v okolí obce Dědová. (Burešová, 2006)
V povodí se vyskytují následující geologické jednotky a druhy hornin:
➢

fluviální písčité hlíny a písky, které tvoří údolní nivy

➢

deluviální sedimenty

➢

intruzivní horniny – biotitické amfiboly
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➢

intruzivní horniny – granity

➢

paleozoické břidlice

➢

kutnohorské krystalinikum
Největší část geologického podloží tvoří paleozoické břidlice, jedná se až o 68 % a vyskytují

se v celé střední a jižní oblasti. Zastoupeny jsou jednak fylitickou plodovou břidlicí s drobovým
rohovcem z hlinsko-rychmburského souvrství. Stáří těchto hornin by se dalo zařadit do svrchního
siluru až spodního devonu. Dále se pak ostrůvkovitě vyskytuje také břidličnatý rohovec, ve svrchní
části se světlým kvarcitem a kvarcitickým fylitem ordovického stáří.
Druhou nejzastoupenější skupinou hornin jsou biotitické amfiboly, zaujímají 24 % území
a vyskytují se především v severní části povodí. Jedná se o různé typy intruzivních hornin. Největší
plochu tvoří biotitický granodiorit skutečského typu. U obce Prosetín jde o porfyrický biotitický
granodiorit až tonalit, který u Žďárce u Skutče postupně přechází v porfyrický melanokratní
biotitický tonalit až křemenný diorit s místy biotitického rohovce.
Další část podloží povodí tvoří granity. Jedná se především o středně zrnitý biotitický granit
místy s muskovitem Křižanovického a Žumbereckého typu s malými ostrůvky žilného
drobnozrnného granitu. Oblast s výskytem těchto hornin je mezi obcemi Leštinka a Vrbatův
Kostelec.
Horniny kutnohorského krystalinika jsou dalším zástupcem podloží vyskytujícím se v této
oblasti. V tomto případě, v okolí obce Vrbatův Kostelec, se jedná o pokročilý biotitický migmatit až
hybridní granodiorit se zděděnou paralelní texturou. Stáří horniny lze zařadit do svrchního
proterozoika.
Nejmladšími horninami jsou holocénní fluviální písčité hlíny a sedimenty dna vodních
nádrží. Tyto sedimenty jsou označovány jako údolní nivy. Vyskytují se podél všech vodních toků
a jsou rozmístěny po celém území.
Posledním druhem podloží jsou holocénní až pleistocénní sedimenty. Tyto deluviální
sedimenty jsou tvořeny písčitými hlínami a deluvio-soliflukčními jílovito písčitými hlínami.
V povodí se nachází ve spojitosti s údolní nivou. Největší plochu zaujímají v okolí Kotelského
potoka, jinak je jejich výskyt spíše ostrůvkovitý.
5. 3. Geomorfologická regionalizace
5. 3. 1. Geomorfologické regiony
Geomorfologické regiony byly vytvořeny sloučením map relativní výškové členitosti
a generalizací geologické mapy. Na zobrazovaném území byly vymezeny následující
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geomorfologické regiony:
➢

údolní nivy

➢

roviny

➢

➢

✗

na deluviálních sedimenech

✗

na intruzivních horninách – biotit. amfiboly

✗

na paleozoických břidlicích

ploché pahorkatiny
✗

na deluviálních sedimentech

✗

na intruzivních horninách – biotit. Amfiboly

✗

na intruzivních horninách – granity

✗

na paleozoických břidlicích

členité pahorkatiny
✗

na deluviálních sedimentech

✗

na paleozoických břidlicích

✗

na kutnohorském krystaliniku

Samostatným zvláštním regionem jsou údolní nivy. Na rozdíl od ostatních kategorií se
nevztahují k relativní výškové členitosti. Nalezneme je vždy ve spojitosti s vodním tokem nebo
okolo rybníků a ostatních vodních nádrží. Tvoří je především fluviální písčité a písčito-hlinité
sedimenty. V povodí se nalézají pouze malé potůčky a drobné říčky, údolní nivy proto nejsou nijak
zvlášť široké, pouze vyplňují koryto toků a v úzkém pruhu lemují břehy.
Následujícím regionem jsou roviny. Jak již bylo řečeno, vyskytují se ve třech okrscích.
Největší území zabírají roviny na paleozoických břidlicích, druhý okrsek vyplňují roviny na
biotitických amfibolech. Jen nepatrnou část zaujímají roviny na deluviálních sedimentech
v návaznosti na údolní nivu potoku Raná východně od obce Mrákotín.
Centrální a zároveň největší část povodí vyplňují ploché pahorkatiny tvořené paleozoickými
břidlicemi. Druhou nejčetněji se vyskytující horninou plochých pahorkatin jsou intruzivní
horniny – biotitické amfiboly. Najdeme je na jižním cípu okolo obce Dědová a v okolí největší obce
povodí, Prosetína. Menší ostrůvek granitů se nachází na severu u obce Lešinka. Výskyt deluviálních
sedimentů je vázán na údolní nivy, nacházejí se především ve střední oblasti.
Členité pahorkatiny nalezneme v nejsevernější části území v okolí Vrbatova Kostelce na
kutnohorském krystaliniku, toto území je jediné v povodí s výskytem této horniny. Druhou oblastí
členitých pahorkatin je území západně od obce Vojtěchova, podloží je tvořeno paleozoickými
břidlicemi a deluviálními sedimenty.
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5. 3. 2. Výšková členitost reliéfu
Nejníže položené místo v povodí je u obce Vrbatův Kostelec v nadmořské výšce
345 m n. m., nejvyšší bodem je naopak Dědovský kopec (675,6 m n.m.). Absolutní výškový rozdíl
je tedy 330,6 m n. m.. Z hlediska absolutní výškové členitosti tak náleží povodí Žejbra do kategorie
vysočin. Dědovský kopec je jeden z vrchů v CHKO Žďárské vrchy. V severní části CHKO
zasahující na území sledovaného povodí se jedná o nejvyšší kopec. Dalšími vrcholy náležejícími do
povodí jsou například Čertovina (652 m n. m.), Medkovy Kopce (638 m n. m.), Humperky
(630,6 m n.m.), Boroviny (629 m n. m.) nebo Kostelecká hůra (432,2 m n. m.).
Podle relativní výškové členitosti spadá povodí do kategorií rovin, plochých pahorkatin
a členitých pahorkatin.
Roviny jsou vymezeny relativní výškovou členitostí 0 – 30 m, v povodí se vyskytují ve třech
oblastech na ploše 13 %. Největší rozlohu mají ve východní části mapovaného území východně od
obcí Oldřetice a Pokřikov, v sousedství se vyskytují největší vodní plochy Haryk a Drážní rybník.
Podloží je tvořeno paleozoickými břidlicemi. Přímo na rovinách se nenachází žádná vesnice, jsou
zde pouze lesy, louky a pole. Druhý ostrůvek je pouze malý ve středu povodí na deluviálních
sedimentech a paleozoických břidlicích. Třetí a poslední oblast rovin zaujímá severovýchodní okraj
povodí, západně od Prosetína na biotitických amfibolech.
Největší plochu tvoří ploché pahorkatiny (83 %), rozmezí relativní výškové členitosti je
30 – 75 m. Vyskytují se na podloží deluviálních sedimentů, granitech, biotitických amfibolech
a paleozoických břidlicích.
Třetí a poslední typ tvoří členité pahorkatiny vyskytující se v severní a jihozápadní části
povodí na ploše (4 %). Relativní výšková členitost je v rozmezí 75 – 150 m. Horninové složení
členitých pahorkatin tvoří deluviální sedimenty v okolí vodních toků, paleozoické břidlice a jako
jediná kategorie se vyskytuje na kutnohorském krystaliniku v severní části území okolo Vrbatova
Kostelce.
5. 4. Charakteristika vybraných tvarů reliefu
5. 4. 1. Fluviální tvary
Nejčastějším fluviálním tvarem jsou nezpevněné břehy. Ty lemují téměř celý tok Žejbra,
vyskytují se však i u přítoků, a to především u soutoků. Dalším tvarem v povodí jsou strže typu
balka. Zástupce tohoto tvaru bychom nalezli mezi obcemi Cejřov a Vrbatův Kostelec. Při
procházení terénu jsem zjistila, že se v lesích v okolí vyskytují i další, menší strže, ale ty nejsou
v mapách zaneseny. Pramen nad obcí Pokřikov zásobující Drážní rybník je také zástupcem této
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kategorie. Jedním z fluviálních tvarů je též údolí. V jednotlivých úsecích toku se tvar údolí značně
mění, od širokého mělkého údolí až po kaňonovitý typ.
Sériové profily údolí Žejbra
Graf 1 : Profil údolí 2,9 km od pramene

Graf 2: Profil údolí 4,85 km od pramene
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Hloubka údolí (graf 1) ve vzdálenosti 2,9 km od pramene je pouze 5 m. Jedná se o mělké,
široce otevřené a výškově i sklonově symetrické údolí. Údolí zachycené v grafu 2 vzdálené od
pramene 4,85 km má hloubku 10 m na levém břehu a 5 m na levém břehu. Jedná se o výškově
asymetrické a sklonově symetrické údolí.
Graf 3: Profil údolí 6,5 km od pramene
m n. m.

Graf 4: Profil údolí 9,3 km od pramene
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Graf 3 zachycuje profil údolí ve vzdálenosti 6,5 km od pramene. Hloubka údolí je 40 m na
levém břehu a 20 m na pravém břehu. Břehy jsou výškově asymetrické. Graf 4 s profilem údolí
vzdáleného od pramene 9,3 km zachycuje údolí výškově symetrické, hluboké 30 m.
Graf 5: Profil údolí 13 km od pramene
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Poslední profil zaznamenaný na grafu 5 je od pramene vzdálen 13 km. Jedná se o výškově
asymetrické údolí. Na levém břehu je hloubka 40 m, na pravém 20 m. Na posledních třech grafem je
narozdíl od předchozích profilů údolí připomínající svým tvarem písmeno V.
5. 4. 2. Antropogenní tvary
Zástupcem antropogenních tvarů v povodí jsou těžební prostory (lomy), agrární terasy,
hráze, náspy a úvozy.
Mapované území je hustě protkáno sítí železnic a podél téměř celé délky železniční trasy
najdeme komunikační náspy. Agrární terasy jsou dalším zástupcem tvarů této kategorie. Jsou
vystavěny na příkrých svazích ve směru vrstevnic, aby zabraňovaly sesuvu půdy a umožňovaly
zemědělství i na prudkých svazích. Nejhojnější výskyt je v okolí obce Mrákotín. Hráze se vyskytují
v povodí ve velkém počtu. I když jsou zde dnes pouze čtyři větší rybníky a spousta zatopených
lomů, v minulosti se tu nacházelo velké množství vodních ploch. Důkazem toho jsou četné hráze ve
východní části povodí tvořené rovinami.
Bezkonkurenčně nejvíce zastoupeným tvarem v povodí jsou těžební prostory. Pro území
Skutečska a Prosetínska jsou nejcharakterističtějším rysem právě lomy.
30

Žulový průmysl na Skutečsku
Žula, vyznačující se krásnou tmavomodrou barvou, je neobyčejně tvrdá, většinou
hrubozrnná, dobře, až velmi dobře štípatelná. Jelikož v rudě převažují trojklonné živce nad
orthoklasem, měla by se žula správně nazývat granodiorit. Na práce kamenické se nehodí, za to je
z ní výborná velká a drobná dlažba. Žulový průmysl na Skutečsku patří mezi největší dodavatele
dlažebního kamene v Čechách. Lámání žuly na Skutečsku se datuje již od roku 1860. Nejstarším
lomem je tzv. Horákův lom ležící mezi vesnicemi Cejřov a Kvasín. Ve větší míře nastalo lámání
žuly a otevírání lomů až při stavbě železniční dráhy Pardubice – Německý(dnes Havlíčkův) Brod.
Hlavní rozvoj však nastal kolem roku 1893, kdy začala Vídeň odebírat známou vídeňskou dlažbu.
Na výrobě této dlažby se zde pracovalo až do vypuknutí války v roce 1914. Teprve po válce roku
1919 začal odbyt velké dlažby pro česká města a s tím i další rozvoj skutečského a hlineckého
dlažebního průmyslu.
Skutečsko spolu s přilehlými oblastmi má ze žulových lomů v naší republice nejpříhodnější
polohu, neboť leží jednak v blízkosti bohatých východočeských měst a okresů a mimo to má
vzhledem ke své centrální poloze v republice dobré železniční spojení jak na Prahu a severní Čechy,
tak i na Moravu. V okolí Prosetína jsou většinou lomy jámové.
Lomy Mikšov
Do této soustavy patří dva lomy, č. 1 a č. 2 . V těchto lomech se začalo pracovat v roce1890. Žulová
skála zde sahá až ke hladině potoka Žejbro a pod potokem ještě dosahuje značných hloubek, takže
toto ložisko je takřka nevyčerpatelné.
Lom Zachův
Byl to rozsáhlý lom, v němž v roce 1930 pracovalo přes 150 dělníků. Kámen leží v téměř
vodorovných vrstvách o značné tloušťce. Ve své době patřil mezi nejlépe strojně vybavené lomy.
Těžba zde probíhá dodnes, i když jen ve velmi omezené míře.
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Obr. 7: Těžená a netěžená část Zachova lomu
(foto: A. Tvrzická, 30. 3. 2007)
Lom Kreminův
Je to poměrně mělký, plošně velmi rozsáhlý jámový lom. Z tohoto lomu pochází např. drobná
dlažba v horní části Václavského náměstí v Praze.
Lom Žemličkův
V lomě se začalo pracovat v roce 1867. Jedná se o lom velmi plošně rozsáhlý se značnou
hloubkou a s nejlepším strojním vybavením ze všech lomů na Skutečsku. Vyráběla se zde zejména
drobná dlažba. Žula je ložná, velmi dobře štípatelná.

Obr. 8: Letecký snímek Žemličkova lomu v obci Prosetín
(zdroj: www.prosetin.eu.cz )
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Obr. 9: Část zatopeného Žemličkova lomu
(foto: A. Tvrzická, 30. 3. 2007)
Lom SILIKA
Název vznikl spojením jmen majitelů těžební společnosti, která tu těžila obkladový kámen.
Těžilo se zde do roku 1988. Nyní je již, jako většina okolních lomů, zatopen. V tomto, ale
i ostatních lomech se vyskytují vzácné rostliny a živočichové. Tento lom je například hnízdištěm
výra velkého, z květeny jsou tu např. vstavačovité druhy, různé druhy mechů a lišejníků atd.
(Hájek, 1930)
Lom ZÁRUBKA
Dobývací prostor Zárubka spadá podle geomorfologického členění do celku Železné hory,
podcelku Sečská vrchovina a okrsku Skutečská pahorkatina.
Dobývání ložiska Zárubka je v současné době prováděno jámovým lomem se třemi
těžebními řezy. Pracovní plošiny jednotlivých těžěbních řezů se pohybují v rozmezí těchto
výškových úrovní:
➢

těžební řez – 403 – 404 m n. m.

➢

těžební řez – 393 – 394 m n. m.

➢

těžební řez – 378 – 379 m n. m.

➢

těžební řez – 364 – 363 m n.m. (plánovaný, výška těžebního řezu bude 14 až 15 m)
Dobývací prostor má od roku 2003 výměru 18,0957 ha. V současné době činí zásoba asi

2 miliony m3 těžební suroviny. Ložisko Zárubka se nachází mezi povodími Mrákotínského potoka
(západně až jihozápadně od lomu) a toku Žejbro (východně od lomu ve vzdálenosti cca 250 m)
v nadmořské výšce cca 400 m n. m. Současná báze lomu na výškové úrovni 378 m n. n. se nachází
cca 27 m pod úrovní erozivní báze Mrákotínského potoka a téměř na stejné úrovni, jakou má potok
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Žejbro.
Granodiority tvoří nespojitý kolektor, ve kterém je zvodnění vázáno na puklinové systémy.
Infiltrovaná srážková voda gravitačně odtéká k erozní základně, kde se odvodňuje plošnými nebo
soustředěnými prameny, nebo do říčních usazenin. Vzhledem k malé puklinové propustnosti
granodioritů se podzemní voda infiltrující z blízkých vodotečí neobjevuje v lomu vůbec, nebo jen
v malém množství, které se stačí plynule odpařovat. Roční srážkový úhrn dosahuje 674 mm.
Maximální přítok vody do lomu je průměrně 4 l/s.
Podle hydrogeologické rajonizace ČR se ložisko Zárubka nachází v rajonu Kutnohorského
krystalinika a Železných hor patřící do skupiny Krystalinika Českomoravské vrchoviny. Rajon je
hydrogeologickým masívem, tj. hydrogeologickým prostředím s jediným regionálně rozšířeným
kolektorem v přípovrchové zóně zvětralin a rozevřených puklin. V přirozeném reliéfu povrchu
převažuje ve vodním režimu vedle evapotranspirace povrchové a hypodermické odvodňování
atmosférických srážek. Jen malá část srážek infiltruje až k hladině podzemní vody, do pásma
nasycení (mělká zvodeň), a odtéká ve směru maximálního hydraulického spádu k místní erozní
bázi,kterou je dno Mrákotínského potoku, popřípadně Žejbra.
Ložisko Zárubka je z regionálněgeologického hlediska součástí středočeské oblasti
a magmatické jednotky železnohorský pluton. Ložisko orientované zhruba ve směru Z – V a jeho
bezprostřední okolí je budováno amfibol – biotitickým a biotitickým granodioritem a křemenným
dioritem (skutečský typ) paleozoického stáří. Povrch terénu budují zvětraliny intruzivních hornin
a deluviální sedimenty, hlíny až písčité hlíny kvarterního stáří o mocnosti do 3 m. Granodiority jsou
místy proniknuty žílami aplitu. Dna koryt toků budují fluviální uloženiny, písčité hlíny i písky.
Flóra je v okolí tvořena lesními porosty s vegetačním stupněm dubobukovým, bukovým
s původní dřevinnou skladbou buku, dubu, jedle, břízy, jasanu, javoru, olše, jilmu, osiky, lípy, habru.
V území původně dle geobotanické rekonstrukce převládaly bučiny a jedliny, podél vodních toků
olšiny a bučiny.
Charakter a výskyt vegetace má pro krajinný ráz nezastupitelný význam. Významná je
prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav a barevnost.
Pro krajinný ráz znamená povrchová voda jako vodoteč, rybník nebo nádrž významný prvek,
který se podílí na krajinném rázu. Po ukončení těžby bude vytvořena vodní plocha.
Ráz krajiny je v zájmovém území ovlivněn geologickou stavbou oblasti, geomorfologií
terénu, aktuální vegetací, historickým osídlením apod. Krajina v území byla v minulosti silně
ovlivněna antropogenní činností zaměřenou na těžbu a zpracování kamene a tento vliv je v území
výrazně patrný.
Skutečsko je typickou krajinou Českomoravské vrchoviny s pestrou skladbou polí, luk, lesů
a rybníků. Krajina je místně ovlivněna hornickou činností – povrchovou těžbou kamene,
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provozovanou ve více lomech. Území má středně stabilní stupeň ekologické stability, významným
stabilizujícím prvkem jsou úseky a lokality s vyšším stupněm ekologické stability, např. Louky
u Prosetína a údolnice vodních toků.
Prostor kamenolomu Zárubka je v krajině viditelný pouze z některých vzdálených
vrcholových částí krajiny, viditelný je rovněž z bezprostřední blízkosti okraje nad nejvyšší etáží.
Celá těžební činnost se odehrává pod úrovní hrany nejvyšší etáže, nad tuto hranu je vyvýšena pouze
stacionární úpravna, a to pouze zčásti nekryté porosty.
Kamenolom je zařazen do kategorie střední zdroj zněčišťování ovzduší. Na hranici pozemku
kamenolomu je stanovený limit prašnosti překračován pouze v měsíci červnu, prachové mračno také
vzniká při clonovém odstřelu, jinak se pohybuje hluboce pod maximální povolenou normou.
Geologickým průzkumem ani dosavadní těžbou nebyla zastižena souvislá hladina podzemní
vody, neboť se v této oblasti vyskytuje zejména voda puklinová.
Hlukové zatížení bylo zvýšené pouze v období odstřelu, ale po stížnostech obyvatel Leštinky
došlo k opláštění a od té doby již hlučnost nepřekračuje povolenou mez. (Žídková, 2006)

Obr. 10: Těžební prostor lomu Zárubka (1. část)
(foto: A. Tvrzická, 30. 3. 2007)
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Obr. 11: Těžební prostor lomu Zárubka (2. část)
(foto: A. Tvrzická, 30. 3. 2007)

5. 4. 3. Ostatní tvary
Z kategorie ostatních tvarů jsou povodí zastoupeny vodní plochy, vodní toky a občasné toky.
Vodní plochy jsou zastoupeny Drážním rybníkem, rybníkem Haryk, rybníkem V Rybníčkách a další.
Nezanedbatelné jsou též vodní plochy vzniklé zatopením bývalých těžebních prostorů. V severní
části zkoumané části povodí se nachází kolem patnácti menších či větších lomů, těžba však dnes
probíhá pouze ve dvou z nich. Ostatní jsou zatopené a některé slouží například jako místo pro
koupání místních obyvatel, u lomu „Kaňon“ byla zřízena rekreační oblast. Vodní toky jsou tvořeny
především sítí drobných potůčků. Občasné toky značené přerušovanou modrou čárou jsou
zastoupeny pouze výjimečně.
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6. Hydrologické poměry povodí
6. 1. Základní hydrografické charakteristiky
Žejbro je tokem 4. řádu. Číslo hydrologického pořadí je 1-03-03-069 a náleží do úmoří
Baltského moře. Pramen se nachází asi 0,5 km jihozápadně od obce Oldřiš v CHKO Žďárské vrchy
v nadmořské výšce 578 m n. m.. Plocha celého povodí je 96,8 km 2, mapovaná část pak 43,3 km2.
Míra křivolakosti toku vyjádřená poměrem přímkové vzdálenosti od pramene po obec Vrbatův
Kostelec a skutečné délky toku je 75 %. Charakteristika povodí α, která je poměrem plochy a druhé
mocniny délky povodí, má hodnotu 0,44. Hustota říční sítě podle plochy je velmi odlišná v různých
úsecích vodního toku. Největší část povodí má hustotu říční sítě v intervalu 7 501 – 10 000 m2/km2.
V okolí obcí Leštinka, Prosetín a Oldřetice je hustota díky velkému zatopených lomů a rybníků
největší. Počet levostranných přítoků převyšuje počet přítoků pravostranných.
Spádová křivka
Spádová křivka vyjadřuje sklon vodního toku. Počátkem je nadmořská výška pramene,
konec v tomto případě znamená soutok potoka Raná s Žejbrem. Spádová křivka byla sestrojena
v délce 7,9 km, což je úsek od pramene po soutok s levostranným přítokem Raná. Počátek spádové
křivky je ve výšce 578 m n. m.. Soutok s potokem Raná se nachází v nadmořské výšce 415 m n. m..
m. n. m

km
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6. 2. Vznik a vývoj toku Žejbro a hydrogeologické charakteristiky povodí
Vodní tok Žejbro pramení v severní části CHKO Žďárské vrchy jako povrchový pramen.
Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 578 m n. m.. Jako malý potůček protéká vesnicí Oldřiš od jihu
k severu podél místní komunikace. Dále se vine mezi loukami a poli. Zatím se stále jedná pouze
o malý nevýrazný tok s šířkou koryta 1 – 2 m. Přibližně 3,5 km od pramene se nachází soutok
s prvním bezejmenným pravostranným přítokem. Pokračuje na sever jehličnatým lesem, v okolí
toku se nachází hráze jako pozůstatek po bývalých rybnících. Po dalších zhruba 2,8 km se do Žejbra
vlévá druhý malý bezejmený pravostranný přítok, na kterém se nachází rybník Haryk.
Za soutokem se koryto stáčí na severozápad, křižuje železniční trať a po 1,8 km v obci
Žďárec u Skutče se stéká s největším levostranným přítokem Raná. Od soutoku s potokem Raná se
Žejbro stává již výrazným vodním tokem se šířkou koryta 4 – 5 m. Do této fáze toku jsou břehy
vodního toku relativně stabilní, odtud až do konce zkoumaného území jsou však břehy nezpevněné
a značně nestabilní. Mezi obcemi Ždárec u Skutče a Leštinka je tok několikrát přemostěn. Před obcí
Leštinka se koryto říčky proplétá mezi zatopenými lomy, břehy jsou lemovány a zpevňovány
listnatými dřevinami. V obci Leštinka a jejím okolí je tok regulován a usměrňován. Na jaře roku
1953 zde došlo k masivnímu vylití vody z břehů a zatopení domů v sousedství, proto byl průtok
usměrněn a regulován několika jezy. Původní průběh koryta obcí musel ustoupit stavbě silnice, bylo
uměle odkloněno a vybetonováno. Osm set metrů po průtoku vesnicí následuje soutok
s Mrákotínským potokem, jedná se o další levostranný přítok.
Poslední levostranný přítok před Vrbatovým Kostelcem protéká soustavou dvou rybníků.
Okolí Vrbatova Kostelce je typické příkrými pravými břehy svažujícími se k vodnímu toku, zatímco
levý břeh je velice mírný. Údolí má proto výrazně asymetrický tvar. Nejnižším bodem (345 m n. m.)
je místo průtoku obcí Vrbatův Kostelec.
Žejbro získalo svůj nynější název teprve před pár desetiletími. Dřívější název Leština
pocházel z názvu vesnice Leštinka, kterou protékal. Protéká jí i dnes, ale již ne v přirozeně
vytvořeném korytě, nýbrž z části ve vybetonovatém a jezy regulovaném napřimovaném korytu.
Povodí tohoto vodního toku se rozkládá v oblasti, jejíž hlavní devizou je nezničená příroda. Žejbro
protéká malebným krajem podhůří Žďárských vrchů, dále se vine přírodním parkem Prosetín.
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Obr. 12: Balvanité koryto Žejbra u Vrbatova Kostelce
(foto: A. Tvrzická, 27. 4. 2007)

Obr. 13: Koryto Žejbra u obce Vrbatův Kostelec
(foto: A. Tvrzická, 27. 4. 2007)
Horniny hlinské zóny jsou málo propustné. Relativně lepší propustnost má pouze
zvětralinový plášť s kvartérním pokryvem. Zvětralinový plášť bývá s mocností větší než 10 m
ojedinělý. Propustnost závisí hlavně na charakteru zvětralin a výplni puklin. Celá plocha povodí je
infiltrační oblastí. Proudění podzemní vody je spíše lokální. Hladina bývá většinou volná, v hloubce
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do 10 m pod terénem v závislosti na morfologii a propustnosti hornin.
Na ploše povodí se vyskytuje devět významných studní s hydrogeologickými údaji.
Významnější prameny jsou v okolí obce Předhradí. Nachází se zde také několik puklinových
kolektorů. Kolektory jsou horniny, které se liší svou vyšší propustností od sousedních hornin.
Mnohem snadněji se touto horninou pohybuje podzemní voda. Každý kolektor má určitou
transmisivitu (průtočnost). Průtočnost je schopnost kolektoru propouštět podzemní vodu. Vyjadřuje
se pomocí koeficientu transmisivity (m3/s) nebo pomocí indexu transmisivity.
Jedním z kolektorů je puklinový kolektor drob a břidlic hlinecké zóny: Transmisivita,
nebo-li průtočnost tohoto kolektoru, je velmi nízká, odhaduje se na

5.10-6 – 5.10-5 m2/s.

Vodohospodářký význam má pouze pro jednotlivé malé odběry pro místní zásobování. Přibližná
vydatnost 0,005 – 0,05 l/s.
Dalšími jsou puklinové kolektory hydrogeologického masívu se zvýšenou propustností
v povrchové zóně zvětralin:
1. Kolektor železnohorského plutonu v granitech až dioritech s transmisivitou
1.10-5 – 8,9.10-5m2/s, sy =0,47.
2. Kolektor chotěbořské zóny pararuly. Transmisivita činí 7,4.10-6 – 5,9.10-5 m2/s, sy = 0,45.
3. Kolektor kutnohorsko-svrateckého krystalinika v migmatitech až ortorulách.
Transmisivita je 8,5.10-6 – 1,2.10-4 m2/s, sy = 0,57.
4. Kolektory pláště železnohorského plutonu v migmatitech až hybridních fylitech.
Transmisivita je nízká 2,3.10-6 – 1,4.10-4 m2/s. Vodohospodářský význam je pouze pro
místní zásoby (jednotlivé domy ). Přibližná vydatnost činí 0,05 – 0,5 l/s.
(Hydrogeologická mapa, 13-44 Hlinsko)
Předchozí údaje dokazují, že transmisivita v povodí je nízká. Odběry jsou možné pouze pro
jednotlivé domy. V povodí se vyskytuje i Jezerní pramen, který zásobuje vodou obec Raná.
6. 3. Rybníky a nádrže
Rybník Haryk
Rybník Haryk, dříve nazývaný též Náprutník, spadá do katastrálního území obce Předhradí
a je zleva obtékán bezejmenným pravostranným přítokem Žejbra. Tento vodní tok má soutok
s Žejbrem asi 1,5 km pod hrází, u obce Žďárec u Skutče. K napouštění rybníku slouží meliorační
soustava odvodňující pozemky v okolí rybníka a pravostranný přítok Žejbra, který rybník obtéká.
Porost na levé straně od vodní plochy tvoří les jménem Hesiny, pravý břeh lemují zemědělské
pozemky. Levý břeh je od koryta potoka, obtékajícího rybník, oddělen přirozenou boční hrází.
V okolí celého rybníka jsou pouze pole, louky a zemědělské plochy bez zástavby.
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Zatopená plocha zabírá 1,6 ha, průměrná hloubka je 1,5 m a objem činí 24 000 m 3. Hráz
rybníka je sypaná z místních materiálů. Maximální výška hráze je 3,5 m, dlouhá je přibližně 100 m
a šířka koruny hráze je minimálně 1,5 m. Bezpečnostní přeliv je tvořen betonovým přelivným
prahem o šířce přibližně 2 m s bočními pilíři postavenými z kamene. K vypouštění slouží spodní
výpusť. V okolí vodní nádrže se nevyskytuje žádný významný zdroj znečištění.
(Materiály vodohospodářského referátu)
Rybník Tykaj
Rybník Tykaj leží na západním okraji obce Radčice. Vybudován byl ve letech 2003 – 2004.
Zdrojem vody pro tento rybník je stejnojmenný potok, který protéká vlevo od vodní nádrže. Na
potoce je vystavěn rozdělovací objekt, který má zajistit průtok minimálně 1,2 l/s.
Vodní hladina se nachází ve výšce 438,9 m n.m., rozloha vodní plochy činí 0,6534 ha
a objem vody v nádrži je 7 970 m3. Čelní hráz rybníka je homogenní sypaná s betonovým
požerákem v levé části. Od tohoto požeráku je vedeno výpustné potrubí do šachty pod hrází, kde se
stýká i s drenáží z plochy okolo rybníka. Čelní hráz je dlouhá 72,6 m a šířka koruny hráze činí 3 m.
Návodní strana hráze je zpevněna pohozem z makadamu, vzdušná strana a koruna hráze jsou
zpevněny osetím. Boční hráz má délku 160,7 m. Okolí rybníka tvoří keře, vzrostlé stromy
a zemědělská půda. V povodí rybníka se nevyskytují žádné významné zdroje znečištění. Hlavní
význam této nádrže je zajištění a zvýšení akumulace vody. Slouží též k regulaci vody v případě
přívalových dešťů. (Materiály vodohospodářského referátu)
Požární nádrž Radčice
Celková plocha nádrže zaujímá 1 641 m2, objem je 2 708 m3. Délka nádrže je 65 m, šířka
u hráze 31,5 m a šířka při vtoku činí 19 m. Hloubka je velmi rozdílná, u hráze 2,5 m, u přítoku pak
0,8 m. Vypouštěcím objektem je požerák s přelivnou hranou 0,7 m. (Burešová, 2003)
Drážní rybník
Drážní rybník má objem 48 120 m3 a zaplavená plocha nádrže je 20 566 m2. Čelní hráz je
sypaná s maximální výškou nad terénem 4 m, nade dnem 7 m. Hráz je dlouhá 250 m, šířka koruny
je 8 m a je tvořena železniční tratí. Návodní strana je po celé své délce zpevněna kamennou
dlažbou, vzdušná strana je zatravněna. Výpustné zařízení tvoří kamenná štola, bezpečnostní přeliv
se nachází v pravé části hráze v nadmořské výšce 464,44 m n.m.. Nula vodočtu je ve výšce
459,77 m n.m.. (Burešová, 2003)
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Obr. 14: Letecký snímek Drážního rybníku
(foto: J. Duchečková, 20. 10. 2004)
Požární nádrž Pokřikov
Celková plocha nádrže zabírá 678 m2, objem pak je 610 m3. Vypouštěcím objektem je
požerák v hrázi s šířkou přepadové hrany 0,5 m. Bezpečnostní přeliv tvoří čtyři otvory v hrázi.
Délka nádrže je 58,7 m, šířka u hráze je 11,9 m a u vtoku pak 11,2 m. Hloubka je tu také rozdílná,
u hráze je to 1,4 m, u přítoku pouze 0,4 m. (Burešová, 2003)
Požární nádrže v obci Kladno
První nádrží je neprůtočná boční nádrž o délce 12 m a šířce 7,6 m. Celková zatopená plocha
je 91 m2, maximální objem 64 m3 a průměrná hloubka činí 0,7 m.
Druhá nádrž má šířku 26,5 m a délku 38,8 m. Vypouštěcím objektem je jednoduchý požerák
s přelivnou hranou 0,8 m a bočním přepadem 1,6 m. Celková plocha nádrže zaujímá 1 028 m2
s objemem 1 235 m3. Průměrná hloubka je 1,2 m.
Třetí nádrží je boční neprůtočná o rozměrech 16 m2 a objemu 9,5 m3. Průměrná hloubka činí
0,6 m.
Poslední je nádrž o rozloze 339 m2 a maximálním objemu 440 m3. Délka přelivné hrany činí
2 m. Šířka vodní plochy je 13,25 m, délka 25,6 m a průměrná hloubka je 1,3 m. (Burešová, 2003)
Rybník Komárkova louka
Rybník Komárkova louka se nachází v katastrálním území obce Vrbatův Kostelec na
bezejmenném levostranném přítoku Žejbra. Vytvořen byl před rokem 1955. Hlavní význam rybníku
spočívá v akumulaci vody a ve využívání pro sportovní účely. Rybník se vypouští zpravidla jednou
za dva roky, doba vypouštění je přibližně jeden den, doba napouštění dva dny. Plocha rybníka je
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0,8561 ha. Hloubka vody u hráze je 1,3 m, objem činí 8 500 m3. Zdrojem vody jsou podzemní
prameny. Hráz je sypaná homogenní. Maximální výška nad terénem je 0,7 m, nade dnem výpusti
pak 3,5 m. Šířka koruny je 3 m a je tvořena nezpevněnou cestou, délka hráze činí 30 m. Výpustným
zařízením je betonový požerák. Přeliv je umístěn v levé části s betonovým přepadem.
(Materiály vodohospodářského referátu)

Obr. 15: Pohled na rybník Komárova louka
(foto: A. Tvrzická, 27. 4. 2007)

Obr. 16: Hráz rybníka Komárova louka
(foto: A. Tvrzická, 27. 4. 2007)
V Rybníčkách
Tento rybník se nachází v katastrálním území obce Vrbatův Kostelec na bezejmenném
levostranném přítoku Žejbra, byl vybudován před rokem 1955. Tento rybník byl zbudován pro
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účely chovu ryb a jako místo akumulace vody. Plocha rybníka činí 1,1815 ha. Objem vody je 12
800 m3. Hloubka vody u hráze je 1,4 m. Rybník se vypouští jednou za dva roky, vypouštění trvá
jeden den, doba napouštění je dva dny. Napájení rybníka vodou je pomocí podzemních pramenů.
Hráz je homogenní sypaná o délce 30 m. Maximální výška hráze nad terénem je 0,7 m, nade dnem
výpusti 3,5 m. Koruna hráze je široká 3 m a je tvořena nezpevněnou cestou. Výpustným zařízením
je betonový požerák s betonovým přepadem v levé části. (Materiály vodohospodářského referátu)

Obr. 17: Pohled na částečně vypuštěný rybník V Rybničkách
(foto: A. Tvrzická, 27. 4. 2007)
U Vodárny
Tento rybník je třetí a zároveň poslední vodní plocha v katastru obce Vrbatův Kostelec,
zřízen byl před rokem 1955. Tento rybník plní funkci akumulace vody a je též využíván pro
sportovní rybolov. Rozloha zatopené plochy je 0,2560 ha. Objem vody v rybníku je 2 750 m3.
Vybudován byl na bezejmenném levostranném přítoku Žejbra a vodou je zásobován pomocí
melioračního přítoku. Hloubka u hráze je 1,3 m. Hráz je jako u předchozích rybníků homogenní
sypaná. Maximální výška hráze nad terénem je 0,5 m, u výšky nad výpustí se jedná o 2,5 m. Délka
hráze je 2,5 m, šířka koruny činí 2,5 m a je tvořena nezpevněnou cestou.Výpustné zařízení je
tvořeno klapkou. Přeliv je betonový a nachází se v levé části plochy.
(Materiály vodohospodářského referátu)
6. 4. Vodohospodářské stavby v povodí
Vodovod obce Raná
Obec Raná leží v nadmořské výšce 500 m n. m. na pokraji hlubokého údolí. Přestože studny
v obci byly velmi hluboké, v letním období vysychaly a obyvatelé byli nuceni dovážet vodu
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z potoka protékajícího obcí. Tento potok byl však znečištěn a kontaminován. Obyvatelé tak často
trpěli nemocemi zažívacího ústrojí, tyfem a dalšími nemocemi. Proto bylo nutné zřídit nějaký jiný
zdroj pitné vody. Z tohoto důvodu se roku 1908 začalo jednalo o přivedení vody z Jezerního
pramene do obce pomocí otevřeného příkopu.
Toto však vyvolalo spor se sousední obcí Mrákotín, která si činila nárok na část vody. Proto
muselo být od projektu ustoupeno. Jezerní pramen vyvěrá v lese jihozápadně od obce, na severním
svahu Medkového kopce, z prahorních fylitů. Vydatnost tohoto pramene v té době byla změřena na
1,0 – 1,75 l/s. Nový projekt, tentokrát již na stavbu vodovodu pro obec Raná a sousední Vojtěchov,
byl schválen v březnu roku 1920.
Stavba vodovodu a vodojemu probíhala v době od 9. října 1923 do 15. července 1924.
Objem vodojemu činí 600 hl. Vydatnost pramene silně kolísala, ale nikdy neklesla pod minimální
požadovanou vydatnost 0,4 l/s. Největší vydatnost 4,7 l/s byla změřena 27. dubna 1925, nejnižší
1,7 l/s pak 15. ledna 1925. Pokládání rozvodného potrubí nebylo vzhledem k hlinito-štěrkovité
zemině, zvětralé skále a především tvrdé fylitové skále vůbec jednoduché. (Zeman, 1927)

Obr. 18: Vodojem obce Raná
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)
Karetkový jez v obci Leštinka
Dalším významným vodohospodářským dílem je úprava části toku Žejbra v obci Leštinka.
V roce 1946 byla provedena v délce 110 m úprava toku pomocí opevnění levého břehu dlažbou
a trámovým železobetonovým mostem nad pevným jezem.
Povodeň z roku 1953 zničila jak pevný jez, dlažbu na břehu včetně trámového mostu, tak
obytné budovy v okolí. Neboť jako hlavní důvod povodně byl označen pevný jez, který zabránil
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plynulému odtoku vody, byl o rok později na místě původního pevného jezu vystavěn jez karetkový.
Jeho hlavním účelem je vylepšení spádových poměrů a stabilizace koryta. Karetkový jez je složen
ze třech polí. Každá dřevěná karetka má tloušťku 0,8 m a výšku 0,9 m. Díky těmto otevíratelným
a zavíratelným polím lze snadno a rychle regulovat průtok vody a tím tak zabránit dalšímu vylití
vody z koryta. (Materiály vodohospodářského referátu)

Obr. 19: Otevřený karetkový jez v obci Leštinka na vodním toku Žejbro
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)
6. 5. Potencionální zdroje znečištění povrchových a podzemních vod
V oblasti se nevyskytuje žádný průmyslový závod, proto hlavními znečišťovateli
povrchových a podzemních vod jsou hnojiva z polí, zemědělský podnik, hnojniště, skládky
a nefunkční či chybějící obecní kanalizace. Zemědělství ohrožuje čistotu a kvalitu povrchových
a podzemních vod především odplavováním a průsakem chemických hnojiv z polí. Dalším
znečišťovatelem v území je také zemědělský podnik v Mrákotíně (Družstvo vlastníků Mrákotín)
zaměřený na chov a výkrm krůt, krocanů, brojlerů a ostatní drůbeže. Chov prasat a hovězího
dobytka je omezen pouze na malé soukromé statky. Žádná z obcí v území nemá čističku odpadních
vod. Odvodný kanalizační systém má pouze obec Vrbatův Kostelec a Prosetín, ale jedná se pouze
o částečný a v dnešní době již zcela nevyhovující a nefunkční systém. Většina domů v obcích má
vlastní jímky, které jsou buď zařízené na vyčerpávání, nebo jsou splašky vyváděny na pole.
6. 5. 1. Skládky odpadu
V povodí se nachází řada nepovolených skládek, některé z nich leží v ochranném pásmu
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vodních zdrojů. Tyto nepovolené skládky jsou pod dohledem referátu životního prostředí.
První nepovolená skládka je v obci Klínek (místní část Prosetína) u silnice na Kvasín. Jedná
se o nepovolené zavážení inertním a komunálním odpadem dřívějšího lomu. Podloží je tvořeno
železnohorským plutonem s granodiority, na povrchu jsou svahové hlíny v mocnosti 2 m a křoviny
tvořené náletovými dřevinami.
Druhá nepovolená skládka se vyskytuje na východním kraji obce, jihozápadně od kóty
416 m n. m. na polní cestě u tratě. Jde o vršení odpadu na terén tvořený kvartérními deluviálními
hlínami, podklad tvoří porfirový granodiorit tonalit. Je zde uloženo 500 m3 odpadu. V současné
době dochází k rekultivaci skládky pod dohledem pracovníků referátu životního prostředí.
Třetí, taktéž nepovolená skládka, se nachází severně od obce Cejřov mezi silnicí vedoucí
k Vrbatovu Kostelci a potokem. Komunální odpad je vršen na terén. Podloží tvoří granodiority
železnohorského plutonu, pokryvem jsou svahové hlíny.
Čtvrtá, a zároveň poslední zmiňovaná nepovolená skládka, je v jižní části obce Vojtěchov
mezi silnicí a rybníkem. Odpad je vršen na svah s deluviálními hlínami. Podloží je tvořeno
fylitickou břidlicí. Všechny tyto nepovolené skládky náleží do ochranného pásma podzemních
vodních zdrojů. Kvůli hrozícímu nebezpečí kontaminace podzemních vod byly příslušné úřady
a firmy zodpovědné za tyto skládky pokutovány a zástupci úřadu pro ochranu životního prostředí
dohlíží na rekultivaci.
Jediná povolená skládka je na východním okraji obce Mrákotín vedle silnice na Oldřetice,
200 m od kravína. Je vršena na terén s deluviálními hlínami. Podložím jsou břidličnaté rohovce.
Skladován je tu především inertní a komunální odpad. V dnešní době je plocha zarostlá trávou
a dochází k postupné rekultivaci. I tato skládka je v ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
(http://www.env.cz)
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7. Klimatické poměry
7. 1. Makroklimatická charakteristika
Podle Quitta (1977) celá část zkoumaného povodí spadá do mírně teplé oblasti. Ve sledované
oblasti je roční průměrná teplota vzduchu 6,3oC. Nejchladnějším měsícem je leden. Průměrná
teplota tohoto měsíce s pohybuje okolo –3 až –4oC. Nejvyšší teploty jsou dosahovány v červenci,
průměrná teplota činí 16 – 17oC.
Z údajů měrné stanice v Havlíčkově Brodě vyplývá, že vítr tu vane téměř po celý rok.
Převládajícími větry jsou severozápadní (četnost výskytu je 17,8 %) a jihovýchodní (četnost
výskytu 17 %). Nejméně se zde vyskytují větry severovýchodní (4,6 %). Dnů s bezvětřím je
přibližně 19 %.
Za rok v této oblasti spadne celkem průměrně 786 mm. Nejvlhčím měsícem je červenec
s průměrem 99 mm srážek. Nejsušším měsícem v průměru je únor, množství srážek činí pouze
45 mm. Srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje v rozmezí 350 – 450 mm.
Sníh se v klimatické oblasti, do které spadá také povodí, vyskytuje od října do května. Počet
dnů se sněhovou pokrývkou je 60 – 100. Nejvíce dnů se sněžením je v měsíci lednu, a to 12.
Nejméně potom v květnu, kdy sněží v průměru pouze jeden den v měsíci. Srážkový úhrn v zimním
období činí 60 až 100 mm.
V mapované blasti je krátké léto, mírné až mírně chladné a mírně vlhké. Přechodné období
je krátké s mírným jarem i podzimem. Teplota v dubnu a listopadu je průměrně 6 – 7oC. Zima je
normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s běžně dlouhou sněhovou pokrývkou. Počet letních
dnů je 20 – 30. Dnů s průměrnou teplotou 10oC je 120 až 140. Charakteristické pro tuto oblast jsou
též teplotní inverze. (Podnebí ČSSR – tabulky)
7. 2. Charakteristika místního klimatu (topoklima)
Nejblíže mapovanému území se nachází meteorologická stanice Hlinsko, která leží
v nadmořské výšce 590 m n. m.. Zeměpisné souřadnice polohy tohoto místa je 49o46' severní šířky
a 15o55' východní délky. Z této stanice pocházejí hodnoty o průměrné teplotě vzduchu za období
1901 – 1950, průměrné trvání slunečního svitu v období 1926 – 1950, průměrný úhrn srážek
v období 1901 – 1950 a průměrný počet dnů se sněžením za období 1920/21 – 1949/50.
Informace o průměrné četnosti směru větru v letech 1946 – 1952 pocházejí z meteorologické
stanice Havlíčkův Brod, která se nachází v nadmořské výšce 455 m n.m.. Zeměpisné souřadnice
jsou 49o37' severní šířky a 15o35' východní délky. (Podnebí ČSSR – tabulky)
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Teplotní poměry
Tab. 3: Roční chod teploty vzduchu (oC) ve stanici Hlinsko za období 1901 – 1950
Měsíc
o

prům. t ( C)

I

II

III

IV

-3,6

-2,7

1,2

5,8

V

VI

11,4 14,2

VII

VIII IX

X

XI

XII

prům.

16

15,2 11,5 6,6 1,6

-2

6,3

Zdroj: Podnebí ČSSR – tabulky

oC

Graf 6: Roční chod teploty vzduchu (oC) v meteorologické stanici Hlinsko
za období 1901 – 1950
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Ve sledované oblasti je roční průměrná teplota vzduchu 6,3oC. Od prosince do března se
průměrná teplota pohybuje pod bodem mrazu, přičemž nejchladnějším měsícem je leden s teplotou
-3,6oC. Nejteplejší je naopak červenec s průměrnou teplotou 16oC.
Srážkové poměry
Tab. 4: Průměrný počet dnů se sněžením ve stanici Hlinsko za období 1920/21 – 1949/50
Měsíc

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

prům.

Počet dnů

0,1

2,4

5,5

10,4

11,6

10,5

8,6

4,6

1,1

0

54,8

Zdroj: Podnebí ČSSR – tabulky

Tab. 5: Roční chod srážek (mm) ve stanici Hlinsko za období 1901 – 1950
měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

prům.

mm

54

45

46

56

75

82

99

90

63

63

56

57

786

Zdroj: Podnebí ČSSR – tabulky
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Graf 7: Roční chod srážek (mm) ve stanici Hlinsko za období 1901 – 1950
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Za rok v této oblasti spadne celkem průměrně 786 mm srážek. Nejvlhčím měsícem je
červenec (99 mm), nejsušším pak únor (45 mm). Průměrný počet dnů se sněžením je 55 dnů.
Nejvíce dnů se sněžením pak připadá na měsíc leden. Ve výpočtu nebyly zohledněny letní měsíce.
Větrné poměry
Tab. 6: Průměrná četnost směru větru (% pozorování) ve stanici Havlíčkův Brod za období
1946 – 1954
Světová strana

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvětří

Četnost směru

8,7

4,6

6,6

17

8

6,2

11,7

17,8

19,4

Zdroj: Podnebí ČSSR – tabulky

Z údajů stanice v Havlíčkově Brodě vyplývá, že vítr vane téměř po celý rok. Dnů
s bezvětřím je přibližně 19 %. Převládají zde severozápadní větry s jihovýchodními. Nejméně se zde
vyskytují větry severovýchodní.
Délka trvání slunečního svitu
Tab. 7: Průměrné trvání slunečního svitu (hod.) ve stanici Hlinsko za období 1926 – 1950
měsíc
1.
2.

Počet
hodin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

47

78

138

177

234

259

260

237

187

119

50

37

56

90

155

192

250

277

278

254

208

136

56

45

Zdroj: Podnebí ČSSR – tabulky

1. podle registrace slunoměru

2. pro ideální obzor
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Celkové trvání slunečního svitu podle registrace slunoměru je 1823 hodin. Nejdelší trvání
slunečního svitu je v červnu, nejkratší naopak v prosinci. Tabulka znázorňuje trvání slunečního svitu
podle registrace slunoměru a pro ideální obzor.
Jak již bylo řečeno, celé území povodí náleží do mírně teplé klimatické oblasti (podle Mapy
klimatických oblastí, E. Quitt 1977). Zkoumaná oblast se dá rozčlenit na plochy zalesněné,
nezalesněné a urbanizované:
➢

➢

➢

zalesněné plochy
✗

méně osluněné

✗

normálně osluněné

✗

dobře osluněné

✗

velmi dobře osluněné

nezalesněné plochy
✗

méně osluněné

✗

normálně osluněné

✗

dobře osluněné

urbanizované plochy
✗

méně osluněné

✗

normálně osluněné

Jednotlivé kategorie míry oslunění se od sebe odlišují barevně. Zalesněné, nezalesněné
a urbanizované plochy zase rastrem. Zalesněné plochy (19 %) jsou zaznačeny vodorovným rastrem,
nezalesněné plochy (76 %) jsou bez šrafury a urbanizované plochy (4 – 5 %) jsou zaznačeny
šrafurou svislou. Míra oslunění závisí především na orientaci svahu ke světovým stranám a na
sklonu svahu.
Na území zalesněných ploch se nachází čtyři kategorie podle míry oslunění aktivního
povrchu. Jedná se méně osluněné, normálně osluněné, dobře osluněné a velmi dobře osluněné
plochy. Nejvíce jsou v této kategorii zastoupeny normálně osluněné plochy, nejméně pak dobře
osluněné plochy. Velmi dobře osluněné plochy se v celém povodí nachází pouze v nejsevernější
části na strmých pravých svazích Žejbra u obce Vrbatův Kostelec.
Na nezalesněných plochách se vyskytují kategorie tři. Méně osluněné, normálně osluněné
a dobře osluněné plochy. Normálně osluněné plochy převažují i na tomto území, dobře osluněná
část je pouze v severní části povodí.
Urbanizované plochy jsou zastoupeny pouze dvěma kategoriemi. Jedná se o méně osluněné
a normálně osluněné plochy.
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Po rozdělení celé zkoumané plochy podle míry oslunění bez ohledu na to, zda se jedná
o zalesněnou, nezalesněnou či urbanizovanou plochu, zjistíme, že více než 96 % povodí náleží do
kategorie normálně osluněných ploch (zelená barva). Tato kategorie se vyskytuje na všech svazích
o sklonu do 5o a dále pak na východních a západních svazích do sklonu 20o.
Druhou nejčastější kategorií zastoupenou na území jsou méně osluněné plochy (3 %).
Vyznačeny jsou světlemodrou barvou. Vyskytuje se ve všech rozlišovaných typech aktivního
povrchu. Méně osluněné plochy jsou typické pro severní svahy o sklonu 5,1 o – 15o. Na mapovaném
území se nejčastěji vyskytují na jihu až jihozápadě a dále pak v malých ostrůvcích na severu povodí
v okolí obcí Prosetín a Leštinka.
Dobře osluněné plochy vybarvené oranžovou barvou (do 1 %) nalezneme pouze
v zalesněných a nezalesněných oblastech. Typické jsou pro jižní svahy o sklonu 5,1o – 15o, dále pak
pro západní a východní svahy o sklonu větším než 20o.
Velmi dobře osluněné plochy vyznačené sytě červenou barvou jsou zastoupeny nejméně
(pouze jeden malý okrsek) a v tomto povodí se nachází pouze v zalesněných oblastech. Tato
kategorie se vyskytuje na jižních svazích o sklonu větším než 15,1o. Jedinou oblastí, kde se
vyskytují, jsou příkré svahy údolí Žejbra u Vrbatova Kostelce.
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8. Pedogeografické a biogeografické poměry
8. 1. Pedogeografické poměry
Nejzastoupenější půdním typem jsou oglejené (mramorované) půdy – pseudogleje. Tento typ
půdy se nachází na 26,3 % povodí. Tyto půdy jsou charakteristické výrazně mramorovaným
horizontem. Typickým porostem těchto půd jsou traviny. Druhým nejzastoupenějším typem oblasti
jsou hnědé půdy – kambizemě. Jedná se o půdy s výrazně braunifikovaným horizontem, vyskytují
se převážně v souvrství svahovin s magmatickými, metamorfovanými či nezpevněnými
sedimentárními horninami. V mapovaném území zaujímají 18,2 % plochy. Ostatní půdy jsou
zastoupeny jen ve velmi malém množství (litozemě, fluvizemě, hydromorfní půdy, hnědozemě).
Litozemě, jsou velmi slabě vyvinuté, mělké půdy na kompaktní skále. Pro fluvizemě je typické
nepravidelné rozložení organických látek. Nachází se na sedimentech a na nivách vodních toků.
Hnědé půdy mají pouze malé zastoupení humózních kyselin (humusu), jedná se o půdy rovinatého
a mírně zvlněného reliéfu. (Burešová, 2003)
8. 2. Biogeografické poměry
Z hlediska biogeorafického členění se povodí Žejbra nalézá v Železnohorském bioregionu.
Z převážné většiny však v přechodné, nereprezentativní zóně.
Do tohoto geomorfologického celku, který se rozkládá v jižní části východních Čech, spadají
Železné hory a část Chrudimské tabule, přesněji její jižní okraj.Celková plocha bioregionu činí
732 km2. Jednou z typických vlastností této lokality je velmi pestrá geologická skladba či široká
škála vegetačních stupňů. V údolí řeky se nachází údolní fenomény, které zvyšují již tak pestrou
biodiverzitu.
Většina povrchu se vyznačuje plochým reliéfem.Železné hory tvoří tektonickou kru se
strmým, až 230 m vysokým zlomovým svahem s výraznými roklemi. Typická výška pro tento
bioregion je 300 – 610 m n. m.. Ve vyšších nadmořských výškách převládají kyselé kambizemě, na
vrcholech pak dystrické kambizemě. Dále se zde nachází primární pseudogleje, pararendziny či
rašeliny. Pásy podél toku Žejbro zaujímají gleje, jejichž půdotvornými substráty jsou
bezkarbonátové nivní sedimenty a polygenetické hlíny.
Na území se nachází vegetační stupně od suprakolinního až po submontánní. Majoritní
rozšíření reprezentují bikové bučiny, místy přerušené květnatými bučinami. V nižší nadmořské
výšce, tedy na severozápadě bioregionu, převažují doubravy acidofilního typu. V oblasti výskytu
kvádrových pískovců (okolí Proseče ) je povrch pokryt reliktním borem. Na místech s přirozenou
náhradní vegetací převažují vlhké, slatinné či rašelinné louky. Po celém území je flora velmi
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rozmanitá s převažujícími středoevropskými prvky. Zcela běžný je také výskyt podhorské lesní
fauny hercynského původu. Tekoucí vody patří do pstruhového pásma. Z významných druhů se zde
vyskytuje například vydra říční, ořešník kropenatý, mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, zmije obecná
nebo závornatka křížatá.
Odborníci tvrdí, že Železné hory jsou geologicky nejkomplikovanějším územím nejen
Chrudimska, ale bez nadsázky i celé České republiky. Na jejich nevelké ploše (asi 900 km 2) je
soustředěno značné množství geologických útvarů pestrého petrografického složení, a proto se staly
jakýmsi „klasickým“ územím pro studium mnoha základních geologických problémů Českého
masívu. Najdeme zde i nejstarší u nás zjištěné horniny – droby a břidlice starohorního stáří. Přestože
sféra jejich výskytu zasahuje dané území pouze okrajově, přesto tato skutečnost svědčí o tom, že jde
o oblast

geologicky velmi zajímavou. Během rozsáhlých horotvorných procesů kaledonského

a hercynského vrásnění vznikly v Železných horách masívy žulových hornin – nasavrcký pluton
a lukavická série, která je s ním úzce spojená. Toto krystalické jádro Železných hor mezi Sečí,
Křížovou a Skutčí zaujímá prostor zhruba 200 km2. (Culek, 1995)
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9. Zvláště chráněná území v povodí
Památné stromy
Na břehu potoka Žejbra u bývalého mlýna v Leštince stojí dub letní (Quercus robur).
Památným stromem byl vyhlášen 21. 11.1990. Po zásahu bleskem přišel o část koruny. Tento strom
má stáří 600 let, vysoký je 31 m a obvod kmene činí 510 cm.
V lese ve svahu nad potokem Žejbro severně od silnice ze Skutče na Prosetín roste hrušeň
obecná (Pyrus communis) zařazená mezi památné stromy 9. 4. 1996.
Na pastvině severně od silnice mezi obcemi Prosetín a Mrákotín se vyjímá dub letní
(Quercus robur) s obvodem kmene 415 m. Vyhlášen byl 14. 8. 1996.
V poli nad obcí Mrákotín ve směru k Malinnému ční památný strom (vyhlášený 11. 3. 1996)
hrušeň obecná (Pyrus communis) o obvodu 183 m.
Na louce pod lesem blízko potoka u osady Oflenda roste dub letní (Quercus robur), v téže
vísce je i lípa srdčitá (Tilia cordata). Oba byly vyhlášeny památnými stromy 11. 3. 1996.
Na jižním okraji obce Vojtěchov nad mostem se nachází 24 m vysoká lípa srdčitá (Tilia
cordata) s obvodem kmene 655 cm. Vyhlášen byl 10. 1. 2000.(Kodrlík, Fišarová, 2002)

Obr. 20: Památný strom (dub letní) v obci Leštinka
(foto: A. Tvrzická, 23. 3. 2007)
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Významný krajinný prvek Fortna
Fortna je název louky u samoty Fortna za obcí Dědová v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se
o rašelinnou louku se vzácnou florou. Výměra tohoto významného krajinného prvku je 0,45 ha.
Roste zde například zábělník bahenní (Comarum palustre), rosnatka okrouhlolistá (Drosera
rotundifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) či
violka bahenní (Viola palustris). Tato přírodní památka sice neleží v mapovaném území, ale náleží
ke katastru obce Dědová, která součástí povodí je. (Materiály referátu životního prostředí)
Louky u Prosetína
Jedná se o významný krajinný prvek rozkládající se východně od nádraží v Prosetíně a jižně
od silnice ke Skutči na rozloze 4,3132 ha. Tyto bažinné louky se vyznačují bohatým výskytem
vzácných rostlin, jako je například úpolín největší či prvosenka vyšší. Charakteristické a významné
pro tuto oblast je také hnízdiště ptactva. Ptáky, kteří zde hnízdí, jsou rákosník zpěvný (Acrocephalus
palustris), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená, bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra), linduška luční, pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a pěnice pokřovní.
(Materiály referátu životního prostředí)
Přírodní památka Bahna
Přírodní památka Bahna leží jihovýchodně od obce Dědová v CHKO Žďárské vrchy
v nadmořské výšce 660 m n. m. o rozloze18,72 ha. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou
v roce 1990. Hlavním důvodem ochrany této oblasti je zachovalé společenstvo rašelinných luk
a výskyt ohrožených rostlin a živočichů. Podloží je tvořeno migmatity a dvojslídnými
lepidoblastickými rulami svrateckého krystalinika s ostrůvky svorů. Typ půdy je závislý na výšce
hladiny podzemní vody, převažují organozemní gleje a pseudogleje.
Vyskytují se zde různé typy ostřic(Caricion), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec
májový (Dactylorhizy majalis), zábělník bahenní (Comarum palusstre), všivec ladní (Pedicularis
sylvatica), hadí mord nízký (Scorsonera humilis), tolije bahenní (Parnassia palustris) a jiné.
Z fauny jsou tu zástupci obojživelníků, hlavně skokan hnědý (Rana tempraria), ropucha
obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpetris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a vzácně
zmije obecná (Vipera berus). Z ptactva zde hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška
luční (Anthus pratensis), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj.
Hlavním problémem je nedostatečné udržování (kosení) luk, bránění nežádoucím změnám
společenstev, zabraňování znečištění, odstraňování náletů a další. Ani tato přírodní památka nenáleží
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nenáleží do povodí, ale také je součástí katastru obce Dědová. (http://www.zdarskevrchy.cz)

Obr. 21: Celkový pohled na rašelinné jezírko v PP Bahna
(foto: A. Tvrzická, 10. 4. 2007)

Obr. 22: Část rašelinného jezírka s trsem ostřic
(foto: A. Tvrzická, 10. 4. 2007)
CHKO Žďárské vrchy
CHKO Žďárské vrchy se rozkládá na ploše 709 km2. Nadmořská výška se pohybuje
v rozmezí 490 – 836 m n. m. (Devět skal). Chráněnou krajinnou oblastí byla vyhlášena 25. 5. 1970.
Žďárské vrchy jsou také pramennou oblastí hlavní evropské rozvodnice mezi Severním
a Černým mořem. Rozvodnice není ve všech místech jasně vymezena, na četných místech dochází
k bifurkaci vod. V oblasti CHKO je zaznamenáván zvýšený úhrn atmosferických srážek a vysoké
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hodnoty součinitele odtoku, což byly hlavní důvody pro vyhlášení Žďárských vrchů za chráněnou
oblast přirozené akumulace vody.
Nejzastoupenějším podložím jsou metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, ruly
či migmatity. Hlavní půdní pokryv tvoří kambizem a hydromorfní skupina půd. Jedním z druhů
zajímavých lokalit jsou rašelinové louky na kterých se vyskytuje množství chráněných a ohrožených
druhů rostlin.
V porovnání s chráněnými krajinnými oblastmi v okolí (např. CHKO Železné hory) jsou
Žďárské vrchy z hlediska rostlinného pokryvu relativně chudé. Naopak z hlediska výskytu
živočichů se jedná o velmi cennou oblast s výskytem řady ohrožených druhů. Dále jsou tu viditelné
také svislé skalní stěny, kryoplanační terasy, mrazové sruby a mnoho dalších geomorfologických
tvarů. (http://www.zdarskevrchy.cz)

Obr. 23: Letecký snímek CHKO Žďárské vrchy
(zdroj: www.zdarskevrchy.cz)
Přírodní park Prosetín
Hlavním lákadlem a devizou této oblasti jsou zatopené lomy, které jsou v mapě bezejmenné,
ale mají pomístní jména podle svých dřívějších majitelů, či romantická zákoutí tvořená zatopenými
lomy, lesními pasekami plné drobných kvítků hvozdíku kropenatého (lidově nazýván „slzičky
panny Marie“) a výhledy do okolí. Při procházce po tomto parku jsem jako první narazila na malý
zatopený lomek Doubek, již po několika minutách uprostřed lesíka se nachází další lom zvaný Obec
, kousek od něho stojí dominantní starý smrk. Pár kroků od rozcestí leží další zatopený lom jménem
Družstevní. Čtvrtým zatopeným lomem je lom Zachův. Po úzké cestičce jsem došla až na skalní
vyhlídku ze které je vidět lom Kremina s ostrůvkem uprostřed. Dalším a zároveň posledním
zatopeným lomem tohoto parku je lom Holcův.
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Příodní park Horka
Přírodní park Horka je členitý granodioritový kopec s rozlohou 30 ha. Porost tvoří smíšený
les s loukami a remízky. Po celém parku jsou k vidění opuštěné zatopené lomy. Kolem takto
vytvořených jezírek se nachází žulové balvany jako pozůstatek po těžbě. V parku se vyskytuje také
několik hrobek. I zde jsou některé z nich vytěženy a nahrazeny malými jezírky.
Typickou součástí žulové krajiny jsou oblé vyvýšeniny a pahorky. Jejich vrcholy jsou ve
většině případů skalnaté nebo s žokovitými balvany. Tyto granodioritové pahorky obyvatelé
odedávna nazývají hrobky. Většina hrobek byla vytěžena a zpracována a na jejich místě zbyla pouze
prohlubeň zatopená vodou, ale na některých místech se ještě tyto útvary dochovaly. Nejhojnější
výskyt těchto žulových vyvýšenin je v severní oblasti zkoumané části povodí mezi obcemi Skuteč,
Prosetín, Cejřov a Leštinka.
U obce Malinné se nachází hrobka zarostlá křovina, ale při bližším prozkoumání dobře
rozeznáme několik žulových bloků, největší z nich má téměř dva metry. Na skalních výchozech
a balvanech je dobře viditelné odlupování svrchních vrstev. Tento jev se v geomorfologii nazývá
exfoliace. Další hrobkou je tzv. Kulatá hrobka (zvaná též Horákova). Hustý porost stěžuje přístup,
po detailnějším pohledu však nalezneme malé jezírko, které tu zbylo po vytěžení hrobky.
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10. Charakteristika krajinných typů
V povodí se nachází zejména kulturní krajiny, jedná se o krajiny ovlivněné činností člověka.
Některé jsou ovlivněny do značné míry (orná půda, sídla), jiné méně (lesy, pastviny, louky).
Největší zastoupení mají zemědělské krajiny. Zaujímají více než polovinu území. Celkem
32,1 km2, což činí 66,4 %. Zemědělské krajiny se dále dělí na extenzivně využívané plochy (louky
a pastviny) a intenzivně využívané plochy (orná půda). Louky a pastviny, které zabírají plochu
3,7 km2 (7,7 %), jsou rozptýleny po celém povodí. Pastviny jsou využívané především pro hovězí
dobytek a ve vyšších polohách též pro ovce. Louky jsou koseny a udržovány, jedná se o ekologicky
stabilizující prvky krajiny. Orná půda zaujímá 28,4 km2 (58,7 %). Vyskytuje se zejména v okolí obcí
a osad, jelikož však zabírá přes polovinu povodí, narazíme na pole prakticky na každém kroku.
Velké množství ploch je však dnes necháno ladem a zarůstají náletovými dřevinami a bodláky.
Hospodářsky využívané lesy zaujímají 9,3 km2 (19,3 %). Hlavní výskyt lesa je ve východní
části povodí, jihozápadně od obcí Raná a Vojtěchov či západně od obcí Kladno a Dědová. Na severu
povodí v okolí obce Leštinka se táhne les jménem Dusavec, ke kterému se váže báje o černém rytíři.
V okolí obce Vrbatův Kostelec je hustý les, v němž jsou zakopány cennosti z Podlažického kostela.
Dalším typem krajiny v povodí je sídelní krajina. V celém povodí se vyskytuje pouze typ
venkovské krajiny. Je zde mnoho malých obcí a osad, pouze svou okrajovou částí do oblasti
zasahuje město Skuteč. Sídelní krajina zaujímá 3,1 km2 (6,4 %). Obce jsou seřazeny do dvou pruhů
táhnoucích se od severu k jihu. První pás vesnic tvoří Leštinka, Cejřov, Prosetín, Mrákotín, Raná,
Vojtěchov a Kladno. Ve druhém pásu se nachází obce Žďárec u Skutče, Radčice, Oldřetice
a Pokřikov.
Neméně důležitým prvkem krajiny jsou dopravní komunikace a železnice. Silniční síť je
tvořena především komunikacemi 2. a 3. třídy. Daleko důležitějším druhem dopravy pro tuto oblast
je však železnice. Železnice byla využívána zejména k přepravě vytěženého kamene z místních
lomů.
10. 1. Stavba železnice Pardubice – Německý (Havlíčkův) Brod
Až do roku 1862 odvážely, většinou pobočky vídeňských firem, své zboží po silnicích
v těžkých vozech tažených koňmi a to buď až do Vídně, nebo k nejbližší železniční stanici do
Pardubic, Zámrsku nebo Svitav. Velká příležitost národohospodářského rozvoje na Hlinecku
a Skutečsku nastala, když se začalo uvažovat o výstavbě Rakouské severozápadní dráhy z Pardubic
do tehdy Německého Brodu. Na přímou žádost knížete Ausperga započalo trasování přes Chrudim,
Slatiňany, dále auspergskými državami přes Nasavrky do Chotěboře a Německého Brodu. Po
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dokončení této trati se začala plánovat doplňovací trasa přes Chrudim – Prosetín – Žďárec u Skutče
– Hlinsko. Definitivní povolení ke stavbě bylo dáno 18. 3. 1868, když byla zamítnuta trasa vedoucí
přes Nasavrky. Stavba začala 15. 8. 1869 v Hlinsku. V lednu 1870 probíhala stavba přes Vojtěchov
a Skuteč. První vlak od Pardubic do Německého Brodu byl vypraven s parostrojem GANS
16. 5. 1871. Železnice zrychlila cestování, přepravu materiálu, zatraktivnila tento kraj a umožnila
tak rozvoj průmyslu. (Vysokomýtsko, 1931)

Obr. 24: Železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod
(foto: A. Tvrzická, 18. 4. 2007)

Obr. 25: Železniční uzel ve Žďárci u Skutče
(foto: A. Tvrzická, 18. 4. 2007)
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11. Hodnocení přírodního potenciálu území
11. 1. Kvalita přírodního prostředí
Celá zkoumaná část povodí Žejbra patří z hlediska kvality přírodního prostředí k málo
poškozeným a znečištěným lokalitám. Na ploše se nevyskytuje žádný průmyslový závod, takže
mezi producenty znečištění vody a ovzduší se řadí skládky, emise a imise, zemědělské plochy
a těžěbní prostory.
Kvalitu ovzduší narušují emise z dopravy, lokálních topenišť a těžebních prostor. Oblast je
protkána sítí silnic, ale jedná se pouze o místní komunikace spojující jednotlivé vesnice, není zde
žádný významný dopravní tah. Součástí dopravní obslužnosti je též železnice. V dřívější době
sloužila především k přepravě vytěženého kamene. I dnes je častá nákladní doprava, ale větší podíl
zaujímá přeprava osob. Přestože některé vesnice již byly plynofikovány, převážná většina domů na
vytápění stále používá tuhá paliva, což způsobuje obvzláště v zimním období značné zatížení
životního prostředí. Těžební prostory (lom Zárubka aj.) splňují přísné emisní limity, překročen je
pouze limit pro prašnost v období odstřelů. Kamenolomy jsou zařazeny do kategorie střední zdroj
znečišťování ovzduší.
Faktorem přispívajícím k zhoršení kvality povrchových a podzemních vod jsou například
skládky komunálního odpadu. Na území se nachází několik nepovolených skládek, řada z nich
v ochranném pásmu vodních zdrojů. Problémem je průsak různých nebezpečných látek. Znečištění
vod a půd se děje také průsakem a vyplavováním toxických látek z důvodu používání
nepřiměřeného množství průmyslových hnojiv.
Tato oblast je pro svou relativně nepoškozenou krajinu často vyhledávána. Mnoho
městských lidí rádo zavítá do této oblasti klidné, neporušené přírody. V některých obcích tvoří přes
polovinu obyvatel chataři a chalupáři. V tomto kraji je řada turistických a cykloturistických tras.
Dvě z nich vedou přímo zajímavým údolím Žejbra. V okolí větších zatopených lomů se vytvořily
chatové rekreační oblasti. Velkou devizou tohoto regionu je rozmanitost přírodních scenérií,
romantických zákoutí či vyhlídek.
11. 2. Hodnocení přírodního potenciálu území
Přírodní potenciál krajiny je vyjádřen pomocí takzvané SWOT anylýzy. Jedná se o stanovení
silných a slabých stránek povodí, možností využití a potenciálního ohrožení sledovaného území.
Zabývá se těmito kategoriemi: horninové prostředí, hydrogeologické poměry, reliéf, klima, půda
a bioty.
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Horninové prostředí
➢

silné stránky

- ložiska granodioritů

➢

slabé stránky

- ukončení těžby ve většině lomů

➢

možnosti

- znovuobnovení těžby, dostatek surovin

➢

ohrožení

- zavážení lomů nepovolenou skládkou, znečišťovatel ovzduší,
prašnost, hluk, narušení krajiny

Hydrogeologické poměry
➢

silné stránky

- jeden významnější pramen (Jezerní pramen) zásobující pitnou vodou
obci Raná

➢

slabé stránky

- nízká transmisivita podzemní vody

➢

možnosti

- odběry pro jednotlivé domy, rozšíření vodovodu obce Raná pro
sousední obec

➢

ohrožení

- kontaminace pramene

silné stránky

- mírná členitost umožňující dobrou prostupnost, silniční síť,

Reliéf
➢

železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod
➢

slabé stránky

- mnoho polí neudržováno a necháno ladem

➢

možnosti

- rybolov, cykloturistické trasy, rekreace, koupání

➢

ohrožení

- zvýšený výskyt turistů je spojen se zvýšenou erozí, znečišťování
odpadky

Půdy
➢

silné stránky

- půda relativně úrodná, vhodná pro zemědělství

➢

slabé stránky

- zamoření půdy chemickými hnojivy

➢

možnosti

- větší efektivita využití

➢

ohrožení

- velké plochy náchylné k erozi, chemické zatížení půdy

➢

silné stránky

- výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů

➢

slabé stránky

- nedostatečná ochrana a péče o přírodní památky a významné krajinné

Biota

prvky
➢

možnosti

- zajímavé lokality pro turisty

➢

ohrožení

- narušení přirozeného prostředí, znečišťování a devastace vlivem
dopravy a turistů
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12. Závěr
Úkolem této bakalářské práce bylo podat komplexní fyzickogeografickou charakteristiku
experimentálního povodí Žejbra (od pramene po obec Vrbatův Kostelec) pomocí literárních
a ostatních informačních zdrojů včetně vlastního výzkumu.
Hydrologicky nadřazenými toky Žejbra jsou Novohradka, Chrudimka a Labe, náleží tak
k úmoří Baltského moře. Žejbro pramení 0,5 km jihozápadně od obce Oldřiš v CHKO Žďárské
vrchy ve výšce 578 m n. m.. Síť přítoků je značně nerovnoměrná. Zatímco pravostranné přítoky
tvoří pouze bezejmenné krátké vodní toky, levostranné přítoky jsou hlavním vodním zdrojem pro
celou oblast. Nejvýznamnějšími jsou například Dolský potok, Kotelský potok, Raná či Mrákotínský
potok. Vodní plochy nejsou nijak výrazným prvkem povodí, jsou zde pouze menší rybníky a vodní
nádrže (Haryk, Drážní rybník, Tykaj aj.). Velmi důležité pro tento kraj jsou však těžební prostory.
Většina z nich je dnes již sice zatopena, ale v několika stále probíhá těžba.
Podle geomorfologického členění povodí náleží do dvou podsoustav, a to Českomoravská
vrchovina a Česká tabule, a podcelků Sečská vrchovina a Chrudimská tabule. Reliéf je tvořen
rovinami, plochými pahorkatinami a členitými pahorkatinami. Ploché pahorkatiny zabírají plochu
přibližně 83 %. Z toho vyplývá, že se jedná spíše o mírně členitý reliéf. Nejčastějším a v krajině
dominujícím antropogenním tvarem vyskytujícím se v povodí jsou těžební prostory, dalšími častými
tvary jsou komunikační náspy, agrární terasy či nezpevněné břehy.
Na většině území se vyskytují hnědé půdy-kambizemě a pseudogleje (mramorované půdy).
Mapovaná část povodí náleží do Železnohorského bioregionu, především však do jeho
nereprezentativní části. V území se vyskytují zejména kulturní krajiny. Nejzastoupenější je
intenzivně využívaná zemědělská krajina, kam řadíme ornou půdu. Zaujímá plochu o rozloze
58,7 % a je roztroušená po celém povodí. Lesy (19,3 %), které jsou hospodářsky využívané, jsou
především v jihozápadní a východní části území.
Geologické podloží tvoří zejména paleozoické břidlice, které zabírají přes 68 % území.
Druhou nejzastoupenější skupinou hornin jsou biotitické amfiboly, jejich výskyt je soustředěný do
severní části povodí. Dále jsou zde zastoupeny granity. Oblast granitů se nachází v okolí obcí
Leštinka a Vrbatův Kostelec, kde je hlavní oblast těžby žuly. Deluviální sedimenty jsou svázány
s výskytem údolních niv, které jsou vytvořeny v korytech vodních toků a jejich blízkém okolí. Na
mapovaném území jsou zastoupeny také horniny kutnohorského krystalinika, jedná se však jen
o malou plochu v severní části oblasti.
Celé zkoumané území náleží do mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje
v rozmezí 6 – 7 oC. Léto je zde krátké a chladnější, zima naopak mírná. Nejzastoupenější jsou
normálně osluněné plochy, zaujímají přes 96 % plochy.
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Součástí povodí je také severní část CHKO Žďárské vrchy. V této oblasti se nachází
významný krajinný prvek Fortna a též přírodní památka Bahna. Jedná se o louky s výskytem
vzácných a chráněných rostlin. Dalším významným krajinným prvkem jsou Louky u Prosetína,
přírodní park Prosetín či památné stromy.
Mapovaná část povodí se rozkládá v Pardubickém kraji, v bývalém okrese Chrudim. V celé
oblasti jsou pouze malé vesnice a osady, jedná se o venkovský typ krajiny. Největší obcí je Prosetín,
dále následuje Vojtěchov, Raná, Mrákotín, Kladno, Leštinka a další.
Důležitou součástí jsou liniové dopravní prvky. Jedná se o silniční komunikace a především
o železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod.
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13. Summary
The aim of this bachelor work was to give complete physically-geographic characteristics of
the experimental area of the basin Žejbro (from the spring to the village Vrbatův Kostelec) with the
use of literary and other information sources including my personal development.
The hydrological superior stream of Žejbro are Novohradka, Chrudimka and Labe, it
appertains to sea drainage area of the Baltic Sea. The Žejbro sprintes 0,5 km west by south from the
village Oldřiš in CHKO Žďárské vrchy up on high 578 meters above sea-level. The net of inflows is
considerable unequal. While inflows on right side forms only nameless short streams, inflows on
left side are main water source for whole area. Most considerable are for example Dolský nant,
Hotelský nant, Raná or Mrákotínský nant. Sheets are not so much determining element in drainage
area. There are only smaller ponds and water tanks (Haryk, Drážní rybník, Tykaj etc.). Domestic
output in quarries are very important for this locality, although most of them were afloated.
According to geomorphologic structuring the area of the basin Žejbro belongs into two
subsystems - Českomoravská vrchovina and Česká tabule and in two sections – Sečská vrchovina
and Chrudimská tabule. The relief is formed by plains, flat and rugged hilly countries. Flat hilly
countries occupy 83 %. Most frequent and dominant anthropogenic form prolific in the area of the
basin are domestic output in quarries, railway and road embankments, agrarian terrace or no
consolidated banks.
In the area theree are mostly brown soils and pseudogleje. Biogeographically the area
belongs to the Železnohorský bioregion. There are mainly cultured landscapes there, with arable
lands. The forests are composed of cultured pine groves. The geological subsoil of the basin of
Žejbro is composed of roks of Paleozoicere, which form 68 %.
What concerns the climate, whole area lies in a moderate area. The annual average
temperature is 6 – 7 degrees of Celsius. Mostly there are short and colder summer on the contrary
winter is moderate. Normally sun shined lands are most often here, they occupy 93 % of the area.
The part of the basin Žejbro includes north part of CHKO Žďárské vrchy too. In this area is
situated important locality element Fortna and natural monument Bahna. It is meadows with rare
and protected plants. Louky u Prosetína, natural park Prosetín and or memorable trees are other
important locality elements here.
This mapped part of basin is located in Pardubický kraj, district Chrudim. Only small
villages are in this region, it is country type landscape. The biggest village is Prosetín, then
Vojtěchov, Raná, Mrákotín, Kladno, Leštinka etc. Line traffic elements are important constituents
here. It is roads and mainly railway Pardubice – Havlíčkův Brod.
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