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1. ÚVOD
Bradelská vrchovina se nachází v Olomouckém kraji, 10 km severozápadně od
města Uničov. Území Bradelské vrchoviny je součástí Hanušovické vrchoviny a
přestože nedosahuje velkých nadmořských výšek, patří k působivým a poměrně dobře
dostupným partiím. Oblast je turisticky atraktivní, na nejvyšší vrchol Bradlo (599,5 m n.
m.) směřuje řada značených cest, nejkratší z nich vede z obce Lipinka (1,5 km), delší,
ale méně strmější, z vlakové zastávky Libina (4 km). Vrcholový skalní suk Bradlo je
součástí asi stometrového hřbetu, spadajícího více než dvacetimetrovými stěnami. Na
vrcholu je vyhlídka s železnou plošinou, přístup po kamenných schodech i samotný
vrchol je zajištěna zábradlím, které zajišťuje bezpečný výhled přes okolní lesy. Severní
straně dominuje výhled na horské hřbety Hrubého Jeseníku, jižní výseč se rozevírá do
rovinaté Hané. Bradlo je významné i z historického a vlastivědného hlediska.
Pravidelně se tu konávala lidová shromáždění a před 2. světovou válkou i
nacionalisticky zaměřené manifestace. Kromě toho slouží i k astronomickogeodetickým měřením a je trigonometrickým bodem I. řádu. K místu se vztahuje také
řada pověstí, z nichž jedna přiřkla Bradlu roli „severomoravského Blaníku“.
Mohutný suk na vrcholu Bradla není jediným skalním útvarem Bradelské
vrchoviny. Mezi další zajímavé skalní útvary patří zejména Tři kameny u Libiny (558,1
m n. m.). Jak již označuje název, jde o tři výrazně věžovité hradby s výškou asi 10 m.
Věže byly pojmenovány horolezci, kteří dali nejmohutnějšímu útvaru název Šéfova věž,
sousední štíhlé věži Dívčí věž a třetí SV věži jméno Vlčí hrad. Druhým výrazným
skalním útvarem je Kočičí skála (558,1 m n. m.), která leží 1,5 km severozápadně od
obce Lipinka.
K tématu této diplomové práce mě vedl nejen zájem o skalní útvary jako
významné tvary reliéfu z pohledu geomorfologie, ale také pohled na skalní útvary
úhlem sportovního horolezce.
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1.1 Cíle práce
Cílem diplomové práce je komplexní geomorfologická charakteristika
geomorfologického

okrsku

Bradelská

vrchovina

v

geomorfologickém

celku

Hanušovická vrchovina. Zpracování diplomové práce bude založeno na detailním
terénním šetření spojeným s podrobným geomorfologickým mapováním. Dále bude
provedena morfometrická a morfostrukturní analýza zájmového území. Součástí práce
bude také charakteristika současných geomorfologických pochodů v zájmovém území.
Jako hlavní výstup

práce byla stanovena geomorfologická mapa a mapa

dokumentačních bodů a lokalit geomorfologického okrsku Bradelská vrchovina.
Členění diplomové práce respektuje obecné zásady členění vědecké práce. Mimo
samotnou textovou část budou součástí diplomové práce i přílohy v podobě tabulek,
grafů, map a fotodokumentace.
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2. METODY ZPRACOVÁNÍ
Při zpracování diplomové práce bylo užito několika metod práce. V první řadě
se jednalo o metodu studia literárních a internetových zdrojů. Těžištěm práce bylo
vlastní terénní mapování, jehož výsledky jsou prezentovány jak ve formě textové části
tak ve formě grafických a mapových příloh.

2.1 Analýza literárních pramenů
Základní použitou metodou byla analýza literárních pramenů, která umožnila
definovat odborné pojmy a určit fyzickogeografickou charakteristiku daného území.
Studium pramenů bylo zaměřeno do dvou oblastí, jednak do roviny obecné
terminologie a obecných vztahů, jednak do roviny přímo vztažené ke zkoumané lokalitě
Bradelské vrchoviny. Snahou bylo vytvořit celiství komplex informací, systematicky
popsat a zhodnotit zájmové území a zjištěná data přehledně a jednoznačně prezentovat.
K oblasti Bradelské vrchoviny doposud nebyla zpracována žádná souhrnnější
literatura ani žádná publikace či monografie, která by oblast komplexně popsala. Lze
říci, že literatury přímo vztažené k danému území je relativně málo. Jedním z důvodů
by mohla být blízkost známějších, atraktivnějších a významnějších vrcholů v Nízkém a
Hrubém Jeseníku.
Hlavním zdrojem obecných informací byly publikace od J. Demka
(regionalizace území), B. Balatky, J. Rubína, I. Smolové, J. Vítka, které sloužily
k základnímu definování tvarů v kapitole Mikrotvary a mezotvary. V oblasti regionální
geografie bylo čerpáno z publikací od T. Czudka, M. Culka, dále pak z publikací
uvedených v seznamu literatury. Geologický rozbor vycházel z literatury B.
Koverdynského a Z. Mísaře, doplněného o informace z internetového zdroje České
geologické služby.
Internetové zdroje byly použity především pro získání lepšího přehledu o obcích
v zájmovém území.

2.2 Mapové podklady
Neméně důležitá byla práce s mapovými podklady, které sloužily jako zdroj
řady informací. Primárním mapovým podkladem byla analogová podoba Základní
mapy ČR v měřítku 1:10 000 (listy 14-44-07, 14-44-02, 14-44-06, 14-44-01, 14-42-21,
14-44-22), která sloužila hlavně při terénním mapování.
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Po digitalizaci (skenování) byl stejný mapový podklad použit i při přesné
lokalizaci geomorfologických tvarů a jevů pomocí GPS. Analogové mapy se využily
pro tvorbu mapy sklonitosti ploch, geomorfologické mapy a mapy relativní výškové
členitosti. Pro tvorbu geomorfologické mapy byla použita i Geologická mapa ČR 1:50
000 (listy 14-42, 14-44).

2.3 Terénní výzkum
Jednou z nejdůležitějších částí této práce byl terénní výzkum, který probíhal v
období březen - prosinec 2009. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit maximální množství
dat ke konstrukci výstupních map, respektive ověřit, popřípadě doplnit, informace o
lokalizaci a rozsahu geomorfologických jevů a tvarů na daném území.
Při samotném terénním šetření byla k zaznačení zájmových lokalit použita jak
analogová fotokopie mapy 1:10 000, tak i její digitalizovaná podoba. Pomocí PDA HP
IPAQ 4700 SW s externím GPS modulem blootooth BT 308 NaviLock byly na tomto
datovém podkladu zaneseny všechny dostupné informace o nejdůležitějších ať už
přírodních či antropogenních geomorfologických tvarech respektive jevech. Digitální
data byla následně zpracována pomocí softwaru OziExplorer CE. V tabulkových
přehledech jsou uvedeny souřadnice nejjihovýchodnějšího bodu. Součástí místního
šetření byla i podrobná fotodokumentace, která je součástí přílohy této práce.

2.4 Mapové výstupy
Mapové výstupy jsou výsledkem podrobné analýzy dostupných mapových
podkladů a provedeného terénního šetření.

Typologie reliéfu
Mapa relativní výškové členitosti hodnotí reliéf z hlediska jeho výškové
diferenciace, vychází z absolutních hodnot nadmořské výšky, ale v konečném výsledku
od nich abstrahuje. Byla sestrojena čtvercová sít o straně čtverce 10 cm na mapě (1 km2
ve skutečnosti). Ve všech čtvercích byla zjištěna maximální a minimální nadmořská
výška, následně zjištěn rozdíl těchto hodnot. Hodnoty rozdílů nadmořských výšek
zařadily každý ze čtverců do jednoho z pěti morfometrických typů georeliéfu.
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Tab.1: Morfometrické typy georeliéfu:
Relativní výšková členitost (m)

Typ reliéfu

Výskyt v zájmové oblasti

0-30
30-75
75-150
150-225
225-300
300-450
450-600
nad 600

roviny
ploché pahorkatiny
členité pahorkatiny
ploché vrchoviny
členité vrchoviny
ploché hornatiny
členité hornatiny
velehornatiny

ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne

Poté byly pomocí interpolace sestrojeny izolinie relativních výšek georeliéfu a to
v intervalech s hraničními hodnotami 30, 75, 150 a 225 m. Tím se vymezily jednotlivé
morfometrické typy reliéfu. V případě zájmového území bylo detekováno pouze
prvních pět typů georeliéfu, tedy do stupně členitých vrchovin. Hranice všech regionů a
vybrané tvary reliéfu byly vyznačeny černým fixem (respektive barvou dle legendy).
V druhé fázi byla použita Geologická mapa 1:25 000. Pomocí této mapy bylo určeno
geologické podloží zájmového území a vykreslilo se do mapy relativní výškové
členitosti. Sloučením vznikla geomorfologická mapa Bradelské vrchoviny.

Mapa sklonitosti ploch byla konstruována pomocí sklonového měřítka
kalkulací intervalu vrstevnic a jejich vzájemným rozestupem, tím byl určen reálný sklon
ploch. Výpočet sklonu ploch vycházel ze základních goniometrických funkcí a pravidel
pro výpočet úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, respektive vztah tg α = v/d, kde α je
velikost sklonu ve stupních, v je vertikální interval vrstevnic a d horizontální rozestup
vrstevnic. Podkladem pro tuto mapu byla topografická mapa zájmového území
respektive šest listů Základní mapy ČR (1:10 000). Hraniční sklony ploch byly
vyznačeny černým fixem a plochy barevně odlišeny (viz. legenda). Území bylo
diferencováno na devět kategorií sklonu ploch:
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Tab. 2: Sklonitost ploch
Sklon

Typ reliéfu

0° - 2,0°

rovinná plocha

2,1° - 5,0°

mírně skloněné plochy

5,1° - 10,0°

skloněné plochy

10,1° - 15,0°

značně skloněné plochy

15,1° - 20,0°

příkře skloněné plochy

20,1° - 25,0°

velmi příkře skloněné plochy

25,1° - 35,0°

mírný sráz

35,1° - 55,0°

sráz

55,0° a více

srub

Do mapy byly zaznačeny ostatní plochy a tvary (vodní plochy, skalní hradby a
skalní stěny).
Pro mapu absolutní výškové členitosti bylo šest listů Základní mapy ČR
(1:10 000) daného území. Byl zvolen interval 50 m, který dané území rozdělil na 7
oblastí dle jejich nadmořské výšky. Rozdíl mezi nejvyšším (Bradlo 599,5 m) a
nejnižším (jižně od vrcholu Hůrka 258 m) bodem byl 341,5 m.

Tab. 3: Intervaly členění
Nadmořská výška (m n. m.):
250 – 299,9
300 – 349,9
350 – 399,9
400 – 449,9
450 – 499,9
500 – 549,9
550 – 599,9
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3. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji v okresech Olomouc a
Šumperk. Území je odvodňováno řekami Oskavou a Rohelnicí, je součástí povodí
Moravy a celá oblast náleží k úmoří Černého moře.

3.1 Vymezení hranice zájmového území
Hranice zkoumaného území byla vymezena analýzou georeliéfu v topografické
mapě, konečnou podobu získala až při terénním šetření. Území má přibližně elipsovitý
tvar s delší osou vedoucí od severovýchodu k jihozápadu. Bradelská vrchovina je
geomorfologickým okrskem IVC-3A-3 (Demek, Mackovčin eds. a kol., 2006). Hranice
území byly určeny přírodními i antropogenními tvary. Nejčastěji je hranice tvořena
vodními toky.
Severní hranice byla určena přirozeně vodním tokem (potokem), pramenícím
v nadmořské výšce 515 m n. m. západně od vrcholu Baškovec (471,4 m n. m.). Potok
protéká celou obcí Obědné, která je nejsevernější obcí zájmového území, a dále
pokračuje jihovýchodně, kde křižuje silnici z Obědné do Libiny, a ústí do
Mladoňovského potoka jako jeho pravostranný přítok v nadmořské výšce 284 m n. m.
Po soutoku potoků hranice koresponduje s Mladoňovským potokem, který se ubírá
jihovýchodním směrem, protéká Dolní Libinou (místní část obce Libina) a za její
osídlenou částí u rybníka Dolní Libina se vlévá do řeky Oskavy v nadmořské výšce 268
m n. m.
Na východě je hranice tvořena řekou Oskavou, její koryto s několika meandry
pokračuje jižním směrem. Hranice zájmového území se po soutoku Brabínku s Oskavou
(260 m n. m.) za obcí Nová Hradečná (Přední Hradisko) stáčí jihozápadním směrem po
rovině pod vrcholem Hůrka (340,7 m n. m.), kříží silnici spojující Troubelice s Novou
Hradečnou a míří na západ podél vrstevnice o výšce 264 m n. m.
Tuto vrstevnici opouští asi po 1,5 km a pokračuje krátkým úsekem řeky
Lukavice až k místu, kde se řeka střetává se silnicí vedoucí z Troubelic do obce Pískov.
Dále se hranice ubírá podél silnice křížící železniční trať Troubelice – Nová Hradečná a
směřuje po silnici až do obce Pískov. Jižní hranici zájmového území spolutvoří také
silnice směřující z Pískova do Klopiny, asi 600 m před touto obcí se hranice od silnice
odklání a kopíruje na vrstevnici (330 m n. m.) vedoucí nad místním územím „Na horce“
(332,4 m n. m.) východně do obce Klopina a tuto obec z východu na západ protíná.
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Hranice pokračuje západním směrem až k řece Rohelnici, kde se ostře stáčí na
sever proti proudu řeky, která tvoří velkou část západní hranice zájmového území.
Západně od obce Veleboř se začíná řeka mírně stáčet k severu až naráží na jižní okraj
obce Rohle. Zde hranice zájmového území navazuje na Stříbrný potok (levostranný
přítok Rohelnice) a míří severovýchodním směrem proti proudu potoka přes obci
Kamenná, kde pramení v nadmořské výšce 411 m n. m. Zde hranice uhýbá k severu,
pokračuje podél silnice přes kótu 430,2 m n. m., kříží silnici z Nedvězí do Obědného a
obtáčí vrchol s nadmořskou výškou 467,3 m n. m. Od tohoto místa se hranice stáčí opět
k východu a uzavírá zájmovou oblast v pramenné oblasti výchozího potoka.

Obr. 1 Vymezení zájmového území

(zdroj: www.mapy.cz)
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Obr. 2 Vymezení zájmového území, letecký snímek

(zdroj: www.maps.google.com)

3.2 Širší územní vztahy zájmového území
Zájmová oblast se nachází v katastrálním území 8 obcí a spadá do 3
mikroregionů (mikroregion Uničovsko, Mohelnicko a Zábřežsko). Obce mikroregionu
spolu spolupracují při prosazování a uskutečňování projektů, které svým významem
přesahují hranice jednotlivých obcí. Členské obce tak spojuje nejen společný zájem o
prosperitu mikroregionu, ale také o přírodní prostředí, turistickou atraktivitu regionu či
kulturní dědictví.

Zájmové území je součástí širšího mikroregionu Uničovsko, který se
rozprostírá severozápadně od města Olomouce na ploše 315 km2. K formálnímu
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ustanovení mikroregionu došlo v roce 1998 dohodou starostů 12 obcí. V roce 2001 se k
tomuto sdružení připojily dvě další obce. Přirozeným střediskem tohoto území je město
Uničov, jedno ze sedmi moravských královských měst. Na území tohoto mikroregionu
se mimo jiné nachází obce Nová Hradečná, Lipinka, Pískov a část obce Troubelice, ty
tvoří jihovýchodní část Bradelské vrchoviny.
Plošně nejrozsáhlejší je v zájmovém území obec Nová Hradečná, která se
nachází 9 km severozápadně od města Uničova. Obec je správní částí Troubelic a první
zmínka o obci je datována do roku 1334. Rozloha správního území obce činí 1140 ha.
Její současná podoba vznikla v roce 1960 spojením dvou samostatných obcí - Hradečná
a Hradec, které se rozprostírají po obou stranách potoka Brabínku.
Významnější obcí jsou Troubelice, které však na zájmové území zasahují jen
částečně. Vznikly pravděpodobně již roku 1334 jako jedna z nejstarších osad úsovského
panství. Nachází se 8 km severně od Uničova a rozloha obce činí 1885 ha (rozloha
správního území 3818 ha). Osou obce protéká řeka Lukavice. Troubelice jsou obcí
převážně zemědělskou. Mezi místní části Troubelic patří Dědinka, Lazce a Pískov.

Jihozápadní část zájmového území patří do mikroregionu Mohelnicko. Ten se
nachází v Olomouckém kraji v okrese Šumperk na severním okraji Hané a v navazující
Zábřežské vrchovině. Tvoří širokou bránu do Jeseníků s průměrnou nadmořskou výškou
330 m n. m. Jedná se o území rovinné směrem na západ mírně zvlněné, avšak členitost
celku je poměrně vysoká. Mikroregion je tvořen 14 obcemi z nichž se v Bradelské
vrchovině vyskytuje pouze jedna obec Klopina s místní částí Veleboř.1
Obec Klopina leží v údolí říčky Okenice, 12 km JV od Zábřeha. Rozloha obce
činí 518 ha (správní území 1295 ha). První zmínka o obci je datována do roku 1335, od
kdy také náležela k panství v sousedním Úsově. Dnes je okolí obce obklopeno
ovocnými sady, jejichž produkci využívá místní společnost Úsovsko a. s.2

1

K formálnímu ustanovení mikroregionu došlo v roce 2001. Celý mikroregion spadá od 1.1. 2003 do
správní působnosti města Mohelnice, které je kulturním, sportovním, obchodním centrem a geografickým
středem MRM.
2
Úsovsko a. s. je první český výrobce tyčinek müsli s výrobnou v Klopině a skladem jablek ve Veleboři.
Spolu s obcí Veleboř tvoří jeden správní celek.
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Nejmenší část území spadá do Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
v Olomouckém kraji v okrese Šumperk. Přirozeným střediskem mikroregionu je město
Zábřeh na řece Moravská Sázava.3
Kamenná je nejzápadnější obcí mikroregionu ležící na jihovýchodním okraji
šumperského okresu, 11 km východně od Zábřeha. Katastr obce Kamenné má rozlohu
512 ha.

Obec Libina je začleněna do Místní akční skupiny (MAS) Šumperský venkov,
které si klade za cíl především podpořit rozvoj venkovského prostoru daného území.
MAS Šumperský venkov se rozprostírá z velké části v Šumperské kotlině,
zasahuje do kopců Hraběšické hornatiny, podhůří Nízkého Jeseníku, Úsovské vrchoviny
a po své západní hranici i do Hanušovické vrchoviny. MAS soustřeďuje 13 obcí, z nichž
pouze jedna, Libina, je součástí zájmového území.
Libina je písemnými prameny doložena k roku 1348, kdy náležela
k šumvaldskému statku, později se však dostala do rukou úsovskému panství (1535).
Nachází se 12 km JV od Šumperka a dnešní rozloha správního území obce čítá 2726 ha.
Se svými částmi Horní Libina, Dolní Libina a Obědné je největší a zároveň je nejníže
položenou obcí regionu. Na jižní okraj Horní Libiny navazuje plynule zástavba Dolní
Libiny.

3

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko byl založen pod názvem Sdružení obcí mikroregionu Zábřežsko
již v roce 1999, v roce 2001 byl název upraven do nynější podoby. Mikroregion je tvořen 30 obcemi
z nichž v zájmovém území leží pouze obec Kamenná.
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Tab. 4 Struktura využití pozemků Bradelské vrchoviny
Výměra (ha)
Typ pozemku / obec
Celková výměra
pozemku
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Nová
Hradečná

Lipinka

1 140

249

1 295

512

2 726

5922 100

617
0
0
33
18
57
347
9
15
44

89
0
0
14
13
39
76
1
4
13

332
0
0
19
200
23
663
4
13
41

109
0
0
11
0
24
341
2
5
20

1389
0
0
130
107
290
483
35
48
244

2536 43
0
0
0
0
207 3
338 6
433 7
1910 32
51
1
85
1
362 6

Σ

Klopina Kamenná Libina

%

(zdroj: www.czso.cz)

Obr. 3 Relativní poměr druhů pozemků ve vybraných obcích Bradelské vrchoviny
Druhy poze mků ve vybraných obcích
100%
90%
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80%
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70%
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60%
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40%
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30%

V inice

20%

Chmelnice

10%

Orná půda

0%
N ov á
H radečná

Lipinka

Klopina

Kam enná

Libina

(zdroj: www.czso.cz)

3.3 Geomorfologická regionalizace zájmového území
Nejvyšším územím podcelkem Úsovské vrchoviny je popisovaná oblast okrsku
Bradelská vrchovina, která leží v jihozápadní části celku Hanušovická vrchovina.
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Kromě

geomorfologického

členění

je

zde

uveden

i

podrobnější

popis

geomorfologických jednotek (celku, podcelku a okrsku).

Obecně je Šumperský bioregion tvořen vrchovinou až hornatinou. Celkově
stoupá od J k S, má převážně charakter zvednutých zarovnaných povrchů rozčleněných
zaříznutými, max. 150 až 440 m hlubokými údolími. Nad tyto povrchy se zvedají
jednotlivé tektonicky zdvižené kry (Jeřáb, Bradlo), naopak místy vznikly tektonicky
podmíněné kotliny. V bioregionu se vyskytují četné sklaní útvary, hlavně v zaříznutých
údolích méně na vrcholech některých výrazných kopců.
Kotliny mají výškovou členitost ploché vrchoviny tj. 150 – 200 m, nižší, méně
rozčleněné zarovnané povrchy mají ráz členité vrchoviny s výškovou členitostí 200 –
300 m, vyšší pak mají ráz ploché hornatiny s členitostí 300 – 370 m. Typická výška
bioregionu je 400 – 800 m. (Culek, 1996)

Tab. 7 Členění geomorfologických jednotek (Demek, Mackovčin eds. a kol., 2006)
Provincie

I Česká vysočina

Subprovincie

IV Krkonošsko-Jesenická soustava

Podsoustava

IVC Jesenická podsoustava

Celek

IVC-3 Hanušovická vrchovina

Podcelek

IVC-3A Úsovská vrchovina

Okrsek

IVC 3A-3 Bradelská vrchovina

Hanušovická vrchovina se rozkládá při úpatí západních svahů Hrubého
Jeseníku, kde vytváří vrchoviny a kotliny. Rozloha činí 793 km2, střední nadmořská
výška se udává 527,2 m a střední sklon 8°03´. Je složena hlavně z krystalických břidlic
a zvrásněných prvohorních usazenin, ve sníženinách i neogenními a kvartérními
horninami. Povrch je hluboce rozčleněn zaříznutými údolími vodních toků. Na
vrcholech a hřebenech jsou skalní útvary – izolované skály, skalní hradby, mrazové
sruby. Nejvyšší horou je Jeřáb 1003 m v podcelku Jeřábská vrchovina. Hanušovická
vrchovina se vyznačuje vysokou lesnatostí s výraznou převahou smrkových porostů.
Úsovská vrchovina se nachází v jižní částí Hanušovické vrchoviny. Jedná se o
členitou vrchovinu s výrazně stupňovitou stavbou. Rozloha vrchoviny činí 173 km2,
střední výška je 351,6 m a střední sklon 5°22´. Je složena hlavně z krystalinika
devonské klenby, z devonských krystalických břidlic a sedimentů spodnokarbonských
usazenin. Ve sníženinách jsou pliocenní a čtvrtohorní usazeniny. Na vrcholech jsou
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skalní útvary s kryoplanačními terasami. Nejvyšším bodem je Bradlo 599,5 m a od
tohoto bodu povrch vrchoviny stupňovitě klesá na všechny strany. Vyšší části jsou
zalesněny hlavně smrkovými porosty. V nižších částech převládají louky a pole.
Bradelská vrchovina je okrsek tvořící nejvyšší část Úsovské vrchoviny. Jde o
protáhlý hřbet ve směru SV-JZ, s rozlohou 14,74 km2. Vrchol je složený ze
sericitických křemenců. Svahy tvoří sericitické fylity a diabasy stínavskochabičovského souvrství. Proběhla zde intenzivní pleistocenní kryogenní modelace. Na
vrcholech se vyskytují izolované skály, mrazové sruby a kryoplanační terasy. Svahy
jsou často pokryty rozsáhlými sutěmi, balvanovými proudy, při úpatí se nachází
pedimenty. Nejvyšším a nejvýznamnějším bodem Bradelské vrchoviny je Bradlo
s výškou 599,5 m. Nachází se 1,5 km severně od obce Lipinka. Jedná se o kuželovitý
vrch tvořený křemenci devonského stínavsko-chabičovského souvrství. Ve vrcholových
partiích jsou skaliska, vyskytují se zde mrazové sruby a kryoplanační terasy převážně na
JV svahu. Vrchovina je zalesněna smrkovým porostem s bukem, pomístní je výskyt
ostatních dřevin patřících do čtvrtého až pátého lesního vegetačního stupně.
Dalšími významnými body Bradelské vrchoviny jsou Kočičí skála a Tři kameny.
Kočičí skála měří 558,1 m a nachází se 1,5 km severozápadně od obce Lipinka. Má
protáhlý směr hřbetu ZJZ – VSV tvořený fylity a křemenci. Vyskytují se zde skalní
tvary s kryoplanačními terasami. Oblast Kočičí skály je zalesněná převážně smrkovým
porostem.
Tři kameny s nadmořskou výškou 558,1 m leží 1,5 km východně od obce Kamenná.
Mají oválný vrch s vrcholovými skalisky tvořený fylity a křemenci. Svahy v oblasti
Třech kamenů jsou důsledku u kryogenních procesů pokryty sutí, jsou zde vytvořeny
kryoplanační terasy. Půdu kryjí převážně smrkové porosty.
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4. KOMPLEXNÍ FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

4.1 Geologické poměry
Regionálně geologicky patří oblast Bradelské vrchoviny k Českém masivu.
(podrobné zařazení viz. kapitola 9, tabulka 7). Jde v podstatě o metamorfované horniny
desenské jednotky (klenby) předprvohorního stáří, vymodelované tzv. asyntským a
variským vrásněním, patřící do silezika. Jádro silezika tvoří dvě výrazné klenbovité
struktury, tvořené horninami desenské a keprnické skupiny, které jsou od sebe odděleny
tektonickou linií Červenohorského sedla. Novými geologickými výzkumy je
interpretována stavba desenské klenby včetně devonského obalu jako stavba
příkrovová.
Geologické základy se začaly tvořit během proterozoika, kdy vzniká mohutné
kadomské (variské) horstvo, které bylo tvořeno nejenom přeměněnými usazeninami
devonského stáří, ale též předdevonským pokladem (Knoz, 1975).
Významným fenomenem při formování geologické stavby byl zlomový systém,
a to zvláště směru SZ–JV, méně SSV–JJZ. Celý prostor byl rozlámán do množství
dílčích ker, které se vzájemně lišily výzdvihem nebo poklesem, ale docházelo i
k horizontálním pohybům (Pouba, Mísař, 1961).
Hanušovická vrchovina spolu s blízkým okolím Bradla je tvořena slepenci
prvohorního (devonského) stáří, do značném míry už přeměněnými ve velmi tvrdé a
odolné horniny (tzv. metakonglomeráty).
Ve starohorách byla převážná část Českého masívu zaplavena geosynklinálním
mořem. V metamorfikách silezika v Hrubém Jeseníku nepochybně patří k proterozoiku
varisky silně přepracované horniny v jádrech klenbových struktur či příkrovů. Jižnější a
menší oskavská klenba má v jádře rovněž ortoruly a v jejich nadloží mladoňovské
souvrství s převahou muskovitických, biotických a chloritických fylitů (Barth, 1974).
V prvohorách do vývoje území zasáhly také variské (kadomské) horotvorné
procesy, které se odehrávaly hlavně v intervalu od středního devonu do svrchního
karbonu. Ve spodním karbonu se vytvořila synorogenní předhlubeň se sedimentací
flyšového typu, do které byl rychle snášen klastický materiál z vyzdvižené a
intenzivnímu zvětrávání vystavené vnitřním části Českého masivu. Sedimenty této
předhlubně jsou rozsáhle vyvinuty v moravskoslezské oblasti (kulm Nízkého Jeseníku a
Drahanské vrchoviny). Devonské sedimenty jsou v moravskoslezské oblasti velmi
rozšířeny a to jak v podobě devonských sedimentů tak i v podobě vulkanitů. Vystupují
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v četných povrchových výchozech v Hrubém i Nízkém Jeseníku, avšak mnohem
rozsáhlejší plochy zaujímají v podloží mladších uloženin, zejména karbonských a
terciérních (Chlupáč, 2002).
V druhohorách probíhala denudace variského pohoří a vznikaly četné zlomy.
Moravskoslezská oblast je porušena četnými zlomy. Tam, kde se kříží zlomová pásma
různých směrů, je území roztříštěno na řadu dílčích ker. Zvláště výrazné jsou příční
zlomy směru SZ-JV až ZSZ-VJV (Barth, 1974).
Ve třetihorách byla celá oblast souší, na které probíhala intenzivní
peneplenizace s prvními dílčími výzdvihy centrálních částí dnešního jesenického
horstva. V pliocénu pokračuje klenbovitý zdvih centrálních částí horstva, který byl
doprovázen vznikem tektonických příkopů v předpolí (Šumperská kotlina), které
navazují na tektonicky podmíněnou jezerní pánev Hornomoravského úvalu, a začalo tak
docházet k významné diferenciaci reliéfu (Chlupáč, 2002).
Ve čtvrtohorách respektive ve svrchním pleistocénu, v souvislosti s přirozeným
ústupem vegetace z velké části povrchu, zesiluje odnos, a tak v nižších polohách
dochází k akumulaci převážně štěrkového materiálu údolní „terasy“ a v sušších
obdobích k navátí spraší. V nejmladším kvartérním období – holocénu – dochází
k opětnému zalesnění oblasti. V údolních nivách velkých vodních toků dochází střídavě
k převaze eroze a akumulace, přičemž se zde ukládají redeponované svrchně
pleistocénní písčité štěrky (Koverdynský, 1969). Tato sedimentace končí fluviálními
náplavy, jejichž redepozice a akumulace pokračuje dodnes.
Mezi Novou Hradečnou, Dolní a Horní Libinou je vulkanický komplex (nejnižší
odlišitelný člen vrstevního sledu devonského stáří) vystupující převážně v jižní části
oblasti, resp. jeho vyšší část, zastupována sedimentárním sledem, převážně grafitických
fylitů s podřízenými polohami hornin vulkanického komplexu a hruběji psamitických
sedimentů, ve kterém převažují bazické horniny většinou tufogenního původu, typy
výlevné, případně přívodního aparátu ustupují do pozadí. Metamorfóza tohoto sledu je
ve facii zelených břidlic, jen na západě dosahuje facie amfibolitové. Kyselé typy
vulkanického komplexu jsou zastoupeny jen podřízeně, hojnější jsou kolem Libiny, kde
je spojena pozvolným přechodem do nadloží s flyšovou formací adělskohorských vrstev
(Koverdynský, 1969).
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4.2 Hydrologické poměry
Zájmové území se nachází v povodí řeky Moravy a větší část v povodí Oskavy.
Odvodňováno je dvěma toky, a to Oskavou (východní část zájmového území) a
Rohelnicí (západní část zájmového území). V JV části území se podél koryta Oskavy
působením říčního toku vytvořila rovinatá Oskavská niva s neširokými nivami,
s výskytem malých jemnozrnných říčních usazenin (Kukal, 2005). Většina vodních
toků, obzvlášť na území obcí, je regulována, upravena v jednoduchá koryta.
Morava je řeka II. řádu, pramení na jižních svazích Kralického Sněžníku ve
výšce 1380 m n. m., je levostranným přítokem Dunaje. Řeka Morava se svými přítoky
odvodňuje převážnou část území Moravy.
Hlavní hřeben s nejvyššími vrcholy (Bradlo, Tři kameny, Kočičí skály) vedoucí
SV- JZ směrem, dělí vrchovinu na dvě části. Západní svahy zájmového území
odvodňují toky III., IV. a V. řádu s tím, že nejvýznamnější řekou je Rohelnice (III.
řádu). Pramení u obce Nedvězí (mimo zájmové území) ve výšce 452 m n. m., je
levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá u Mohlenice v nadmořské výšce
247 m n. m. Délka toku řeky Rohelnice se uvádí 14,3 km s plochou povodí 58,6 km2 a
průměrným průtokem při ústí 0,26 m3/s (Vlček a kol. 1984). Jako jediný přítok
Rohelnice na daném území je Stříbrný potok (IV. řádu). Pramení v nadmořské výšce
411 m v severní části obce Kamenná. Ústí jako levostranný přítok do Rohelnice za obcí
Rohle v 330 m n. m.
Doubrava (V. řádu) je řeka pramenící v zájmovém území severně od Veleboře
378 m n. m. Protéká celou obcí Veleboř a za hranicí obce jako pravostranný přítok ústí
do Okenice v nadmořské výšce 330 m.
Jižně od Lipinky, v lese Humeneci, pramení Okenice v 390 m n. m. Po soutoku
s Doubravou se Okenice stáčí k jihu, protéká kolem koupaliště přes obec Klopina, teče
přes městečko Úsov a za obcí Stavebnice u Doubravice se jako levostranný přítok vlévá
do Moravy v nadmořské výšce 250 m. Dnešní úřední název Okenice je Doubravický
potok neboli Doubravka.

Východní svahy jsou odvodňovány toky III. a IV. řádu a jejich vody odchází do
řeky Oskavy. Mnoho vodních toků na východní straně jsou krátké, malé, často občasné
vodoteče V. řádu, které nejsou pojmenovány. Lze říci, že říční síť je hustější na
východní straně.
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Oskava je řekou III. řádu, pramení na jihovýchodních svazích Kamenného vrchu
(mimo zájmové území) ve výšce 860 m n. m. Plocha povodí činí 571,8 km2, délka toku
50,4 km a průměrný průtok při ústí 3,53 m3/s. Řeka Oskava ústí u Chomoutova ve
výšce 215 m n. m. jako levostranný přítok do Moravy. Její koryto je z velké části
(hlavně v dolním toku) upraveno. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, na
kterém lze najít dvě hydrologické stanice (Uničov, Dětřichov). V obci Dolní Libina u
stejnojmenného rybníka ve výšce 270 m n. m. svádí do svého koryta Mladoňovský
potok (IV. řádu), který protéká střední částí obce. Říčka Brabínek (IV. řádu) pramení v
380 m n. m. v obci Lipinka, protéká obcí Nová Hradečná, kde se jako pravostranný
přítok vlévá do Oskavy ve výšce 260 m n. m.
Lukavice je řeka IV. řádu, pramení u Pískova ve výšce 330 m n. m., ústí zprava
do Oskavy u Dětřichova v 229 m n. m. Plocha povodí je 39,6 km2, délka toku 13 km a
průměrný průtok při ústí 0,09 m3/s.

Jedinou významnější vodní plochou je rybník Dolní Libina, který leží 0,7 km
jižně od obce Dolní Libina. Jedná se o rybochovný rybník, průtočný na Oskavě
s rozlohou 11 ha.
V oblasti Bradelské vrchoviny se nachází několik vodních zdrojů I. stupně.
Podzemní voda je zachycována do jímek nebo studen, vyžaduje složitější úpravu (voda
II. kategorie).

4.3 Klimatické poměry
Dle Quitta leží zájmová oblast v mírně teplých oblastech MT 10, MT 9 a v teplé
oblasti T 2. Podnebí je tedy převážně mírně teplé, v jižní části území teplé. Na území se
projevuje výrazný klimatický gradient ve směru S – J.

Mírně teplá oblast 9 má teplé suché až mírně suché dlouhé léto. Přechodné
období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima bývá
krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Mírně teplá oblast 10 se projevuje dlouhým létem, které je teplé a mírně suché.
Přechodná období jsou krátká s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je
zde krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
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Teplá oblast 2 je charakteristická teplým a suchým dlouhým létem. Je zde velmi
krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká,
mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tab. 5 Charakteristika vybraných klimatických oblastí (Quitt, 1975)
Charakteristika vybraných klimatických oblastí

MT 9

MT 10

T2

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

40-50
140-160
110-130
30-40
-2 -3
17-18

40-50
140-160
110-130
30-40
-2 -3
17-18

50-60
160-170
100-110
30-40
-2 -3
18-19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

6-7
7-8
100-120
400-450
250-300
60-80
120-150
40-50

7-8
7-8
100-120
400-450
200-250
50-60
120-150
40-50

8-9
7-9
90-100
350-400
200-300
40-50
120-140
40-50

Pro zhodnocení klimatických poměrů zájmového území byl využit Atlas map
2006 (konkrétně mapa Průměrných ročních teplot a mapa Průměrných úhrnů srážek),
který byl sestaven a interpolován ze základních klimatických charakteristik (průměrné
roční hodnoty a průměrné hodnoty vegetačního období teploty vzduchu a průměrných
hodnot úhrnu srážek).
Průměrná roční teplota v letech 1961 – 1990 dosáhla v oblasti Bradelské
vrchoviny rozpětí od 5,01 až 8° C a více, respektive obsáhla tři mapou vylišené stupně.
Největší rozlohu zaujímá území s průměrnou teplotou 7,01 – 8,00°C s tím, že chladnější
je centrální oblast hřbetu Bradelské vrchoviny s průměrnou teplotu v rozmezí 5,01 –
7,00° C, naopak teplejší je okrajová část jižního a jihovýchodního území zařazená do
kategorie průměrné teploty nad 8° C.
Průměrný roční srážkový úhrn v letech 1961 – 1990 se v zájmovém území
pohybuje v rozmezí od 650 mm do 800 mm. Největšího srážkového úhrnu dosahuje
pomyslný oblouk směřující od obce Obědné po obci Klopinu, jedná se o oblouk
centrálního hřbetu. Průměrný srážkový úhrn se v této části pohybuje v rozmezí 701 –
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800 mm. Nejnižší průměrný úhrn srážek nepřesahuje 650 mm a je situován do jižní a
jihovýchodní části území. Zbývající část území má průměrný roční srážkový úhrn
v rozmezí 651 – 700 mm.
Lze tedy říci, že se v zájmovém území vyskytují chladnější území s vysokými
úhrny srážek (centrální hřbet) a na druhé straně potom teplejší oblasti s malými úhrny
srážek (jižní a jihovýchodní část).

4.4 Pedogeografické poměry
V šumperském bioregionu plošně převažují typické kambizemě, které se
vyskytují převážně v nižších polohách a častěji také na strmějších svazích. Na
zarovnaných površích a hřebenech zaujímají velké plochy kyselé typické kambizemě. V
oblasti vyšších hřbetů jsou zastoupeny i dystrické kambizemě a ostrůvkovitě
kambizemní podzoly. Na úpatích svahů směrem k nížinám se vyskytují na sprašových
hlínách luvizemě, často pseudoglejové, a typické hnědozemě. Nivy vodních toků tvoří
glejové fluvizemě s velkým obsahem velkých valounů a štěrku (Culek, 1996).

Základní charakteristika hlavních půdních typů na území Bradelské vrchoviny
(Tomášek, 2007).
Nivní půdy jsou rozšířeny zejména v nížinných oblastech zájmového území,
vyplňují plochá dna říčních údolí, zvláště podél větších toků. Půdotvorným substrátem
jsou výhradně nivní uloženiny (říční a potoční náplavy). Barva celého profilu je obvykle
hnědá nebo šedohnědá. Na orné půdě se pěstuje cukrovka, pšenice, ječmen a zelenina.
Hnědozemě se vyskytují v nižším stupni pahorkatin nebo v okrajových částech
nížin 200 až 450 m n. m. Terénně jde hlavně o plošiny nebo mírněji zvlněné
pahorkatiny, někdy i vrchoviny. Tyto půdy vznikaly pod původními dubohabrovými
lesy. Nejčastěji jde o středně těžké, někdy i těžší půdy. Hnědozemě jsou velmi
hodnotnými zemědělskými půdami, jsou méně náchylné k vysychání. Pěstují se zde
obiloviny (pšenice, ječmen), dále cukrovka a vojtěška.
Hnědé půdy (kambizemě) se v zájmovém území uplatňují v pahorkatinách a
vrchovinách 450 až 800 m n. m., jsou většinou vázány na členitý reliéf: svahy, vrcholy,
hřbety apod. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny).
Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Pěstují se zde brambory, méně náročné
obiloviny (žito, oves) a len. Hnědé půdy mohou být i velmi dobrými lesními stanovišti.
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Na daném území se převážně vyskytují dva půdní subtypy a to hnědé půdy kyselé a
hnědé půdy se surovými půdami.

4.5 Biogeografické poměry (Culek, 1996)
Bradelská vrchovina je součástí Šumperského bioregionu (plocha 978 km2),
který zabírá přibližně geomorfologický celek Hanušovická vrchovina a severní část
Zábřežské vrchoviny.
Biota je mírně ochuzená, hercynská, ovlivněná kontaktem s východosudetskými
pohořími. Bioregion má biotu 3. dubobukového, 4. bukového a 5. jedlobukového
vegetačního stupně. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří na převážné většině území
květnaté bučiny. Na prudkých svazích je možno očekávat suťové lesy. Podél vodních
toků se vyskytuje nivní vegetace. Přirozené bezlesí je velmi řídké. Okrajově do
bioregionu zasahují i dubohabřiny a acidofilní doubravy. Přirozenou náhradní vegetací
vlhkých luk jsou mezofilní porosty, které vzácně přecházejí až ve vegetace rašelinných
luk. Na sušších stanovištích se nachází vegetace pastvin. Květena území je nepříliš
bohatá, tvořená především středoevropskými mezofyly a obohacená o demontánní
výskyt splavených horských druhů. Od západu sem zasahují některé subatlanticky
laděné druhy.
Netypická část je tvořena výběžky nížin s nevyhraněnými přechodnými územími
s dubohabrovými háji.
V lesích převažují kulturní smrčiny. Tyto porosty jsou ve vrcholových partiích
potenciálně ohrožené větrem. Lesní porosty jsou v majetku Lesy ČR s. p. a spadají pod
lesní správu Šternberk, revír Bradlo.
Podle fytogeografického členění České republiky náleží bioregion k oblasti
mezofytikum, fytogeografický obvod Českomoravské mezofytikum, Hanušovickorychlebská vrchovina (73.), Hanušovická vrchovina (b.) (Hejný, Slavík, 1997).

Fauna je typická zastoupením východních, zpravidla karpatských migrantů.
Převažuje horská lesní fauna, ovlivněná sousedícím horským Jesenickým bioregionem.
V hercynském základu fauny jsou patrné vlivy dalších oblastí (ježek východní,
z polonské provincie myšice temnopásá). Na vápencích je v synuzii měkkýšů zřetelný
přesah karpatského prvku. Tekoucí vody patří převážně do pstruhového pásma.
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Významné živočišné druhy:
savci: jezevec lesní, srnec obecný, ježek východní, zajíc polní, plch lesní, myšice
semenopasá, netopýr brvitý a severní
ptáci: tetřívek obecný, lejsek malý, ořešník kropenatý
obojživelníci: mlok skvrnitý, kruhovití: mihule potoční, mihule ukrajinská
měkkýši: zdobenka tečkovaná

V centrální oblasti hřbetu byl památným stromem vyhlášen smrk ztepilý (Picea
abies) a byl označen jako Král Bradla. Rozměry krále Bradla byly úctyhodné, obvod
kmene ve výšce 1,3 m činil 350 cm, výška 39 m, šířka koruny 8 m, staří bylo odhadnuto
na 100 – 120 let. V roce se zlomil a jeho kmen stále leží napříč lesem. Důvodem jeho
zlomu byla pravděpodobně infekce báze kmene parazitickou dřevokaznou houbovou
václavkou, respektive její dlouholeté působení na snižování statické (dynamické)
stability stromu.
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5. MORFOMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA
Cílem této kapitoly je analyzovat výškové a sklonové poměry reliéfu na území
Bradelské vrchoviny. K tomuto účelu byla sestavena mapa absolutní výškové členitosti
(příloha č. 3) a mapa sklonitosti ploch (příloha č. 2). Morfometrická analýza patří mezi
kvantitativní metody a umožňuje každé ploše přiřadit několik základních charakteristik
významných pro další typologii tvarů reliéfu. (Smolová, Vítek, 2008).

5.1 Absolutní výšková členitost
Absolutní výšková členitost zájmového území je značně různorodá. Obecně
můžeme konstatovat, že nadmořská výška stoupá směrem k centrální části vrchoviny,
skalnímu bradlu. Z východní strany od údolního dna Oskavy v nadmořské výšce 256 m
roste nadmořská výška pozvolna až k železniční trati, potom strmě k vrcholu Bradlo
(599,5 m n. m.). Ze západní strany se svahy zvedají z vyšších nadmořských výšek a
směrem k vrcholu narůstají pozvolněji. Žádná část zájmového území neklesá pod 250
m. n. m., což znamená, že podle absolutní nadmořské výšky patří celé zájmové území
do oblasti vysočin. Vlastní hřbet Bradelské vrchoviny se táhne ze severovýchodu
k jihozápadu, na severu začíná vrcholem Baškovec (471,4 m n. m.) na jihu končí
vrcholem Pastvisko (460,2 m n. m.). Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje
v centrální části, kde se nacházejí tři významné vrcholy Tři kameny (558,1 m n. m.),
Bradlo (599,5 m n. m.) a Kočičí skála (558,1 m n. m.), z nichž Bradlo je nejvyšším
vrcholem celé vrchoviny.
Mimo centrální hřbet se v západní části zájmového území vyskytuje soustava
několika bezejmenných vrcholů (409,1 m n. m., 412 m n. m., 422,4 m n. m., 421,1 m n.
m., 383,4 m n. m., 334,2 m n. m., 338,3 m n. m.) v severojižním uspořádání, ty mají
stoupající tendenci ke kótě 422,4 m n. m., potom pozvolna klesají. Od centrálního
masivu je oddělena údolím potoka Doubrava. V této části území spadají západní svahy
strmě k řece Rohelnici. Vrcholy jsou od sebe odděleny údolími, na svazích se často
objevují strže.
Ve východní části území se od Mladoňovského potoka a Oskavy v severojižním
směru nachází tři výrazně stoupající vrcholy Zadní vrch (326,6 m n. m.), Červený vrch
(324,1 m. n. m.) a Hůrka (340,7 m n. m.). Tyto vrcholy jsou od sebe odděleny údolími
menších vodních toků.
Jižní části území ve směru od západu k východu je zájmová oblast ohraničena
vrcholy v místních územích „Na horce“ (332,4 m n. m.), „Skalka“ (366,2 m n. m.),
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„Černý les“ (375,2 m n. m.), „Na hůrkách“ (395,3 m n. m. respektive 423,1 m n. m.).
Nejvýraznějším a nejvyšším vrcholem v této oblasti je Skalka (425,5 m n. m.) s dvěma
přidruženými bezejmennými vrcholy (422,4 m n. m. respektive 418,3 m n. m.).
Východním směrem od vrcholu Skalka pokračuje pás bezejmenných vrcholů, které se
postupně snižují (411,1 m n. m., 412,3 m n. m., 409,5 m n. m., 399,9 m n. m., 362,3 m
n. m.). Výčet vrcholů jihovýchodní části Bradelské vrchoviny uzavírá již zmíněný
vrchol Hůrka (340,7 m n. m.) oddělený od masívu výrazným sedlem. Obecně lze říci, že
jihovýchodní část je nejnižší oblastí Bradelské vrchoviny, svažuje se až k údolní nivě
řeky Oskavy.

5.2 Relativní výšková členitost
Podle relativní nadmořské výšky bylo zájmové území zařazeno do třech typů
reliéfu a to do rovin, vrchovin a hornatin. Pahorkatiny a vrchoviny jsou ještě dále
členěny na ploché a členité.

Vlastní hřbet Bradelské vrchoviny táhnoucí se ze severovýchodu k jihozápadu
patří do oblasti členitých pahorkatin, plochých vrchovin a členitých vrchovin. Z pohledu
relativní výškové členitosti se v zájmovém území jako nejvíce výškově diferencované
vyskytují členité vrchoviny, které mají rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky
v rozmezí 225 – 300 m na 1 km2. Vyskytují se v centrální části východně od vrcholu
Bradlo na velmi malé ploše (rozloha přibližně 2 ha).
Ploché vrchoviny jsou charakteristické rozdílem mezi minimální a maximální
nadmořskou výškou na 1 km2 v rozmezí 150 – 225 m. Jsou zastoupeny v centrální části
hřbetu (obdélníkovitý tvar, rozloha přibližně 300 ha), kde se nachází také nejvyšší
vrchol Bradlo (599,5 m n. m.) a také ve dvou malých oblastech na severu (úzký pás v S
– J směru, rozloha přibližně 33 ha) a severozápadě (eliptický tvar, rozloha přibližně 13
ha).
Mnohé z vrcholů a většina svahů centrálního hřbetu spadá do členitých
pahorkatin, které obklopují již popsané oblasti s vyšší relativní výškovou členitostí.
K této centrální oblasti členitých pahorkatin se údolím potoka Doubravy přímo
připojuje oblast vrcholů v západní části zájmového území, které sahá až po řeku
Rohelnici.

Poslední

oblastí

členitých

pahorkatin

je

okolí

vrcholu

Hůrka

v jihovýchodním okraji území. Rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky na 1
km2 se pohybuje v rozmezí 75 – 150 m. Tyto pahorkatiny zaujímají největší část
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rozlohy daného území. Sahají od severu až k jihu s výjimkou centrální části hřbetu a
západní části zájmového území. Do této oblasti patří významné vrcholy Baškovec
(471,4 m n. m.), Tři kameny (558,1 m n. m.), Kočičí skála (558,1 m n. m.) a dále pak
vrchol a okolí vrcholu Pastvisko (460,2 m n. m.).
V západní části zájmového území se vyskytuje soustava několika vrcholů a jak
bylo řečeno, čtyři z nich patří k členitým pahorkatinám, tři ale náleží k plochým
pahorkatinám. Ploché pahorkatiny se nachází jednak v jihozápadní části po obou
stranách obce Klopina (menší území vystupují i ze západní strany od řeky Rohelnice,
rozloha přibližně 80 ha), největší rozlohu však zaujímají na východní straně území, kde
navazují na nivy potoků a řeky Oskavy a tvoří tak přechodové pásmo směrem
k členitým pahorkatinám východních svahů centrálního hřebene. U toho typu reliéfu se
rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky na 1 km2 nalézá v rozmezí 30 - 75 m.
Roviny, s rozdílem minimální a maximální nadmořské výšky na 1 km2
v rozmezí 0 - 30 m, se v zájmovém území vyskytují pouze v jihovýchodní části v oblasti
Oskavské nivy. Vytváří malý půloblouk dlouhý jen několik set metrů (rozloha přibližně
5 ha) a potom přechází směrem na západ do ploché pahorkatiny.

5.3 Sklonové poměry
Pro posouzení sklonitosti terénu byla zkonstruována mapa sklonových poměrů
Bradelské vrchoviny, která rozděluje plochy dle sklonitosti do 9 kategorií (tab.č.2).

Rovinné plochy (světle zelené) jsou maximálně do sklonu 2° a na území se
zpravidla vyskytují podél vodních toků (údolní nivy), v sedlech mezi vrcholy, ale také
nepravidelně v jižní a východní části zájmového území. Mírně skloněné plochy (světle
žluté) mají sklon v rozmezí 2,1 – 5,0°, ve velké většině plynule navazují na roviny
(údolní nivy, sedla) často se nachází na zaoblených vrcholech nižších kopců. Lze říci,
že vyplňují prostor mezi rovinami a skloněnými plochami. Skloněné plochy (tmavě
žluté) respektují sklon v rozmezí 5,1° - 10,0° a stále lze konstatovat, že na mírně
skloněné plochy navazují plynule. Pokrývají největší část území, tvoří také největší
souvislý pás zabírající celé západní svahy centrálního hřbetu. Mimo tuto oblast se
skloněné plochy vyskytují i na východních svazích centrálního hřbetu, kde se střídají
s oblastmi o vyšší sklonitosti. Lze pozorovat také jakési prstence skloněných ploch
kolem méně sklonitých vrcholů v jihozápadní, ale především v celé východní části
zájmového území. Značně skloněné plochy (světle oranžové) se nachází převážně na
32

obecně prudších východních svazích hlavního hřbetu, kde navazují na skloněné plochy
vlastního hřebene a směrem dále na východ se střídají jednak s plochami o menší ale i
vyšší sklonitosti.Tyto plochy najdeme na svazích o sklonu 10,1° - 15,0°. Na svazích o
sklonu 15,1° - 20,0° najdeme příkře skloněné plochy (tmavě oranžové). Tyto plochy
se vyskytují pomístně převážně ve východní respektive severovýchodní části
centrálního hřbetu. Velmi příkře skloněné plochy (rumělkové) se v zájmovém území
nachází ojediněle na svazích o sklonu 20,1° - 25,0°. Největší oblast o tomto sklonu leží
východně od vrcholu Bradlo a doplňují pestrou mozaiku rychle se střídajících sklonů
východních svahů. Mírné srázy (tmavě červené) 25,1° - 35,0° se opět vtroušeně
vyskytují na východních svazích centrálního hřbetu, ale najdeme je také na svazích
údolí řeky Rohelnice a také na svazích severně od obce Troubelice. V omezeném
rozsahu jsou ještě zastoupeny v oblasti terasovaných svahů vrcholu Hůrka. Jako sráz
(světle hnědé) se označují plochy o sklonu 35,1° - 55,0°. Vyskytují se ze všech ploch
v zájmovém území nejméně. Plochy o sklonu 55,0° a více označujeme jako sruby
(tmavě hnědé). Na mapovém listu se nejhojněji objevují v části údolních svahů řeky
Rohelnice, kde tvoří západně orientované svahy. Druhou významnou oblast o tomto
sklonu najdeme v centru jižní části (severovýchodně od obce Pískov), na severních a
severovýchodních svazích spadajících k údolnímu dnu vodního toku Brabínek.
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6. MORFOSTRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKA
Geologická stavba popisované oblasti je velmi pestrá. Bradelská vrchovina
náleží k východní části Českého masivu a je součástí regionálně geologické jednotky
Moravskoslezská oblast, která zahrnuje část Rychlebských hor, Hrubý a Nízký Jeseník,
Oderské vrchy, Drahanskou vrchovinu a východní okraj Českomoravské vrchoviny. Na
západě se oblast stýká se západosudetskou a moldanubickou oblastí. Oblast se skládá
v podstatě ze dvou stavebních pater. Starší patro je tvořeno krystalinikem, o kterém
bezpečně víme, že je předdevonského stáří, neboť je na několika místech transgresívně
překryto devonskými uloženinami. Pravděpodobně jde vesměs nebo z větší části o
mladoproterozoické horniny, regionálně metamorfované při assyntské orogenezi a o
granitoidová tělesa vzniklá v závěru assyntské geosynklinálně-orogenetické etapy tedy
o assyntské stavební patro. Mladší variské stavební patro začíná devonem a končí
spodním až svrchním karbonem. Tvoří je usazené, vyvřelé i přeměněné horniny.
Moravskoslezská oblast tedy byla postižena pouze orogenezí assyntskou a variskou.
V západní části jsou devonské horniny intenzívně alpinotypně zvrásněny a většinou
epizonálně metamorfovány. Spolu s nimi bylo do variské stavby začleněno i podložní
předdevonské krystalinikum. Tato západní část oblasti se podle návrhu Mísaře (1961)
označuje jako moravskoslezská variská alpinotypní zóna. Východní část oblasti, tvořená
převážně devonem a spodním karbonem, je slaběji varisky zvrásněna a většinou
nemetamorfována. Označuje se jako moravskoslezské variské flyšové pásmo.
Jde v podstatě o metamorfované horniny desenské jednotky (klenby)
předprvohorního stáří, vymodelované tzv. asyntským a variským vrásněním, patřící do
silezika. Silezikum představuje pokračování moravika na severní Moravě a ve Slezsku.
Na západě je omezeno tektonicky vůči lugiku podél ramzovské linie, respektive
nýznerovského nasunutí, východní hranici tvoří spodní karbon Nízkého Jeseníku,
vyvinutý v kulmské facii (Koverdynský, 1969). Také jižní a severní omezení je
tektonické, na jihu je silezikum odděleno od zábřežského krystalinika bušínskou
poruchou. Zemská hranice v úseku Ramzová, Praděd, severní okolí Rýmařova rozděluje
silezikum na moravskou a slezskou část. Jádro silezika tvoří dvě výrazné klenbovité
struktury, tvořené horninami desenské a keprnické skupiny, které jsou od sebe odděleny
tektonickou

linií

přepracovanému

Červenohorského
západnímu

okraji

sedla.

Silezikum

brunovistulického

odpovídá

silně

varisky

mikrokontinentu

(vzniká

v kambriu). Geologické základy se začaly tvořit během proterozoika, kdy vzniká
mohutné kadomské (variské) horstvo, které bylo tvořeno nejenom přeměněnými
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usazeninami devonského stáří, ale též předdevonským pokladem (Knoz, 1975).
Hanušovická vrchovina spolu s blízkým okolím Bradla je tvořena slepenci prvohorního
(devonského) stáří, do značném míry už přeměněnými ve velmi tvrdé a odolné horniny
(tzv. metakonglomeráty). Svědectvím této přeměny jsou více či méně deformované
křemenné oblázky ve zdejších slepencích. Regionálně geologicky patří oblast Bradelské
vrchoviny k Českému masívu.
Významným fenoménem při formování geologické stavby byl zlomový systém,
a to zvláště směru SZ–JV, méně SSV–JJZ. Celý prostor byl rozlámán do množství
dílčích ker, které se vzájemně lišily výzdvihem nebo poklesem, ale docházelo i
k horizontálním pohybům. Hlavně vertikální pohyby se významně podílely na
nejednotné denudaci jednotlivých ker. Většina těchto zlomů byla starého založení, ale
docházelo na nich k periodickému obnovování aktivity od paleozoika po kvartér
(Pouba, Mísař, 1961). Desenská klenba je rozdělena bělským zlomem směru SZ-JV na
slezskou kru Orlíku a moravskou kru Pradědu. Ve kře Pradědu jsou hojně rozšířeny
jemnozrnné biotické či muskovit-biotické, zčásti granátické tzv. desenské ruly. Variety
migmatizovaných a hrubozrnných desenských rul jsou rozšířeny v jihozápadní části
klenby. Podobné horniny se vyskytují i v úzkých pruzích při kontaktu vrbenské
skupiny, kde jsou považovány za silně mylonitizované granitoidy. O původně
sedimentární povaze podstatné části desenských rul svědčí četné vložky kvarcitů,
vápenců, erlanů, svorů, uvnitř jsou rozšířené i vložky metabazitů. Novými
geologickými výzkumy je interpretována stavba desenské klenby včetně devonského
obalu jako stavba příkrovová. Horniny desenské skupiny vystupují v izolované kře
uvnitř vrbenské skupiny v okolí Oskavy a Dolní Libiny. Složením připomínají zdejší
horniny kru Orlíku (Kopečný, 1987). Tyto horniny jsou interpretovány jako silně
dynamometamorfně postižené granitoidy, které jsou tektonicky značně sblíženy
s devonem vrbenské skupiny.
Vrbenská

skupina

představuje

soubor

devonských

hornin,

vyvinutých

v drahanském faciálním vývoji, který byl při variské orogenezi regionálně
metamorfován. Stupeň metamorfózy postupně narůstá od jihu k severu, kde dosahuje až
střední intenzity. Jako jediná jednotka silezika obsahuje makrofaunu, která zařazuje
horniny vrbenské skupiny do devonu (Demek, Novák, 1992).
Nejstarší jaderné horniny desenské jednotky vykazují kadomské stáří. Tyto
horniny prodělaly předdevonskou polyfázovou metamorfózu v amfibolitové facii, jen
lokálně dochází k procesům jejich natavování (Fediuková a kol., 1985). V průběhu
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variské orogeneze, podmíněné šikmou kolizí a přesunováním moldanubicko-lugického
teránu přes brunovistulický mikrokontiment, vznikl variský pás SSV-JJZ směru dlouhý
300 km, max. šíře 50 km, označovaný jako moravsko-slezská zóna. Charakteristické pro
ni jsou složité příkrovové a imbrikační stavby, s různými typy doprovodných struktur a
několika generacemi vrásových deformací provázených klivážovými (foliačními)
systémy. V deformační etapě vzniká systém šikmých a ležatých vrás až 100 m rozměrů,
které komplikují starší vrásy. Další deformační a metamorfní děje proběhly v hloubkách
5–15 km pod povrchem. Jedná se o metamorfní akt, který proměnil horninový komplex
do facie zelených břidlic a amfibolitové facie. Ve svrchním karbonu dochází k výzdvihu
horstva (Cháb, 1986).
V mladších starohorách byla převážná část Českého masívu zaplavena
geosynklinálním mořem, rozčleněným na hlubší a mělčí dílčí pánve, v kterém
převládalo ukládání úlomkovitých sedimentů. Proterozoické uloženiny jsou v ČR
značně rozšířené a tvoří podstatnou část podloží mladších uloženiny. Ve většině případů
jsou však v různém stupni postiženy přeměnami (metamofózou), takže jejich odlišení
od mladších celků působí při nedostatku zkamenělin časté potíže. Nespolehlivěji jsou
doloženy tam, kde tvoří přímé podloží staropaleozoických uloženin tj. moravskoslezská
oblast. V metamorfikách silezika v Hrubém Jeseníku nepochybně patří k proterozoiku
varisky silně přepracované horniny v jádrech klenbových struktur či příkrovů. Ve
východněji položené desenské klenbě je to desenská skupina - monotónní, hlavně
biotické pararuly. Jižnější a menší oskavská klenba má v jádře rovněž ortoruly a v jejich
nadloží mladoňovské souvrství s převahou muskovitických, biotických a chloritických
fylitů. Stáří jaderných součástí kleneb, nebo podle příkrovové koncepce jader variských
příkrovů, lze ze stratigrafického hlediska řešit zejména v desenské klenbě, jejíž jádro je
lemováno na východě, severu i západu sledem, na jehož bázi je jednoznačně
paleontologicky dokázán spodní devon (Cháb, 1986). Analogie tlakově silně
postižených a varisky přepracovaných jaderných hornin a brunovistulikem svědčí ve
prospěch svrchnoproterozoického stáří a příslušnosti ke kadomskému cyklu.
V prvohorách do vývoje území zasáhly také variské (kadomské) horotvorné
procesy, které se odehrávaly hlavně v intervalu od středního devonu do svrchního
karbonu, a kdy byly vyvrásněny geosynklinální uloženiny a buď epizonálně
metamorfovány jako např. v zábřežské sérii na Moravě nebo mezozonálně až
katazonálně jako např. v Hrubém Jeseníku. Transgerese ordovického moře zahájila pak
znovu geosynklinálně-ordovickou etapu variskou. Silurské moře zaplavilo z části
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moravskoslezské oblasti. Mladší horotvorné procesy se projevovaly spíše jen nepřímo
vertikálními pohyby a vznikem zlomů, v období mladokaledonského vrásnění se
projevily kerné pohyby. Ve spodním karbonu se vytvořila synorogenní předhlubeň se
sedimentací flyšového typu, do které byl rychle snášen klastický materiál z vyzdvižené
a intenzivnímu zvětrávání vystavené vnitřním části českého masívu. Sedimenty této
předhlubně jsou rozsáhle vyvinuty v moravskoslezské oblasti (kulm Nízkého Jeseníku a
Drahanské vrchoviny). Staropaleozoické mořské uloženiny jsou na Moravě devonského
stáří. Devonské sedimenty jsou v moravskoslezské oblasti velmi rozšířeny a to jak
v podobě devonských sedimentů, tak i v podobě vulkanitů. Vystupují v četných
povrchových výchozech v Hrubém i Nízkém Jeseníku, avšak mnohem rozsáhlejší
plochy zaujímají v podloží mladších uloženin, zejména karbonských a terciérních.
Devon má obecně transgresivní ráz a jeho uloženiny spočívají diskordantně na starším
podkladu (hlavně brunovistuliku). Devon je v drahanském vývoji rozšířen v Hrubém a
Nízkém Jeseníku, kde se nachází velké množství sedimentů. Největších mocností
dosahují devonské uloženiny v Hrubém Jeseníku, kde tvoří přes 1000 m mocnou
vrbenskou skupinu a její silněji metamorfované ekvivalenty tvoří západní lem tzv.
desenské klenby mezi Jeseníkem a Šumperkem. Vrstevní sled vrbenské skupiny, která
spočívá v nadloží varisky přeměněných metagranitoidů brunovistulika, začíná lokálně
vyvinutými tzv. bazálními fylity a přes 200 m mocnými drakovskými kvarcity. Spodní
polohy těchto metakvarcitů často mají zvýšený podíl nestabilních složek a obsahují na
řadě lokalit při východním i západním okraji desenské klenby poměrně hojné zbytky
fauny, která dokazuje spodnodevonské stáří. Drahanský vývoj v typové oblasti
Drahanské vrchoviny a v šternbersko-hornobenešovském pruhu Nízkého Jeseníku je ve
spodní části reprezentován stínavsko-chabičovským souvrstvím, v němž převládají
anchimetamorfované jílové a prachovité, místy i vápnité břidlice (Chlupáč, 2002).
V souvislosti s postupem variské orogeneze k východu se účinky horotvorných
tlaků projevily i v oblastech s kulmskou sedimentací. Vrásy a vrásové přesmyky mají
v západní části Nízkého Jeseníku vergenci západní (tedy opačnou než v převážné části
Hrubého Jeseníku), ve východní části Nízkého Jeseníku vergenci k východu. Při
deformačních

pochodech

byly

protažené

antiklinální

části

šternbersko-

hornobenešovského devonu tektonicky vysunuty podle ploch osní kliváže nebo
podélných zlomů vzhůru do nadložních spodnokarbonských komplexů. Dnes vystupují
na povrch v místech příčných vrásových elevací (Barth, 1974).
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V období permu a v druhohorách probíhala denudace variského pohoří a
vznikaly četné zlomy. Moravskoslezská oblast je porušena četnými zlomy. Tam, kde se
kříží zlomová pásma různých směrů, je území roztříštěno na řadu dílčích ker. Zvláště
výrazné jsou příční zlomy směru SZ-JV až ZSZ-VJV. Jimi je tvořeno mj. významné
zlomové pásmo Hané, které leží z části ve směrném pokračování labského zlomového
pásma. Zlomové pásmo Hané rozděluje moravskoslezskou oblast na severní a jižní část.
Horniny assyntského patra jsou obnaženy převážně v západní části moravskoslezské
oblasti, kde tvoří denudační zbytky dříve značně rozsáhlých devonských komplexů obal
kleneb, jejichž jádra se skládají z předdevonských krystalických břidlic. Jsou to
mezozonálně nebo epizonálně přeměněné horniny a granitoidová tělesa, vystupující
často v jádrech elevačních struktur. Patří sem jádro keprnické a desenské klenby
Hrubého Jeseníku. V jádru keprnické a desenské klenby se vyskytují hlavně ortoruly,
migmatity, pararuly, svory a v desenské klenbě fylonitizované ruly (Barth, 1974).
Během paleogénu (3H) byla celá oblast souší, na které probíhala intenzivní
peneplenizace s prvními dílčími výzdvihy centrálních částí dnešního jesenického
horstva. Významným prvkem reliéfu jsou plošiny, které představují určitou fázi
stabilizace oblasti a představují často jediný doklad o paleogenním a spodnomiocénním
vývoji. Významný systém plošin v nadmořských výškách kolem 570 m n.m.,
zařazovaný do období po attycké tektonické fázi (6 mil. let) – miopliocenní, se na
sledovaném území výrazněji neuplatňuje. Ale červeně zbarvená eluvia a subangulární
úlomky hornin (metakonglomerátů) byly zjištěny ve výškách 420–500 m. V pliocénu
pokračuje klenbovitý zdvih centrálních částí horstva, který byl doprovázen vznikem
tektonických příkopů v předpolí (Šumperská kotlina), které navazují na tektonicky
podmíněnou jezerní pánev Hornomoravského úvalu, a začalo tak docházet k významné
diferenciaci reliéfu (Chlupáč, 2002).
Na rozhraní středního a svrchního pleistocénu (4H) dochází vlivem menšího
přínosu materiálu z horských poloh k erozi a zahlubování řek do údolních niv. Ve
svrchním pleistocénu, v souvislosti s přirozeným ústupem vegetace z velké části
povrchu, zesiluje odnos, a tak v nižších polohách dochází k akumulaci převážně
štěrkového materiálu údolní „terasy“ a v sušších obdobích k navátí spraší.
V nejmladším kvartérním období – holocénu – dochází k opětnému zalesnění oblasti.
V údolních nivách velkých vodních toků dochází střídavě k převaze eroze a akumulace,
přičemž se zde ukládají redeponované svrchně pleistocénní písčité štěrky. Tato

38

sedimentace končí fluviálními náplavy, jejichž redepozice a akumulace pokračuje
dodnes.
V západním okolí Uničova podle Koverdynského (1969) naprosto převažují
produkty bazického vulkanismu, ve značné části tufogenního původu, spojené
s pozvolným přechodem s nadložní flyšovou formací. Podle faciálního vývoje lze
usuzovat na výrazné morfologické zvlnění dna pánve. Elevační pruhy vulkanických
hřbetů byly patrně oddělovány depresními zónami většinou s výraznou sedimentární
výplní, na počátku ještě často peliticko-psamitického charakteru s postupným
přibýváním klastického podílu do nadloží. V nejvyšší části jde již často o slepence. Tato
klastická část sledu byla označena jako křemence bradelské.
Koverdynský (1969) dále uvádí že mezi Novou Hradečnou, Dolní a Horní
Libinou je vulkanický komplex (nejnižší odlišitelný člen vrstevního sledu devonského
stáří) vystupující převážně v jižní části oblasti, resp. jeho vyšší část, zastupována
sedimentárním sledem, převážně grafitických fylitů s podřízenými polohami hornin
vulkanického komplexu a hruběji psamitických sedimentů, ve kterém převažují bazické
horniny většinou tufogenního původu, typy výlevné, případně přívodního aparátu
ustupují do pozadí. Metamorfóza tohoto sledu je ve facii zelených břidlic, jen na západě
dosahuje facie amfibolitové. Kyselé typy vulkanického komplexu jsou zastoupeny jen
podřízeně, hojnější jsou kolem Libiny, kde je spojena pozvolným přechodem do nadloží
s flyšovou formací adělskohorských vrstev.
Územní kra Libiny je na severovýchod proti kře Oskavy ohraničena zlomem
temenickým, jeho jihozápadní hranici však netvoří bušínská dislokace, ale systém
příčných dislokací probíhajících v údolí Moravy v severním okolí Moravičan. Celá
oblast je charakterizována vrásovou stavbou s převládající východní vergencí a
úklonem b-os převážně k jihozápadu. Při poměrně stálém faciálním vývoji jednotlivých
souvrství je střídání synklinorních a antiklinorních zón patrné již z průběhu horninových
pruhů.
Celkem lze od jihovýchodu k severozápadu podle Koverdynského (1969) vydělit tyto
strukturní zóny:
1. Synklinorní zóna, probíhající přes Novou Hradečnou. Vyplňují ji převážně
odvápněná klastika vrabeckého typu, místy s projevy kyselého vulkanismu,
k severovýchodu též vápence u Troubelic a grafitické fylity s vložkami kvarcitů
dále k severovýchodu, směrem na Dolní Libinu.
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2. Antiklinorní zóna, tvořená horninami vulkanického komplexu s mírně
obloukovitým průběhem Úsov-střed Horní Libina, v jejíž střední části
ostrůvkovitě vystupují kataklastické libinské žuly.
3. Synklinorní zóna Bradla mezi Klopinou a Obědným, v jejímž jádře vystupuje
nad vulkanickým komplexem sled fylity – kvarcity – slepence ve svrchní části
s ojedinělými projevy kyselé vulkanické činnosti.
4. K severu se výrazně rozšiřující antiklinorní zóna s osou přibližně západní okolí
Rohle tvoří sled celé klenby. Po přerušení příčnou dislokací je její pokračování
patrné v úzkém pruhu probíhajícím přes severozápad Rohle. Zde ji tvoří
bradelské kvarcity, ale již ve vývoji libinském, místy s proplástky grafických
fylitů.

6.1 Popis geologické mapy oblasti Bradelské vrchoviny
Nejstaršími horninami v oblasti Bradelské vrchoviny jsou zelenavé fylity a
fynolity z doby prekambria (desenská skupina). Vyskytují se zejména ve východní části
území na východních svazích hřbetu a okrajově i na západní straně při řece Rohlenici.
Pomístně se zde nachází paleozoické bazické metavulkanity a metatufyty
úsovského souvrství. Objevují se v úzkých pásech na východní straně hřbetu, východně
od obce Kamenná a obce Klopina. Acidní metavulkanity a metatufyty úsovského
souvrství stejného stáří se vyskytují na jihu východně od obce Klopina a v severní části
zájmového území nad vrcholem Tři kameny. Libinské granity a metagranity se nachází
na lokalitě severně od obce Pískov a východně od oblasti Tři kameny ve dvou
kruhových formácích.
Do období stínavsko-chabičovské souvrství (devon) se řadí kvarcity a
metakonglomeráty, které se vyskytují v centrální části hřbetu a dále severně nad obcí
Klopina, dále bazické metavulkanity a metatufy vyskytující se v jihozápadní části území
v západní části vrcholů při řece Rohlenici a v neposlední řadě tmavé fylity, (převážně
metapelity) najdeme zejména ve východní části zájmového území, jsou základem
vrcholů Hůrka, Červený vrch a Zadní vrch, dále se objevují západně od obce Veleboř,
jižně a severně od obce Klopina a také na okrajových částech hlavního hřbetu.
Spodní karbon (devon) charakterizuje moravskoberounské souvrství s výskytem
vápenců s přechody do krystalických vápenců, které se nachází pouze na jedné lokalitě
na vrcholu Hůrka v jihovýchodní části zájmového území.
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Na zájmovém území se nachází několik hornin čtvrtohorního stáří. Fluviální
písčité štěrky (Pleistocén) se vyskytují na jedné lokalitě mezi oblastí Tři kameny a
Bradlo. Spraše a sprašové hlíny (Pleistocén) zaujímají velkou oblast na východní straně
a potom také oblast v okolí řeky Okenice (Doubravy). Hlinité a hlinitokamenité
sedimenty (Pleistocén-holocén) jsou nejrozšířenější, vyplňují skoro celou centrální
oblast Bradelské vrchoviny. Jezerní vápnité a organické jíly (Svrchní pleistocén –
holocén) se nachází u obce Klopina. Deluviofluviální sedimenty – splachy (holocén),
fluviální písčitohlinité sedimenty – aluvium (holocén) a fluviální hlíny sprašového
charakteru – přeplavené spraše (holocén) se nachází v údolních nivách potoků a řek.
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7. MIKROTVARY A MEZOTVARY RELIÉFU
Charakterizovat jednotlivé tvary reliéfu nám umožňuje morfoskulpturní analýza.
Ta rozlišuje tvary, které vznikly působením rozdílných souborů vnějších pochodů,
stanovit klimatické podmínky, v nichž se vyvíjely, a definovat jednotlivé generace
tvarů. Morfoskulpturní tvary reliéfu jsou výsledkem spolupůsobení endogenních a
exogenních činitelů ovlivňující vývoj zemského povrchu. (Demek, Nováková, 1992).
K hlavním rysům Bradelské vrchoviny patří tvary vzniklé působením vnějších
činitelů (fluviálními, kryogenními pochody). Cílem byla charakteristika jednotlivých
mikrotvarů a mezotvarů v zájmovém území Bradelské vrchoviny.

7.1 Fluviální tvary
Fluviální tvary jsou důsledkem fluviálních pochodů, které zaujímají význačné
místo mezi reliéfotvornými pochody. Povrchově tekoucí voda je ve většině krajin
hlavním odnosovým činitelem. Vývoj krajiny je proto přímo závislý na intenzitě
fluviálních pochodů a na vývoji říční sítě.

Základní fluviální tvar představuje údolí. Jedná se zpravidla o sníženinu
protékanou vodními toky, která vytváří charakteristickou údolní síť, v zájmovém území
se jedná o síť stromovitou. Údolí je definováno jako protáhlá sníženina zemského
povrchu, která vznikla činností vodního toku a je skloněná ve směru spádu toku. Tvar je
výsledkem vztahu mezi lineární erozí vodního toku a vývojem svahů. Podle tvaru lze
vymezit několik základních typů údolí – soutěska, údolí tvaru písmene V (erozní údolí),
údolí neckovité, úvalovité údolí a visutá údolí.
V oblasti Bradelské vrchoviny najdeme neckovitá, erozní i úvalovitá údolí.
Neckovité údolí má v profilu „neckovitý“ tvar s poměrně širokým dnem, ve kterém
meandruje vodní tok. Údolní svahy jsou strmé, mnohdy skalnaté. Údolí je tvořeno při
převaze boční eroze. Tomuto typu údolí odpovídá tok řeky Rohelnice, kde východní
svahy strmě spadají k řece a západní svahy jsou pozvolnější. Řeka místy tvoří zakleslé
meandry a oválné výmoly. Na východních svazích lze spatřit skalní výchozy, mrazové
sruby a menší kamenná moře, z fluviálních tvarů strže typu ovrag i balka. Velkou částí
tohoto údolního dna je vedena silniční komunikace.
Mezi úvalovitá údolí řadíme údolí řeky Oskavy. Vyznačuje se širším dnem,
které pozvolna bez většího lomu spádu přechází do mírně skloněných svahů. Svahy jsou
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zpravidla pokryté vrstvou zvětralin bez skalních výchozů. Řeka na údolním dně často
tvoří volné meandry.
K erozním údolím lze zařadit několik údolí horních toků bezejmenných potoků
stékajících z východních svahů centrálního hřbetu. Tato údolí mají v příčném profilu
tvar písmene V a vznikla za rovnovážného vztahu hloubkové eroze a svahové modelace.
Část údolního dna tvoří říční koryto (obvykle se skalními prahy nebo balvany), tok má
často nevyrovnaný spád. Nejvýznamnějším zástupcem tohoto typu údolí je v zájmovém
území údolí horní a střední část údolí potoka Brabínku, který je zaříznut v okolních
svazích.

Dalším fluviální tvarem v zájmové oblasti je údolní niva, která je
charakterizována jako akumulační rovina podél vodního toku, která vyplňuje ploché
údolní dno neckovitého nebo úvalovitého údolí říčními usazeninami. Jedná se o
akumulační rovinu podél vodního toku, tvořenou naplaveninami, v menší míře i
sedimenty přemístěnými z okolních svahů. Niva bývá občas zaplavována a mohou se
v ní tvořit volné meandry. Údolní niva vzniká jednak sedimentací uvnitř zákrutů a
meandrů vodních toků, jednak sedimentací na povrchu za povodní. Údolní nivy se
v zájmovém území nachází v oblasti řeky Oskavy v tzv. Oskavské nivě. Tok zde má
malý spád a mezi Rybníkem Dolní Libina a obcí Novou Hradečnou dochází
k meandrování. Šířka údolní nivy se pohybuje od třiceti do padesáti metrů. Oskavská
niva se při soutoku s vodním tokem Brabínek poměrně výrazně rozšiřuje. V údolní
oblasti je řeka Oskava lemována stromy a křovinným podrostem.

Koryto vodního toku je protékáno vodním tokem, může být přirozený (řeka,
potok, bystřina) nebo umělý (kanál, náhon). Pro rozlišení řeky, potoka a bystřiny nejsou
přesná kritéria a obecně platí, že řeka se vyznačuje většími parametry (délka, plocha
povodí, počet přítoků, průtok atd.) než potok, bystřina je tok se stupňovitým sklonem
dna (obvykle v horském terénu). Vodní tok je stálý (nevysychá) nebo občasný, s delšími
obdobími, kdy korytem neprotéká voda. Vodní toky v zájmovém území můžeme řadit
většinou k potokům. Řada z nich je bezejmenných, většinou se jedná o potoky stékající
z vyšších poloh vrchoviny do koryt větších potoků či řek. Obecně lze říci, že na
východních svazích je hustější síť potoků než na západních. Nejvýznamnějšími řekami
jsou Rohelnice a Oskava.
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Všechny vodní toky protékají korytem, které patří k dalším fluviálním tvarům
v zájmovém území. Jedná se o část údolního dna, obvykle žlab, kterým protéká voda.
Koryto tvoří dno a břehy (pravý a levý dle směru toku). Součástí koryta může být i
výmol (podélný nebo oválný), způsobený vodním proudem. Většina koryt byla
antropogenními zásahy upravena a části toků tvoří umělá, regulovaná koryta.
V zájmovém území jsou jak přirozená tak i umělá koryta. Přirozená koryta nejdeme
nejčastěji u bezejmenných vodních toků, které stékají z východních svahů centrálního
hřbetu. Na těchto tocích se místy setkáváme s oválnými výmoly.

V jihovýchodní části zájmového území dochází k meandrování řeky Oskavy.
Meandr je oblouk (zákrut) vodního toku nebo údolí, jehož délka je větší než polovina
obvodu kružnice opsané nad jeho tětivou. Středový úhel oblouku je větší než 180°.
Rozlišují se meandry volné (zákruty řeky v široké nivě) a zakleslé neboli údolní
(zákruty údolí). Vypouklý břeh (jesep) meandru má poloměry zakřivení menší, nežli
jsou poloměry střednice půdorysného obrazu koryta a obvykle je překrytý
naplaveninami. Opačný, vydutý břeh (výsep) je nárazový a vlivem boční eroze se v něm
tvoří výmoly a břehové nátrže. Uvnitř meandru je ostruha (nebo jádro) a její nejužší část
se nazývá šíje meandru. Volné meandry lze pozorovat na řece Oskavě od rybníka Dolní
Libina směrem po proudu. Řeka v tomto území protéká korytem o šířce od 2 do 5
metrů. Je možné zde dobře pozorovat erozně – sedimentační činnost vodního toku,
zejména nárazové břehy, které jsou často postiženy břehovými nátržemi, stejně tak i
břehy výsepní, ve kterých je usazován štěrk a drobné náplavy.

Obr. 4 Meandr řeky Oskavy (foto: M. Špičáková, březen 2010)
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Termínem břehová nátrž se označuje svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných
horninách vytvořená obvykle v nárazových březích meandrů a zákrutů vodních toků.
Jedná se o typický fluviální erozní tvar vzniklý boční erozí, podmíněný podemíláním
břehů a svahů z málo odolných materiálů, které jsou však schopné udržet svislé stěny
(Smolová, Vítek, 2008). V zájmovém území se nátrže vyskytují zpravidla u větších
vodních toků. Výjimku tvoří potok, který protéká obcí Obědné. Jde o přirozený vodní
tok, kde se nátrž nachází 200 m
od

pramene

a

je

vysoká

přibližně 120 cm a široká cca
250 cm. Ve větší míře se
břehové nátrže vyskytují na
řece Oskavě, kde se tvoří
v nárazových březích meandrů.
Rozměry nátrží jsou různé,
závislé na výšce břehů.

Obr. 5 Břehová nátrž na řece Oskavě (foto: M. Špičáková, březen 2010)

Mezi významné, v zájmovém území hojně rozšířené, fluviální tvary patří erozní
rýhy a strže. Erozní rýhy vznikají povrchovým plošným odtokem vody. Po lijákových
deštích nebo při tání sněhu mohou vznikat erozní stružky, které v nezpevněných
sedimentech mohou vést až ke vzniku strží. Strž je erozní rýha značných rozměrů, která
vzniká zejména v měkkých (sypkých) usazených horninách (zeminách, spraši apod.)
nebo sopečných (pyroklastických) uloženinách. V profilu má obvykle tvar písmene V,
ve spodní části je ukončena „kuželem“ z naplaveného materiálu. Jde obvykle o tvar
rychle se vyvíjející. Podle profilu a geneze se vymezují dva základní typy: ovrag - tvar
písmene V a balka - akumulační dno.
V zájmovém území se strže nachází na různě skloněných svazích v jižní části
území. V této oblasti se vytvořily oba typy strží - ovrag i balka. Strže typu balka jsou
situovány do dvou větších oblastí s místním názvem „Na Stráni“ a „Ostrá hůra“. Větší
strže typu ovrag se nachází ve středu jižní části zájmového území nad obcí Pískov.
Menší strže typu ovrag jsou roztroušeny nepravidelně převážně v jižní části zájmového
území. První území s vytvořenými stržemi typu balka se nalézá na jihozápadě Bradelské
vrchoviny, v západních svazích údolí řeky Rohelnice (místní označení„ Ostrá hůra“).
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Zde se nachází pět strží, tři typu balka, jedna strž typu ovrag a jedna strž smíšená. Tři
strže balka (S17, S18, S19) směřují od východu k západu respektive ze svahů do údolí
řeky Rohelnice. Jejich délka je přibližně okolo 140 m. Hloubka strží se pohybuje
v rozmezí 4 – 5 m. Rozloha těchto tří strží dohromady činí přibližně 3662 m2. Strže
rozčleňují svahy již od úpatí kopce a modelují strmý reliéf zalesněný smíšenými
porosty. Další strž (S16) v této oblasti je smíšená, orientována z východu na západ. Ve
vrcholové části se jedná o typ balka, který v polovině přechází v typ ovrag a zároveň se
ostře stáčí k jihu. Jedná se o mimořádně rozsáhlou a ve své vrcholové části (balka) také
poměrně hlubokou strž s příkrými svahy. Její hloubka se pohybuje od 3 m (ovrag) po 7
m (balka). Celková délka je 240 m, převýšení od paty svahu po konec strže je 35 m.
Jižně od této strže leží strž typu ovrag (orientace východ – západ), její západní vrchol se
nachází na okraji lesa a na hranici jabloňového sadu. Strž je zalesněná převážně starým
bukovým porostem se stromy velkých dimenzí. Délka strže dosahuje přibližně 230 m s
převýšením 18 m od ústí k vrcholu. Hloubka této strže se pohybuje v rozmezí 4 – 6 m.
Rozloha obou činí přibližně 9888 m2.
Druhou oblastí s typickým výskytem strží typu balka nese místní označení „Na
Stráni“ a nachází se severně od obce Pískov. Povrch zde rozčleňují od západu
k východu postupně čtyři strže typu balka. Nejzápadnější strž (S11) v tomto území a
zároveň nejhlubší, je orientována ze severozápadu k jihovýchodu. Ve spodní části je
zalesněná vysokým bukovým porostem, v horní části potom porostem smrkovým.
Stoupá strmě vzhůru, její hloubka se pohybuje od 3 do 6 m, délka mírně přesahuje 310
m a převýšení mezi ústím a vrcholem strže je 39 m. Rozloha strže dosahuje přibližně
2220 m2.
Východně od této strže pokračují další menší strže typu balka, které jsou na
svých úpatních svazích rozrušovány erozí. Strže (S10, S9) jsou orientovány ze severu
k jihu a nedosahují velkých hloubek. Jejich společná rozloha činí přibližně 842 m2.
Poslední strží (S8) v této oblasti je mělká strž typu ovrag, která je orientována k jihu a
postupně se svažuje k poli. Její ústí je na levé straně vyvýšeno skalním výchozem.
Rozloha této strže je přibližně 4400 m2.
Velké strže typu ovrag můžeme najít severně kolem obce Pískov. První z nich
byla lokalizována na cestě z Pískova po proudu řeky Lukavice, která obtéká ústí strže v
místní části „Na sídlišti“. Strž (S5) má tvar písmene Y a je jednou z největších strží
v oblasti Bradelské vrchoviny. Je zarostlá stromy a hustým podrostem křovin. Hloubka
této strže se pohybuje od dvou do sedmi metrů. Délka západní části strže dosahuje ke
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300 metrům, východní část je kratší a má přibližně 220 m. Převýšení mezi ústím a
vrcholem strže je u východní strže přibližně 28 m a u západní 19 m. Plošně je třetí
největší strží v zájmovém území, dosahuje přibližně 10 874 m2. Západně od této strže se
nachází další strž (S12) stejného typu, ale s oválným tvarem. Je hustě zarostlá
křovinami a travinami. Dosahuje délky přibližně 350 m a převýšení je přibližně 35 m.
Hloubka strže se od obou okrajů zvětšuje, největší je uprostřed, kde dosahuje až 12 m.
Rozloha strže činí přibližně 11 138 m2, což řadí tuto strž k druhé největší.
Nejvýchodnější strž (S2) typu ovrag se nachází na severním úpatí kopce
„Červený vrch“. Strž začíná sníženinou od pole, postupně se prohlubuje a největší
hloubky dosahuje ve střední části. Její vyústění je širší a protíná ho bezejmenný vodní
tok ústící do řeky Oskavy. Rozloha této strže činí přibližně 2252 m2, délka mírně
přesahuje 150 m a převýšení mezi ústím a vrcholem strže dosahuje 20 m. Strž je
hluboká od jednoho do pěti metrů.
V mapě neznačenou, ale v terénu jasně zřetelnou strž (S3) typu ovrag můžeme
najít východně od vrcholu „Hůrka“ při úpatí kopce. Strž má strmé svahy a dosahuje
hloubek od jednoho do osmi metrů. Délka nepřesahuje 300 m a převýšení od ústí
k vrcholu se rovná 30 m. Rozloha strže je přibližně 7683 m2. Je značně zarostlá
křovinami a stromy.
Zajímavé strže (S7, S6) typu ovrag lze najít severozápadně od obce Troubelice.
Obě vyúsťují blízko zástavby. Jejich hloubka je velmi rozmanitá i příčný profil je
značně členitý a různorodý, pohybuje se od širších hlinitých svahů až po svahy úzké,
strmé a kamenité. Nejsou zde výjimkou ani vystupují skalní výchozy. Specifikem strží
v této lokalitě je jejich antropogenní ovlivnění způsobené jejich využíváním
k provozování adrenalinových sjezdů na kole. Hloubka obou strží se pohybuje od dvou
do osmi metrů. Délka rozsáhlejší západnější strže je přibližně 430 m, délka
východní 350 m. Rozloha západní strže je 7723 m2 a východní 3609 m2. Převýšení u
obou strží dosahuje přibližně 50 m.

7.2 Kryogenní tvary
Kryogenní tvary jsou výsledkem kryogenních pochodů, které jsou podmíněny
fázovými přechody vody z plynného a kapalného skupenství ve skupenství pevné a
existencí vody ve formě ledu. V zájmové oblasti nacházíme tvary, které byly vytvořeny
mrazovým zvětráváním podmíněným, jak bylo uvedeno, střídavým mrznutím a táním
vody v puklinách hornin a v zeminách. Základní tvary mrazového zvětrávání
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vyskytující se na území Bradelské vrchoviny lze nalézt především ve vrcholových
partiích hřbetu. Jedná se o skalní hradbu, mrazové sruby, tory, a kamenná moře.

Jeden z nejvýraznějších kryogenních tvarů v zájmové oblasti je skalní hradba.
Jde o rozsáhlý, svislými plochami omezený a často členitý skalní výchoz v horní partii
hřbetů. Jeho rozloha výrazně převažuje nad výškou. Vznik skalní hradby je buď
jednofázový nebo dvoufázový. Jednofázovým způsobem geneze vzniká skalní hradba
jako relikt bývalého topografického povrchu rozrušeného mrazovým zvětráváním.
Dvoufázová geneze se skládá z první etapy, kdy vlivem intenzivního chemického
zvětrávání dojde ke značnému rozrušení povrchu a vzniku zvětralin překrývajících
odolná jádra horniny. Ve druhé fázi následně dochází k odnosu zvětralin a odkrytí
oblých skalních výchozů. Skalní hradba se od mrazového srubu se liší tím, že tvoří
vrcholovou elevaci a všechny stěny tak ční nad okolím (Smolová, Vítek, 2008).
V zájmovém území se skalní hradby nachází na čtyřech lokalitách. Prvními,
nejzajímavějšími skalními hradbami jsou Šéfova věž a Vlčí hrad (K3) v oblasti Třech
kamenů, jejichž vrchol náleží k centrálnímu hřbetu. Jak již název napovídá, jedná se o
tři od sebe oddělené skalní výchozy z nichž dva strukturně a rozměrově odpovídají
charakteristikám skalní hradby. Tři kameny dříve nejspíš tvořily jednu velkou souvislou
sklaní hradbu, která je dnes rozdělena na dvě skalní hradby a jeden tor. Nejjižnější
hradba v tomto seskupení nese označení Šéfova věž. Je vysoká přibližně 13 m a přes 22
m dlouhá. Nejsevernější skalní hradba se jmenuje Vlčí hrad a jde o největší skalní celek
z popisovaných hradeb. Je vysoká asi 15 m a dlouhá přes 25 m. Na obě skalní hradby
lze vylézt, vede zde i řada lezeckých cest různé obtížnosti. Geologicko-mineralogickou
zajímavostí této lokality jsou drobné ledvinité agregáty hnědého goethitu na stěnách
některých trhlin, viditelné místy i na povrchu skal (Koverdynský, 1969).
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Obr. 6 Schéma vrcholu Tři kameny (Doležal, 1988)

Jihovýchodním směrem od tohoto uskupení skalních hradeb byla zmapována
ještě jedna bezejmenná skalní hradba (K4) s výškou kolem 7 m a délkou přibližně 21 m.
Z poloviny se nachází ve vysokém smrkovém porostu a z druhé poloviny je přístup
znemožněn hustým náletovým porostem.
Druhou lokalitou v oblasti Bradelské vrchoviny, kde se skalní hradby nachází je
území místně označené jako „Bradlo“ asi 350 m západně od vrcholu „Kočičí skála“. Od
nejvyššího vrcholu Bradelské vrchoviny je toto místo vzdáleno asi 1 km jihozápadním
směrem. Jedná se o 10 m vysokou skalní hradbu (K9) s délkou přes 20 m. V okolí této
skalní hradby se nachází rovinatý terén s vysokým smrkovým porostem.
Třetím místem výskytu skalní hradby je východní svah údolí řeky Rohelnice
v jihovýchodní části zájmového území. Na strmém svahu najdeme 4 m vysokou a 10 m
dlouhou skalní hradbu (K12).
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Obr. 7 Skalní hradba v údolí Rohelnice (foto: M.Špičáková, listopad 2009)

Na východním svahu údolí řeky Rohelnice je situována také poslední skalní
hradba (K17), která se nachází přibližně 0,5 km od jižního konce obce Kamenná.
Hradba se nachází na vrcholu nízké elevace a ční do výšky přibližně 6 m, její délka
dosahuje okolo 13 m.

Mezi kryogenní tvary nacházející se v zájmovém území patří také mrazový
srub. Jde o skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným
odnosem. Je součástí kryoplanační terasy, kde kromě skalního výchozu (mrazového
srubu) je výrazně odlišena mírně skloněná plošina (kryoplanační), často překrytá sutí.
Stěny mrazových srubů jsou v závislosti na struktuře horniny (zejména puklinách a
vrstevních plochách) svislé nebo téměř svislé, případně převislé. Vznik mrazových
srubů byl vyvolán intenzivním mrazovým zvětráváním, jehož největší intenzita se
projevila v pleistocénu a souvisí s vývojem kryoplanační terasy.
Při sestupu z vrcholu Bradlo asi po 600 m jihozápadním směrem lze pozorovat
mrazový srub pojmenovaný jako Kočičí skála (K8). Na jižní straně svahu vystupují
kameny na povrch a tvoří srub uprostřed oddělený kamenným mořem. Na výšku má
srub přibližně 6 m, délka přesahuje 30 m.
Další výrazné mrazové sruby (K13,14) leží západně od obce Veleboř. Tvoří 130
m dlouhý oblouk, který je ze západu obnažený. Stěny jsou 4 – 5 m vysoké a jsou
situovány ve vrcholu s nadmořskou výškou 383,4 m n. m. Přibližně 250 m západně od
této lokality je ve svahu situován další mrazový srub (K15), který dosahuje výšky
kolem 5 m a délky 15 m.
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V západní části zájmového území na východním svahu údolí řeky Rohelnice je
situována skupina mrazových srubů (K16). K nejvýraznějším patří mrazový srub
v nejvyšší části svahu, jeho délka je přibližně 12 m a výška přibližně 5 m. Druhý
výrazný srub leží ve spodní části svahu, jeho délka přibližně 20 m a výška přibližně 5
m.
Poslední mrazový srub (K5) leží jako jediný na východním svahu centrálního
hřbetu. Nachází se ve strmém svahu pod lesní cestou. Jeho délka činí přibližně 12 m a
výška přibližně 15 m. Mrazový srub je značně porostlý mechy, travinami a nízkými
dřevinami.

K dalším skalním vyvýšeninám kryogenního původu lze zařadit tor. Tor je
definován jako izolovaná skála vyčnívající výrazně na všech stranách nad okolní terén.
Plošně není obvykle rozsáhlá a její výška většinou převažuje nad rozlohou, čímž se liší
od skalní hradby. Za tory jsou označovány relikty původní úrovně sečného povrchu a
jejich vznik je nejčastěji vysvětlován dvěma fázemi procesů zvětrávání a odnosu hornin.
Většina skalních hradeb byla do současné
podoby

přemodelována

mrazovým

zvětráváním. Od mrazového srubu se liší
tím, že tvoří vrcholovou elevaci a všechny
stěny tak ční nad okolím. V zájmovém
území se tory nachází pouze ve vrcholové
části Tři kameny. Jeden ze dvou torů náleží
přímo k uskupení Třech kamenů. Jedná se
o Dívčí věž (K3), která je umístěna mezi
dvě skalními hradbami (Šéfova věž, Vlčí
hrad). Má tvar jehlanu a je vysoká
přibližně

14

m.

Druhý,

menší

a

bezejmenný tor s výškou přibližně 9 m lze
spatřit o 150 m jižněji (K2).

Obr. 8 Tor v oblasti Tři kameny
(foto: M. Špičáková, březen 2010)
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Výše zmíněná kryoplanační terasa je mírně ukloněný až téměř horizontální
erozní tvar na svazích (údolních svazích, úzkých ukloněných meziúdolních rozsochách
a okrajových svazích geomorfologických jednotek), které vznikly v periglaciálním
prostředí pleistocénu. Nacházíme je ve středních a zejména horních úsecích svahů. V
horních částech svahů a na úzkých meziúdolních rozsochách často postupně přecházejí
v náhorní kryoplanační plošiny. Kryoplanační terasa je tvořena skalním výchozem
(mrazového srubu) a mírně skloněnou kryoplanační plošinou (sklon 1 - 12º), která je
často překrytá sutí (Smolová, Vítek 2008). Tyto terasy lze v zájmové oblasti najít
v blízkosti skalních hradeb, torů, mrazových srubů a kamenných moří, kde tvoří
následný pozvolný terén. Obvykle jejich půdu kryje smrkový porost.

Kamenné moře nebo balvanové moře označuje jakékoliv rozsáhlejší
nahromadění větších úlomků hornin bez ohledu na jejich vznik a situování v terénu.
Vyskytují se na temenech horských hřbetů a na mírných svazích, vzniklých buď úplným
kryogenním nebo termogenním rozpadem rozsáhlých skalních výchozů přímo na místě,
anebo obnažením balvanů ze zvětralinových plášťů. Kamenná moře v zájmovém území
řadíme k autochotnním. Vyskytují se víceméně na místě svého vzniku v bezprostřední
blízkosti odlučné oblasti. Tyto kamenná moře nacházíme zejména ve vrcholových
partiích, na svazích, kde pokrývají více než 50% plochy daného místa (Rubín, Balatka
1986). V kamenných mořích se vyskytují ostrohranné až slabě zaoblené úlomky hrubé
velikosti tj. skalní bloky o minimální velikosti 250 mm. Jejich vznik je datován do
periglaciálního klimatu starších čtvrtohor. Kamenná moře v oblasti Bradelské vrchoviny
pokrývají především části vrcholových svahů centrálního hřbetu. Plošně nejrozsáhlejší
kamenné moře leží v oblasti severovýchodních až východních svahů centrálního hřbetu.
Jeho rozloha je přibližně 100 ha. Tvoří ho různě velké kameny s různou hustotou.
Obecně lze říci, že toto kamenné moře vyplňuje celý prostor horní poloviny svahů mezi
železniční tratí a vrcholy Bradlo a Tři kameny.
Kamenné moře (K3) v oblasti Tři kameny zaujímá víc jak 60% okolních svahů a
tvoří ho kameny různých velikostí. Další významné kamenné moře pokrývá svahy
v okolí vrcholu Bradlo, kde tvoří plochu o několika stech m2.
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Obr. 9 Kamenné moře v oblasti
Tři

kameny

(foto:

M.

Špičáková, srpen 2009)

7.3 Strukturní tvary
Ve vývoji georeliéfu, který je funkcí struktury, procesu a času, hraje struktura
významnou úlohu. Řešením vztahu mezi strukturou a povrchovými tvary se zabývá
strukturní geomorfologie, která využívá jako jedné z hlavních metod morfostrukturní
analýzu. Objasňuje přímé a nepřímé vazby mezi částmi reliéfu současného povrchu
Země a stavbou zemské kůry a vytváří charakteristiku strukturních tvarů.

Ze strukturních tvarů se v Bradelské vrchovině nachází hřbet. Jde o konvexní
tvar reliéfu typický pro horské oblasti. Jedná se o protáhlou vyvýšeninu, jejíž délka
přesahuje šířku. Má různé sklony svahů a plochou zaoblenou vrcholovou část. Erozní
činností vodních toků může být rozčleněn a z hlavního hřbetu pak mohou vybíhat dílčí
rozsochy (Smolová, Vítek 2008). Hlavní hřbet zájmového území se nachází v centrální
části vrchoviny a směřuje od severovýchodu k jihozápadu. Hřbet tvoří pět vrcholů, které
mají zpravidla ve vrcholové partii skalní výchozy. Délka hřbetu přesahuje 3 km a šířka
se pohybuje přibližně kolem 400 m.

Řada vrcholů v zájmovém území je od sebe oddělena sedlem. Sedlo je konkávní
tvar reliéfu. Nejčastěji je součástí hřbetu nebo hřebenu a odděluje od sebe dvě konvexní
vyvýšeniny. Mezi nejvýraznější sníženiny patří tři sedla, která se nachází mezi čtyřmi
vrcholy hlavního hřbetu. První sedlo, ve výšce cca 460 m n. n., můžeme najít pod
jižním úpatím vrcholu Baškovec a severním úpatím kopce Tři kameny. Dále následuje
sedlo mezi vrcholy Tři kameny a Bradlo, které leží v nadmořské výšce cca 528 m n. m.
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Třetí sedlo najdeme při sestupu z vrcholu Bradlo na vrchol Kočičí skála v nadmořské
výšce cca 552 m n. m. Další sedla, ležící mimo hlavní hřbet, najdeme v západní části
území, kde tvoří sníženiny mezi výraznými vrcholy (např. 422,4 m n. m. a 421,1 m n.
m.) V jižní části zájmového území je sedel nejvíce a lze říci, že mezi všemi vrcholy
v této části leží různě velká sedla.

Nejvýznamnějším strukturním tvarem Bradelské vrchoviny je suk Bradlo. Suk
neboli tvrdoš je definován jako vyvýšenina různých tvarů a velikostí, která vystupuje
výrazně nad okolní reliéf. Je tvořen z odolnějších hornin a nejčastěji mají tvar kup,
homolí, kuželů, protáhlých hřbetů nebo hřebenů. Představuje erozně denudační relikty
původního staršího povrchu, vytvořené procesy denudace reliéfu. V závislosti na
podmínkách byly modelovány do současné podoby pochody mechanického zvětrávání a
odnosu hornin.

Obr. 10 Suk Bradlo s vyhlídkou (foto: M. Špičáková, březen 2010)

Bradlo (K7) je součástí centrálního hřbetu Bradelské vrchoviny a představuje
také nejvyšší vrchol, který dosahuje výšky 599,5 m n. m. Základním stavebním
kamenem Bradla je hornina kvarcit - metakvarcit (velmi tvrdá a pevná křemenná
hornina devonského stáří), která místy přechází do přeměněných křemenných slepenců
– metakonglomerátů (Koverdynský, 1969).
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Díky své tvrdosti je kvacit velmi odolný proti zvětrávání. Bradlo patrně vzniklo
již v době ledové, kdy bylo vyzvednuto spolu s okolním terénem, který v pozdějším
období poklesl a méně odolné horniny byly odneseny, přičemž pevná struktura
navrstveného kvarcitu zůstala a tvoří v okolní krajině skalnatou vyvýšeninu. Bradlo
dosahuje výšky až 25 m a délky přes 90 m. Ve skále jsou široké trhliny, podle nichž se
snadno oddělují velké balvany a bloky, které se hromadí při úpatí skály. Na vrchol
Bradla (K6) lze vystoupit po přírodních kamenných schodech a z části po nově
zrekonstruovaných ocelových stupních doprovázených zábradlím, které pokračuje až na
vrchol vyhlídky, kterou kryje ocelový rošt a umožňuje tak bezpečný pohyb po jinak
velice členitém vrcholu. Bradlo je intenzivně využíváno k provozování sportovního
lezení, stěnami vede mnoho lezeckých cest různých obtížností.

Obr. 11 Schéma vrcholu Bradlo (Doležal, 1988)
7.4 Skalní tvary
Do skupiny skalních tvarů zařazujeme všechny tvary mezoreliéfu a
mikroreliéfu složené z tzv. skalních hornin. Tyto tvary se mohou vyskytovat jak ve
skalních horninách, tak v nezpevněných sedimentech. Mezi mezoformy skalního reliéfu
řadíme středně velké terénní tvary o délce od několika do desítek metrů, výjimečně až
set metrů, které jsou složeny z pevných skalních hornin a nápadně vystupují v terénu
jako různé vyvýšeniny, prohlubeniny nebo pozoruhodně modelované skalní masivy
(Rubín, Balatka, 1986).

Na daném území se ze skalních tvarů nachází skalní stěny, skalní převisy, skalní
výchozy, skalní římsy a lišty a skalní plotny.
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Skalní stěna je subvertikálně nebo příkře ukloněná skalní plocha z obnažené
kompaktní horniny. Sklon skalní stěny přesahuje 55º a relativní výška 15 metrů. Skalní
stěna může být založena buď strukturně tektonicky (na puklinách, trhlinách,
vyzdvižených vrstevních plochách) nebo vznikla exogenními geomorfologickými
pochody. Tvoří okrajové omezení různých povrchových tvarů, např. příkrých údolních
svahů, pobřežních klifů, stolových hor nebo skalních hřbetů. Často jsou skalní stěny
postihovány skalním řícením nebo odsedáním skalních stěn (Smolová, Vítek, 2008).
Skalní stěny se v zájmovém území nachází pouze na lokalitě Bradlo. Dosahují délky
kolem 20 m, jsou mírně ukloněné, kolmé i mírně převislé.

Skalní převis je rozsáhlejší přirozený skalní výběžek vzniklý v měkčích
polohách méně odolných hornin. Významným činitelem, který se podílí na vzniku
skalního převisu je kapilární vlhkost v úpatních částech skalních stěn ve spojení
s mrazovým zvětráváním, které urychluje mechanický rozpad. Jakmile se vytvoří malý
výklenek, vzlínaní vlhkosti se ještě zvýší a uplatňuje se i vliv řas, lišejníků a
mechorostů rozrušujících horninu mechanicky i chemicky (Rubín, Balatka, 1986).
Většina skalních převisů v zájmovém území
vznikla mrazovým zvětráváním spojeným
s činností kapilární vlhkosti. Největší převis
najdeme

ve

skalních

hradbách

Třech

kamenů, menší ve skalní stěně Bradla.
V oblasti Tři kameny se převis nachází na
východní straně Šéfovy věže, začíná asi
v 2,5 metrech nad zemí, je dlouhý přibližně
3 m, potom se stěna opět kolmě zvedá. Ve
skalní stěně Bradla najdeme pár menších
převisů,

tvarem

podobných

převisu

v Šéfově věži, ale i velké části převislých
skalních stěn.

Obr. 12 Skalní převis Tři kameny – Šéfova věž
(foto: M. Špičáková, srpen 2009)
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Skalní výchozy se v zájmovém území nachází poměrně často. K největším patří
skalní výchoz (K11) v těsné blízkosti strže typu balka v oblasti s místním označením
„Na stráni“ severně od obce Pískov. Délka tohoto výchozu je přibližně 35 m, výška
v nejvyšším bodě dosahuje přibližně 8 m. Další velký skalní výchoz (K10) leží
severovýchodně nad obcí Lipinka. Jedná se 15 m dlouhý a 3 m vysoký skalní výchoz.
Ostatní skalní výchozy dosahují menších rozměrů a nacházíme je roztroušeně v lesích
centrálního hřbetu vrchoviny.

Povrch skalních masivů, bez ohledu na jeho vodorovnou, svislou nebo jinou
orientaci, bývá výjimečně zcela hladký. Většinou je více nebo méně hrbolatý,
s pravidelnými jamkami a výstupky, prohloubeninami, puklinami, spárami atd. Tyto
tvary nazýváme mikroreliéfem skalních povrchů a v zájmovém území do této
kategorie řadíme skalní plotny, skalní římsy a lišty (Rubín, Balatka, 1986).

Skalní římsy a lišty jsou úzké souvislé výstupky až drobné stupínky na skalních
stěnách, široké několik centimetrů až decimetrů. Tyto formy místy vystupují jako
drobné převisy. Jde o strukturně podmíněné mikroformy zvětrávání a odnosu, založené
na odolnějších partiích subhorizontálně uložených sedimentárních hornin. Ve
vyvřelinách a krystalických břidlicích jsou to např. drobná žilná tělesa, místa zrudnění,
prokřemenění. Při jejich vzniku se uplatnilo chemické i mechanické zvětrávání.
Přispívají k detailní modelaci skalních stěn, kde vystupují zpravidla v mnoha výškových
úrovních nad sebou. Skalní lišty a římsy se vyskytují zejména v krystalických horninách
skalnatého bradla a ve skalních hradbách Třech kamenů. Skalní lišty najdeme po celém
skalním povrchu, nejlépe viditelné jsou v jihovýchodní stěně Bradla a i na jižních
stěnách skalních hradeb Třech kamenů. Mnohé z lišt bývají tvořeny odolnými křemeny.
Lišty mají různé rozměry od 0,5 cm až po několikanásobně větší římsy, které mohou
mít až 20 cm. Na jihovýchodní stěně Bradla můžeme pozorovat několik pater lišt nad
sebou. Lišty se vyskytují od povrchu země až po vrchol (vyhlídka), vystupují 2 - 5 cm
ze skalní stěny, jejich délka se pohybuje v rozmezí cca 30 cm až 4,5 m.

Skalní plotna se v geomorfologii označuje hladká rovná, většinou ukloněná
(30°-60°) skalní plocha o rozměrech přes 10 m2. U sedimentárních hornin jde zpravidla
o obnaženou plochu vztyčených vrstev, u krystalických hornin o odlučnou plochu,
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podle níž se hornina rozpadá, nebo o puklinovou plochu, podle níž se vnější část
skalního masivu sesunula nebo odpadla (Rubín, Balatka, 1986).
Skalní plotny se v zájmovém území nachází na jedné lokalitě na skalní stěně
vrcholu Bradla. Jedná se o menší ukloněné odlučné plochy, většinou severní orientace.

7.5 Antropogenní tvary
Antropogenní tvary vznikají přímým nebo nepřímým působením lidské
společnosti na reliéf a stávají se významnou složkou kulturní krajiny. V oblasti
Bradelské vrchoviny jsou antropogenní tvary utvářeny víceméně nerovnoměrně a
nenarušují krajinný ráz Bradla.

K těžebním tvarům v zájmovém území řadíme pouze lomy. Lom je definován
jako místo, kde se těží nebo těžila užitková surovina pro stavební, průmyslové a jiné
účely. Jsou vždy konkávními formami reliéfu, vznikly antropogenním snížením terénu
vybráním povrchového materiálu. Jde o jeden z nejstarších antropogenních tvarů
reliéfu, rozšířený již od starověku. Lomy dělíme podle druhu dobývané suroviny ale
také podle založení lomu v terénu, kde rozlišujeme lomy stěnové a lomy jámové.
Stěnové lomy se zakládají ve svazích, surovina se v nich těží v šikmé pracovní stěně,
která má být ukloněna k základně. Při velké výšce této svažité stěny se tato stěna
rozděluje na několik stupňů (pater) a vzniká tak lom etážový jako zvláštní typ lomu
stěnového. Jámové lomy se zakládají v plochém terénu, kde nelze provést antropogenní
otvírku přírodního terénu ze strany lomem stěnovým. Morfologicky jsou tyto lomy
typickou konkávní formou s okrajem vyvinutým na všech stranách a hlubokou pánevní
kotlinou uvnitř.
Všechny lomy v zájmovém území by se z hlediska rozlohy daly zařadit k malým
lomům. Jedná se celkem o 8 lomů založením jak stěnových tak jámových. Všechny
jámové lomy jsou suché, nezatopené. První tři lomy se nachází ve východní části území
v blízkosti obce Libina, jeden je lom stěnový a zbylé dva jsou jámové. Lom stěnový
(L1) se nachází u soutoku bezejmenných potoků v oblasti mezi železniční tratí a
zástavbou obce Libina. Jedná se o lom na stavební kámen, výška stěny se pohybuje
přibližně okolo 10 m a jeho rozloha činí přibližně 2156 m2. První jámový lom (L2)
v této oblasti byl určen k těžbě písku. Je situován pod železniční tratí v oblasti s místním
označením „Nad drahou“. Hloubka jámy je od dvou do čtyř metrů a zabírá plochu 4040
m2. Druhý jámový lom (L3) v této oblasti se nachází u obce Dolní Libina na severním
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úpatí kopce „Zadní vrch“. Lom byl určen k těžbě stavebního kamene. Tento lom je
plošně nejmenší, jeho rozloha činí přibližně 1815 m2. Všechny popsané lomy jsou řadu
let mimo provoz a jsou značně zarostlé náletovými dřevinami a křovinami, nebyly však
cíleně rekultivovány.
Další stěnový lom (L4) nejdeme v blízkosti vrcholu Hůrka, jeho podélná osa
směřuje jižním směrem, je situován v jihozápadním svahu vrcholu. Má tvar podkovy a
byl určen k těžbě stavebního kamene. Výška stěn se pohybuje od tří až po deset metrů a
rozloha činí přibližně 1640 m2. Lom je zarostlý pionýrskými, náletovými dřevinami a
křovinami.
Stěnový lom (L5) leží v ohybu silnice z obce Lipinka do Nové Hradečné, náleží
katastru obce Lipinky. Rozloha lomu je přibližně 1700 m2. Lom je opuštěný a jako
geologická lokalita je doporučený ochraně. Důvodem ochrany je litostratotyp
metasedimentů úsovského souvrství (Koverdynský, 1969). V současné době je stále
dobře zřetelná stěna lomu.

Obr. 13 Lom v ohybu cesty Lipinka-Nová Hradečná (foto: M.Špičáková, duben 2010)

Poslední jámový lom (L6) najdeme v oblasti s místním názvem „Černý les“
severozápadně od obce Pískov. Dnes je hlavní část jámy lomu rekultivovaná, zavežená
a porostlá travinami. Z 50 metrů vzdáleného odkrytého svahu, lze usoudit, že šlo o lom
na stavební kámen. Rozloha obou částí činí přibližně 5360 m2.
Severovýchodně od obce Klopina v oblasti s místním označením „Na hůrkách“
jsou dva menší stěnové lomy (L7) vedle sebe, byly využívány pro těžbu stavebního
kamene. Jejich rozloha činí přibližně 3990 m2.
V jihozápadní části zájmového území u obce Police se nachází poslední stěnový
lom (L8), který byl využíván pro získávání stavebního kamene. Lom náleží
k soukromému pozemku a stále je zde dobře zřetelná stěna lomu, která má výšku asi
devět metrů. Jde o plošně nejmenší lom v zájmovém území, jeho rozloha čítá necelých
1020 m2.
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Mezi agrární tvary řadíme agrární terasy, které vytváří svahové stupně
tvořené téměř vodorovnou plošinou, zpravidla úzkou a dlouhou a příkřejším svahem
terasy. Morfologicky jsou v krajině neobyčejně výrazným tvarem. Terasování přetváří
prudší svahy na mírněji skloněné až vodorovné polní terasy oddělené zemními nebo
pevnými stupni orientovanými ve směru vrstevnic. Obecně platí, že čím prudší je
terasový svah, tím užší jsou terasy na něm. V oblasti Bradelské vrchoviny najdeme
výraznější agrární terasy na dvou lokalitách. V severní části území jde o čtyři stupně
teras, které dělí svah klesající k obci Obědné. Tyto terasy dosahují délky až 600 metrů,
jsou porostlé keři a stromy, oddělují od sebe části louky, která je využívána jako
pastvina. Terasy jsou v poměrně mírném sklonu (skloněné plochy), terasy jsou výrazně
širší než v případě druhé lokality, která se nachází na jihozápadním svahu vrcholu
Hůrka. Tyto svahy mají místní označení „Vinohrady“. Nyní je zde v příkrém svahu
(25,1 – 35° a sruby) vytvořeno 5 stupňů teras, které jsou hustě zarostlé křovinnými
porosty a stromy.

Z komunikačních tvarů se v zájmovém území nachází komunikační násep,
průkop, zářez a úvoz.

Komunikační násep je zemní těleso nad úrovní původního terénu, vzniklé
nasypáním zeminy nebo kamene k vyvýšení dopravní trasy. Tyto náspy se skládají
z nejrůznějších materiálů, z propustných hornin i soudržných zemin. Můžeme je dělit na
náspy kamenné a náspy zemní. Násep mívá tvar blízký komolému jehlanu s větší
podstavou dole, na vodorovném podloží mají lichoběžníkový příčný profil a oba svahy
o téměř nebo zcela stejném sklonu. Rozměry náspů jsou různé a jsou podmíněny jednak
velikostí a jednak počtem dopravních prostředků vyskytujících se v jednom okamžiku
v daném místě. Výška může být až v řádech desítek metrů, stejně tak i šířka. Nachází se
prakticky pod každou železniční tratí (součást železničního tělesa), ale také velmi často
pod silničními cestami. Slouží k dosažení plynulého vedení komunikace (Smolová,
Vítek, 2008). Na území Bradelské vrchoviny se s náspy setkáváme běžně pod železniční
tratí, velice různorodé je jejich velikostní rozpětí. Nízké náspy (zpravidla jen součást
železničního tělesa) jsou především na úseku trati z Troubelic do Nové Hradečné a dále
po trati směrem na sever až k oblasti s místním označením „Rumploch“, kde se již
výška a šířka náspů výrazně zvětšuje a násep s tratí vystupuje vysoko nad úroveň
okolního terénu. Tyto vysoké náspy vyrovnávají nerovnosti terénu v podélném profilu
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tratě vyskytující se na přechodu z rovinaté části vrchoviny k východním svahům
centrálního hřbetu. Převládají náspy kamenné, v několika případech jsou svahy náspu
zpevněny rovnanými kameny. Tyto náspy dosahují výšky až patnácti metrů a délky více
než padesáti metrů.

Komunikační průkop je konkávní forma reliéfu vytvořená pod úrovní
přírodního terénu ve skalním nebo zemním podloží dopravní trasy. Jeho profilem je
lichoběžník s kratší základnou dole. Rozměry mohou být různé a jsou závislé na
dopravním prostředku, pro který je tento průkop stavěn (Smolová, Vítek, 2008).
V zájmovém území se výrazný průkop nachází na dvou lokalitách na železniční trati
z Nové Hradečné do Libiny. V obou případech jde o nesouměrný skalní průkop, kdy
výška západní stěny (až 10 m) místy až dvojnásobně převyšovala výšku stěny východní.
Stěny

jsou

kamení

proti

padání

zabezpečeny

ochrannými

sítěmi.

První

průkop se nachází v oblasti
s místním

názvem

„Rumploch“ (délka 200 m) a
druhý

severněji

s místním

v oblasti

názvem

„Nad

drahou“ (délka 250 m).

Obr. 14 Komunikační průkop v místní části Rumploch (foto: M. Špičáková, říjen 2009)

Úvoz vzniká při používání nezpevněných komunikací. Jedná se o protáhlé
zářezy vznikající dopravními pochody na těchto nezpevněných cestách. Jsou vyvinuty
nejen v zeminách, ale i ve skalních horninách a nezřídka jsou dále prohlubovány
přírodními geomorfologickými pochody (Smolová, Vítek, 2008). Na daném území se
zachovalo několik úvozů podél nezpevněných cest, které zpřístupňovali okrajové části
centrální oblasti Bradelské vrchoviny a sloužili pravděpodobně k přibližování a dopravě
dříví. V současnosti se ke svážení dřevní hmoty využívá zpevněných lesních cest a
úvozy byly nahrazeny budovanými cestními tělesy.
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Mezi vodohospodářské tvary identifikované v zájmovém území lze zařadit
rybník, hráz a regulované koryto vodního toku.

Rybník je uměle vytvořená vodní nádrž určená především k chovu ryb s
přírodním dnem a přítokovou částí. Dále je tvořen hrází, nejčastěji zemní s technickou
vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Největším rybníkem v zájmovém území je
rybník Dolní Libina, který má rozlohu 11 ha. Jedná se o průtočný rybník na řece
Oskavě, který je určen k chovu ryb. Řada menších rybníků se nachází v obcích Nová
Hradečná, Troubelice, Lipinka, Kamenná.

Obr. 15 Rybník Dolní Libina (foto: M. Špičáková, listopad 2009)

Stavěnou formou vodohospodářských tvarů reliéfu, a to zděnou nebo zemní
může být hráz. Do této skupiny tvarů patří hráze okolo vodních toků, hráze vodních i
sedimentačních nádrží a hráze rybníků. Hráze rybníků mají lichoběžníkový profil a jsou
téměř vždy zemní. Mohou dosahovat značné délky a bývají zpravidla nízké (většinou
méně než 10 m vysoké). Největší hrází v zájmovém území je zemní hráz rybníku Dolní
Libina, která je dlouhá 450 m a v koruně široká průměrně 5 m. Koruna hráze je
nezpevněná, je ale využívána jako přibližovací cesta. Na hrázi se vyskytují stromy a
křovinné porosty.

K vodohospodářským antropogenním tvarům reliéfu patří také regulované
koryto. Úprava koryt je prováděna z důvodu ochrany zastavěných pozemků jako
preventivní krok ochrany před povodněmi, a také jako prostředek k oslabení boční
eroze. Na regulovaném toku se často vyskytují stupně (popř. jiné malé vodní stavby),
které snižují kinetickou energii vody a tím také její unášecí schopnost. Tyto úpravy
najdeme většinou na potocích a řekách, které protékají katastrálním územím obce.
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Úprava koryta se skládá buď ze zpevnění břehů nebo jde o kompletní zpevnění včetně
dna, ke kterému je použito lomového kamene zalitého betonem (usazeného v zemině)
popř. betonových prefabrikátů (Libina, Obědné, Klopina, Kamenná). V roce 2009 byla
zahájena regulace vodního toku Brabínku v obci Nová Hradečná. Jedná se o zpevnění
břehů koryta pomocí kamenů usazených v zemině. Tokem, jehož koryto prošlo velmi
výraznou regulací, je Mladoňovský potok,
který má koryto upravené po celé délce, kdy
protéká Libinou. Dalším tokem, který je
značně regulovaný, je potok Brabínek, jeho
koryto je v současné době rekonstruováno
(zpevňování

břehů).

Umělé

koryto

bylo

vytvořeno i v obci Klopina na řece Okenici.

Obr. 16 Regulované koryto Mladoňovského potoka
v obci Libina (foto: M. Špičáková, říjen 2009)

Rekreační tvary jsou v zájmovém území zastoupeny koupalištěm a hřištěm.

Koupaliště se v oblasti Bradelské vrchoviny nachází pouze jedenkrát. Jedná se o
přirozené nebo antropogenně vyhloubené vodní nádrže s udržovaným režimem vody i
břehů, např. umělými plážemi z nasypaného štěrku a písku. Hloubka koupališť
zpravidla není větší než 10 m, zato jejich rozloha může být až několik km2. Koupaliště v
Klopině tvoří betonová nádrž o rozměrech 50 × 30 metrů a menší bazének pro děti.
Nádrž je napájena vodou z místního pramene a kvalita vody zde tak bývá velmi dobrá.
Pláže jsou travnaté.
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Obr. 17 Koupaliště Klopina (foto: M. Špičáková, listopad 2009)

Hřiště je nejčastěji plochým tvarem. Vzniklo vyhlazením nebo úplným
přestavěním přírodního terénu. Hřiště i sportovní areály mohou mít nejrůznější tvar i
rozlohu. Nejčastěji se však jedná o čtyřúhelníkový půdorys s rozlohou od několika m2
až po několik arů (Smolová, Vítek, 2008). Ve většině obcí v zájmovém území se
nachází menší sportovní areály s různě velkými fotbalovými hřišti. Při tvorbě těchto
hřišť většinou došlo k mírnému srovnání terénu.

7.6 Biogenní tvary
V geomorfologickém smyslu je za mraveniště považována nadzemní stavba
vytvořena některým druhem mravenců, zpravidla ve tvaru kupky 10-100 cm vysoké,
složené z drobných zrnek hlíny, jehličí apod. Patří k charakteristickým mikroformám
zoogenního reliéfu, který je zvláště nápadný na volných prostranstvích jako jsou louky a
pastviny (Rubín, Balatka, 1986). V zájmovém území se mravenišť vyskytuje několik.
Jedno z největších se nachází v ochranném pásmu stromu „Král Bradla“ (smrk ztepilý),
nedaleko kmene, kde aktivně hnízdí kupa lesních mravenců z rodu Formica, který
mraveniště staví z drobných větévek a jehličí. Jako další příklad může sloužit velké
mraveniště vystavěné v blízkosti modré turistické trasy, na cestě z oblasti Tři kameny
na vrchol Bradlo, za studánkou Běžinka.

Druhým biogenním tvarem nacházejícím se v zájmovém území jsou prtě. Jde o
stupňovitě či terasovitě uspořádané pěšinky o šířce 40 - 50 cm, většinou vrstevnicového
nebo vrstevnicím blízkého směru, vyšlapané kopytníky na svazích. Jejich vznik je vázán
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na četné pravidelné pochůzky těchto živočichů, zpravidla celých stád ovcí nebo krav
vyháněných na pastvu v hornatých terénech. Jde o příklad zoogenního reliéfu, jehož
původ je však v podstatě antropogenní (Rubín, Balatka, 1986). Tyto tvary se nacházejí
pouze na jedné lokalitě na daném území v okolí vrcholu Baškovec, který slouží jako
pastvina pro skot.
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8. SOUČASNÉ GEMORFOLOGICKÉ PROCESY
Současný reliéf Bradelské vrchoviny je výsledkem působení celého spektra
geomorfologických pochodů. Většinou se na vzniku jednotlivých tvarů podílí více
pochodů. Zpravidla působí vždy soubory geomorfologických pochodů, zejména
v závislosti na typu podnebí daného území v současnosti i v minulosti (Demek, 1987).
Nejvýraznější pochody, které ovlivnily utváření reliéfu Bradelské vrchoviny byly
periglaciální pochody. V současné době se nejvíce projevují pochody kryogenní a
fluviální.
Periglaciální pochody dosáhly největší intenzity v období pleistocénu. V této
době docházelo k mrazovému zvětrávání hornin, které charakterizujeme jako narušení
původní struktury hornin vlivem střídavého zamrzání a tání. Za těchto podmínek
vznikaly specifické tvary reliéfu jako jsou kryoplanační terasy, mrazové sruby,
kamenná a suťová moře. V pevných horninách je iniciálním procesem mrazové trhání,
resp. tříštění podél puklin, kdy vznikají ostrohranné úlomky a bloky až několik metrů
dlouhé. K němu přistupuje mrazové pukání, resp. praskání, při němž se úlomky, bloky,
valouny apod. rozpadají na menší části. Mrazové zvětrávání zasahuje podél puklin do
různé hloubky (Czudek, 1997). Mrazové zvětrávání se projevuje především ve
vrcholových partiích hřbetu Bradelské vrchoviny. Mrazové tříštění v současné době
modeluje především vrcholové tory a skalní hradby v oblasti Tři kameny. V menším
rozsahu zde stále dochází k řícení nevelkých skalních bloků, které se ukládají na
navazujících mírných svazích.
Fluviální pochody se v krajině projevují činností stékající povrchové vody, která
na zem dopadá ve formě atmosférických srážek. Povrchový odtok je složka celkového
odtoku, která odtéká z povodí po povrchu krajiny a uskutečňuje se v krajině jako plošný
odtok, tj. nesoustředěné odtékání vody po povrchu terénu - ron a soustředěný odtok soustředěné odtékání vody v korytech vodních toků. V oblasti Bradelské vrchoviny se
víceméně jedná o soustředěný odtok, který je uskutečňovaný řadou erozních rýh, strží a
vodními toky. Fluviální pochody jsou nejvíce viditelné v místech vodních toků. Největší
vliv má na vodní toky jarní tání, kdy hladina i průtok stoupá a zvyšuje se erozní činnost
vody. Na větších potocích a řekách v zájmovém území se při velkých průtocích
projevuje hloubková a boční eroze, která postupně rozšiřuje a prohlubuje koryto
vodních toků. Často se tak v nárazových březích vyvíjejí břehové nátrže, které jsou
součástí řady meandrů. Povodně v zájmovém území nejsou obvyklým jevem.
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V minulosti probíhala v zájmovém území i těžební činnost, otevřeny byly
stěnové lomy, které však v současné době nejsou činné. Jednalo se o malé lomy
převážně stavebního kamene, spíše lokálního významu.
S rozvojem cestovního ruchu a sportovních aktivit (turistika, cykloturistika)
souvisí i horolezecká činnost, která s ohledem na vhodnost některých lokalit jako
lezeckých terénů, je vyhledávaným cílem. Vzhledem k tomu, že lokality nemají ze
zákona stanovený statut ochrany, jsou využívány horolezci, kteří zatím nikterak výrazně
nenarušili skalní podklad. Jediným trvalým zásahem do skalních stěn jsou navrtaná
fixní jištění (nýty, borháky, kruhy) a také nefixní postupové jištění (skoby, smyce). Tyto
zásahy jsou však malého rozsahu a defakto nepůsobí jako negativní faktor, podobně
jako samotné provozování sportovního lezení v daných oblastech.
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9. VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI
Zájmová oblast je vhodná pro pořádání školní exkurze, která může sloužit
k doplnění studia fyzické geografie a kde se žáci mohou seznámit s vybranými tvary
reliéfu a s procesy jejich vzniku. Může být také pojata jako exkurze sportovní s
orientací na lezení a slaňování z vrcholu Bradla popř. Třech kamenů, nebo také
k vyzkoušení orientace v terénu pomocí orientačního závodu.
V zájmovém území se nenachází žádná naučná stezka, která by seznamovala
návštěvníky se zajímavými tvary zdejšího reliéfu. Území je ale protkáno sítí značených
turistických tras, které vedou z okolních obcí na hřbet Bradelské vrchoviny a její
nejvyšší vrchol Bradlo. Celkem se jedná o tři turistické trasy, které prochází pěti obcemi
v okolí centrálního hřbetu a slouží jako výchozí body pro výstup na vrchol. V oblasti
Bradelské vrchoviny lze využít i cyklostezky, které se ovšem jejím vrcholům vyhýbají.
Exkurze je vzhledem k porozumění a znalostem (studium místního regionu,
geomorfologie) či sportovní vybavenosti směřována pro žáky středních škol a gymnázií.

Název exkurze A: Z Libiny přes severomoravský Blaník do Nové Hradečné
Obr. Trasa výletu A

(zdroj: www.mapy.cz)
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Cíl exkurze:
- seznámení žáků s oblastí Bradelské vrchoviny
- seznámení s kryogenními pochody vedoucími ke vzniku kryogenních tvarů
- seznámení s jednotlivými kryogenními a skalními tvary
- seznámení se skalními mikrotvary
- zopakování práce s mapou a buzolou

Délka trvání: 1 den
Délka trasy: 6,6 km
Doprava: vlak
Časový harmonogram:
-

9:00 – začátek exkurze Libina železniční zastávka

-

9:00 – 10:30 – pěší výstup k vrcholu Tři kameny (2,5 km)

-

10:30 – 11:00 – pokračování k památnému stromu Král Bradla a ke studánce
Běžinka (0,7 km)

-

11:00 – 12:00 – dále k vrcholu Bradlo (0,8 km)

-

12:00 – 13:00 – oběd

-

13:00 – 15:00 – z vrcholu Bradlo k železniční zastávce Nová Hradečná (2,6 km)

-

15:30 – odjezd vlakem z Nové Hradečné do Olomouce

Trasa a program pěšího výletu
Trasa pěšího výletu zahrnuje 5 významných lokalit, které se nachází v nejvyšší
části centrálního hřbetu. Výchozím bodem je železniční stanice Libina, kde se členové
exkurze napojí na modrou turistickou značku a pokračují po ní až k vrcholu Tři kameny.
Ve vrcholové části této oblasti jsou dobře patrné četné kryogenní tvary, proto je zde
první zastavení s objasněním základních pochodů a pojmů.
1. zastávka: Tři kameny
Objasnění

vzniku

centrálního

hřbetu

Bradelské vrchoviny.

Vysvětlení

kryogenních pochodů a názorná ukázka kryogenních tvarů (skalní hradba, tor, kamenné
moře, kryoplanační terasa) a také skalních mikrotvarů jako jsou skalní lišty, římsy a
skalní převis.
Trasa exkurze dále pokračuje po modré turistické stezce kolem památného
stromu Král Bradla a studánky Běžinka. Od Třech kamenů je památný strom vzdálen
přibližně 400 m, studánka pak ještě o 300 m dále.
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2. zastávka: Král Bradla
Památný strom s názvem Král Bradla, označuje smrk ztepilý (Picea abies), který
dosahoval úctyhodných rozměrů: obvod kmene ve výšce 1,3 m činil 350 cm, výška 39
m, šířka koruny 8 m, staří bylo odhadnuto na 100 – 120 let. V roce 2000 se zlomil a
jeho kmen stále leží napříč lesem. (Více se lze dočíst přímo na místě, kde je informační
tabule s popisem)
3. zastávka: studánka Běžinka
Krátká zastávka s vyhledáním pramenné oblasti studánky a zmínka o zdejší
hydrologické síti.

Od studánky pokračuje trasa k rozcestí pod Bradlem (0,5 km), kde se schází
všechny tři turistická značení a odtud exkurze pokračuje po červené turistické značce
přibližně 300 m k vrcholu Bradlo.
4. zastávka: Bradlo
Seznámení žáků se vznikem Bradla; popis strukturních a skalních tvarů;
návštěva vyhlídky; oběd. Zopakování popřípadě vysvětlení práce s buzolou a mapou.
Následuje ověření znalosti práce s těmito pomůckami (ve trojicích pomocí buzoly a
mapy najít vrchol Kočičí skála, který je od vrcholu Bradlo vzdálen přibližně 700 m).

5. zastávka: Kočičí skála
Ukázka mrazového srubu a kamenného moře. Pomocí buzoly a mapy se napojit
zpět na červenou turistickou trasu.
Po červené turistické stezce sejít až k železniční zastávce Nová Hradečná, kde se výlet
zakončí. Po cestě jsou zmíněny základní informace o fauně a floře, určování rostlin a
živočichů.

6. zastávka Nová Hradečná
Shrnutí výletu a vypracování pracovního listu každým žákem.

70

PRACOVNÍ LIST (šablona)
1. Oblast Bradelské vrchoviny:
A) Leží v chráněné krajinné oblasti Bradlo
B) Neleží v chráněném území
C) Je přírodní rezervací
D) Patří k chráněné krajinné oblasti Jeseníky

2. Vyjmenuj 4 kryogenní tvary, které se vyskytují v oblasti Bradelské vrchoviny
A)........................................................
B)........................................................
C)........................................................
D)........................................................

3. Popiš vznik vrcholu Bradlo, o jaký tvar jde a nadmořskou výšku.
vznik....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................tvar...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................nadmořská výška
(m)..................................................................................................................

4. Vyjmenuj 3 významné řeky/potoky protékající Bradelskou vrchovinou
A).........................................................
B).........................................................
C).........................................................

5. Podle stopy na obrázku poznej o jaké zvíře žijící na území Bradelské vrchoviny
jde
A)....................................

B)....................................
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6. Podle fotografie poznej, o jaký kryogenní tvar jde
A)............................................

B)...........................................
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PRACOVNÍ LIST (řešení)
1. Oblast Bradelské vrchoviny:
A) Leží v chráněné krajinné oblasti Bradlo
B) Neleží v chráněném území
C) Je přírodní rezervací
D) Patří k chráněné krajinné oblasti Jeseníky

2. Vyjmenuj 4 kryogenní tvary, které se vyskytují v oblasti Bradelské vrchoviny
A) Tor
B) Mrazový srub
C) Kamenné moře
D) Hradba

3. Popiš vznik vrcholu Bradlo, o jaký tvar jde a nadmořskou výšku.
vznik: Základním stavebním kamenem Bradla je hornina kvarcit - metakvarcit (velmi
tvrdá a pevná křemenná hornina devonského stáří), která místy přechází do
přeměněných křemenných slepenců (metakonglomerátů). Díky své tvrdosti je kvarcit
velmi odolný proti zvětrávání. Bradlo patrně vzniklo již v době ledové, kdy bylo
vyzvednuto spolu s okolním terénem, který v pozdějším období poklesl a méně odolné
horniny byly odneseny, přičemž pevná struktura navrstveného kvarcitu zůstala a tvoří
v okolní krajině skalnatou vyvýšeninu.
tvar: strukturní tvary – suk, nadmořská výška (m): 599,5 m

4. Vyjmenuj 3 významné řeky/potoky protékající Bradelskou vrchovinou
A) Oskava
B) Brabínek
C) Okenice

5. Podle stopy na obrázku poznej o jaké zvíře žijící na území Bradelské vrchoviny
jde
A) Divoké prase
B) Jezevec lesní
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6. Podle fotografie poznej, o jaký kryogenní tvar jde
A) Kamenné moře
B) Tor

Název exkurze B : Sportovní den
Obr. Trasa výletu B

(zdroj: www.mapy.cz)

Cíl exkurze:
- seznámení žáků s oblastí Bradelské vrchoviny
- seznámení práce s lanem a jistícími pomůckami
- procvičení orientace v terénu pomocí buzoly a mapy

74

Délka trvání: 1 den
Délka trasy: 6,1 km
Doprava: vlak
Časový harmonogram:
-

9:00 – začátek exkurze Nová Hradečná železniční zastávka

-

9:00 – 10:30 z železniční zastávky Nová Hradečná k vrcholu Bradlo (2,6 km)

-

10:30 – 12:00 orientace v terénu pomocí buzoly a mapy (krátký orientační
závod)

-

12:00 – 12:30 oběd

-

12:30 – 14:30 slaňování z vrcholu Bradla

-

15:00 – 16:30 z Bradla po turistické stezce k železniční zastávce Libina (3,5 km)

-

17:00 – odjezd vlakem do Olomouce

Trasa a program pěšího výletu
Trasa pěšího výletu vychází z železniční stanice Nová Hradečná, kde se napojí
na červenou turistickou stezku a pokračuje po ní až k vrcholu Bradlo (2,6 km). Po
příchodu jsou žáci obeznámeni se vznikem suku Bradlo a po skupinkách pobíhá
návštěva vyhlídky. Následuje krátký orientační závod v nejbližším okolí vrcholu
Bradlo. Každý žák pracuje s mapou a buzolou samostatně. Po obědě jsou žáci
seznámeni s používáním lan a jistících pomůcek a s bezpečností pohybu na skále.
Potom si každý žák vyzkouší slanění. V 15h odchod po modré turistické stezce směrem
k železniční zastávce Libina. Cestou zastavení u studánky Běžinka, památného stromu
Král Bradla a vrcholu Tři kameny. V 17h odjezd vlakem zpět do Olomouce.
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10. ZÁVĚR
Cílem

diplomové

práce

bylo

podat

podrobnou

charakteristiku

geomorfologických poměrů okrsku Bradelská vrchovina v geomorfologickém celku
Hanušovická vrchovina. Zájmové území leží v Olomouckém kraji v okresech Olomouc
a Šumperk. Území má přibližně elipsovitý tvar s delší osou vedoucí od severovýchodu
k jihozápadu. Hranice území byly určeny přírodními i antropogenními tvary, nejčastěji
je hranice tvořena vodními toky.
O

zájmové

oblasti

byla

vypracována

komplexní

fyzickogeografická

charakteristika respektive zjištěny a zmapovány její geologické, hydrologické,
klimatické, pedogeografické a biogeografické charakteristiky, byla zpracována
morfometrická a morfostrukturní charakteristika.
Hlavní

část

diplomové

práce

byla

zaměřena

na

morfometrickou

a

morfostrukturní analýzu zájmového území. Ta byla založena na studiu literárních a
mapových podkladů a na terénním šetření spojeným s podrobným geomorfologickým
mapováním, které bylo prováděno v období březen 2009 - duben 2010.
Sklonitost ploch, absolutní výšková členitost a geomorfologické regiony byly
zachyceny na samostatných mapových výstupech v měřítku 1 : 10 000 a reprezentují
hlavní výstupy diplomové práce. Velký důraz byl kladen také na lokalizaci mikrotvarů a
mezotvarů reliéfu, na základě které bylo vypracováno několik map dokumentačních
bodů a lokalit včetně jejich GPS lokalizace. Součástí práce je také rozsahlá
fotodokumentace, která je přiložena na CD – ROMu.
Centrální oblast Bradelské vrchoviny je charakterizována jako hřbet s několika
sedly oddělujícími jednotlivé vrcholy, na kterých se nachází četné geomorfologické
tvary řazené mezi tvary strukturní, ale převážně mezi tvary kryogenní. Nejvýznamnější
strukturní tvar je suk na vrcholu Bradlo, který je zároveň i největší dominantou celého
zájmového území. Na ostatních vrcholech centrálního hřbetu se vyskytují mrazové
sruby, skalní hradby a tory, na okolních svazích se nachází rozsáhlá kamenná moře.
Všechny tyto tvary řadíme mezi tvary kryogenní.
Velká pozornost byla věnována mapování fluviálních tvarů, zvláště potom
mapování strží, které byly v zájmové oblasti velice četné. Jednalo se o různě dlouhé,
hluboké a mnohdy plošně rozsáhlé strže typu balka i ovrag.
V zájmovém území byly pozorovány antropogenní geomorfologické tvary
reprezentovány hlavně lomy (stěnové, jámové) a regulovanými koryty řek a potoků
(intravilán obcí).
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11. SUMMARY

The main aim of this graduation thesis is to give the detail characteristic of
geomorphologic conditions of the area Bradelska highlands in the geomorphologic
complex Hanušovická highlands.
The study area is situated in Olomouc region, in the county Olomouc and
Šumperk. The area is ellipse-shaped with the longer central line from north-east to
south-west. The borders of the area are given by the natural and anthropogenic forms.
There is written the complex physical-geographic characteristics about the study
area. The main part of the thesis was aimed to the morphometric a morphostructural
analysis of the area. The analysis is based on study of literature and maps and on the
field research connected with the detailed geomorphologic mapping. The part of the
work is also the extensive photographic documentation.
The central region of Bradelska highlands is characterized as a chine with
several gaps, separating particular mountain peaks. The most significant shape is the
shape on the top of Bradlo, what is the highest view point of the study area.
The main aim of the graduation thesis is to map the geomorphologic processes
and forms in Bradelska highlands.
The thesis could be helpful for teaching of the regional geomorphology course at
secondary schools. Diploma work should serve both Professional and the general public
to better understanding of the defined area from a geomorphologic point of view.
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Příloha 4: Spádové křivky vodních toků Bradelské vrchoviny
4.1 Spádová křivka řeky Lukavice
Spádová křivka řeky Lukavice
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4.2 Spádová křivka potoka Brabínku
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4.3 Spádová křivka Stříbrného potoka
Spádová křivka Stříbrného potoka
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4.4 Spádová křivka řeky Rohlenice
Spádová křivka řeky Rohelnice
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4.5 Spádová křivka řeky Doubravy
Spádová křivka řeky Doubravy
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4.6 Spádová křivka řeky Okenice
Spádová křivka řeky Okenice
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4.7 Spádová křivka potoku potékajícího obcí Obědné
Spádová křivka potoku protékajícího obcí Obědné
430
420
410
400
390
380
370
360
m 350
340
330
320
310
300
290
280

m

86

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

270

Příloha 5: Lezecké cesty (Doležal, 1988)

Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Bradlo
Název cesty
Horní blok
1.Černý kout
2.Nechutný oříšek
3.Rudolf
3a.Varianta přímo
4.Pendl
5. Pupky
6. Cesta nečekaných startů
21. Sestupovka
22. Cesta tlustého strýce
Spodní blok
23.Nová
7. Smyčková
30. Dračí hrana
24. Nedělní
8. Kruhový nesmysl
15.Až se ucho utrhne
20. Modré nýty
16. Hranou
25.Lambada
17.Cesta táborového ohně
9.Achylova hrana
17a.Bohoušova varianta
10. Libinská
31.Kouřová spárka
11. Kučného kout
36.Stonehenge
26.Sekvence
32.Sestupovka
12.Tatranská
35.
27. Růžový sen
18.Bříza
37.Varianta Tatranské
33.Ruská ruleta
28.
19.Velryba
29. Čistě "Ráj opic"
40.Opilí nelžou
13. Ráj opic
39.Jahodový boulder
41.Sontágova
34. Jahodový koktejl
14. Plazivá
38. Medvědí teta
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Obtížnost
4
644
3+
4
4+
2
3
4
68+
6
6+
475+
8
4
5+
4+
4
347
7
2
5+
8
4
7
7
8+
58+
9+
5
8+
6+
6
56+
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Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tři kameny
Název cesty
Šéfova věž
1. Přes jedničku
2. Centrála
3. Vegetariánská
4.Vzpomínka na Adršpach
5. Prstíková
5a. Aerobic
6. Východní hrana
7. Zarostlá cesta
8. Z druhé strany
9. Stará cesta
Dívčí věž
1. Levá hrana
2. Po schodech
3. Severní hrana
4. Severní stěna
Vlčí hrad
13. Bouldrová hrana
1. Stará cesta
2. Soví cesta
3. Nereálná
12. Pět minut strachu
4. Přes balkón
5. Jardův objev
6.Odkaz
11.
7. Trpasliční cesta
8. Trpasliční cesta
9. Trpasliční cesta
10. Trpasliční cesta
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Obtížnost
455
55
7+
4+
4
4
2
43
4
4
5+
4+
3+
785
4+
5+
743+
3+
3

90

Příloha 6: Mapy vybraných tvarů reliéfu
6.1 Mapa vybraných tvarů reliéfu – strže
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6.2 Mapa vybraných tvarů reliéfu – lomy
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6.3 Mapa vybraných tvarů reliéfu – kryogenní a skalní tvary
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6.4 Mapa vybraných tvarů reliéfu – vodní zdroje a vodárenská zařízení
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Příloha 7: GPS lokalizace vybraných tvarů reliéfu
7.1 GPS lokalizace – strže
Kód lokality
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Název lokality
strž pod Baškovcem
strž u Červeného vrchu
strž Hůrka východ
strž Hůrka vinohrady
strž Y
strž východní
strž západní
strž u skalního výchozu
strž balka východ
strž balka střed
strž balka západ
strž "Stráně"
strž nad "Černým lesem"
strž jihozápad
strž ovrag "U křemelice"
strž "Ostrá hůra"
strž balka 1
strž balka 2
strž balka 3
strž u Rohelnice

GPS s.š. / v.d.

rozloha (m2)

49°52,663´ / 17°03,510´
49°50,949´ / 17°05,432´
49°49,989´ / 17°05,482´
49°49,790´ / 17°05,126´
49°49,505´ / 17°03,584´
49°49,832´ / 17°03,815´
49°49,794´ / 17°03,764´
49°49,729´ / 17°03,054´
49°49,694´ / 17°02,859´
49°49,718´ / 17°02,819´
49°49,748´ / 17°02,694´
49°49,549´ / 17°02,892´
49°49,636´ / 17°01,933´
49°49,082´ / 17°00,314´
49°49,408´ / 17°00,193´
49°49,803´ / 17°00,173´
49°49,920´ / 17°00,045´
49°49,936´ / 17°00,045´
49°49,950´ / 17°00,042´
49°50,682´ / 17°00,528´

426
2 252
7 683
681
10 874
3 609
7 723
4 401
763
79
2 217
11 138
3 038
14 637
3 350
9 888
557
1 018
2 087
7 255

7.2 GPS lokalizace – lomy
Kód lokality
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Název lokality

GPS s.š. / v.d.

lom u soutoku
lom pod dráhou
lom Dolní Libina
lom Hůrka
lom Lipinka
lom Černý les
lom "Na hůrkách"
lom jihozápad

49°52,186´ / 17°04,591´
49°51,871´ / 17°04,700´
49°51,633´ / 17°05,723´
49°49,773´ / 17°04,956´
49°49,920´ / 17°04,023´
49°49,424 / 17°02,188´
49°49,585´ / 17°01,555´
49°49,224´ / 17°01,538´
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rozloha (m2)
2156
4043
1815
1643

1708
3989
5365
1014

7.3 GPS lokalizace – kryogenní a skalní tvary
Kód lokality
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17

Název lokality
Skalní výchoz Baškovec
Tor Tři kameny
Skalní hradba, tor a kamenné mořeTři
kameny
Skalní hradba Tři kameny
Mrazový srub na východním svahu
Vrchol Bradlo
Suk Bradlo
Mrazový srub Kočičí skála
Skalní hradba pod Kočičí skálou
Skalní výchoz Nad Lipinkou
Skalní výchoz Nad Pískovem
Skalní hradba jihozápad
Mrazový srub Ostrá hůra_pravá část
Mrazový srub Ostrá hůra_levá část
Mrazový srub Ostrá hůra_ve svahu
Mrazové sruby u strže S20
Skalní hradba u Rohelnice

GPS s.š. / v.d.
49°52,602´ / 17°03,243´
49°51,793´ / 17°03,255´
49°51,811´ / 17°03,293´
49°51,750´ / 17°03,328´
49°51,516´ / 17° 04,037´
49°51,237´ / 17°03,317´
49°51,133´ / 17°03,188´
49°51,005´ / 17°02,796´
49°50,966´ / 17°02,478´
49°50,638´ / 17°03,4 76´
49°49,727´ / 17°03,0 67´
49°49,174´ / 17°00,057´
49°50,033´ / 17°00,369´
49°50,038´ / 17°00,293´
49°50,011´ / 17°00,091´
49°50,743´ / 17°00,48 7´
49°51,124´ / 17°00,61 8´

7.4 GPS lokalizace – vodní zdroje a vodárenská zařízení

Kód lokality
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Název lokality
pramen U Baškovce
pramen U rybníčku+rybníček
pramen Pod tratí
pramen Nad dráhou
pramen "Rumploch"
pramen U vrby 1
pramen U vrby 2
pramen U vrby 3
pramen "V záhorách"
pramen "U třešně"
pramen "Za dráhou"
pramen "Farské"
pramen "Na závrší"
pramen Brabínek
pramen Lukavice
pramen přítok Lukavice
pramen Okenice
pramen "Na zadku"
pramen Doubrava
pramen Stříbrný potok
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GPS s.š. / v.d.
49°52,722´ / 17°02,829´
49°52,858´ / 17°03,839´
49°52,373´ / 17°04,082´
49°52,106´ / 17°04,253´
49°51,765´ / 17°04,444´
49°51,221´ / 17°04,455´
49°51,318´ / 17°04,241´
49°51,439´ / 17°04,429´
49°51,098´ / 17°04,709´
49°50,918´ / 17°04,162´
49°50,771´ / 17°03,987´
49°50,508´ / 17°03,934´
49°50,595´ / 17°03,558´
49°50,307´ / 17°02,924´
49°49,282´ / 17°03,064´
49°49,505´ / 17°03,174´
49°50,070´ / 17°02,528´
49°50,234´ / 17°00,157´
49°50,857´ / 17°01,222´
49°51,834´ / 17°02,247´

P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41

pramen u Průmyslového areálu
pramen U Kamenné
pramen Za hájenkou
pramen Za Kamennou
studánka Běžinka
vodárenský zdroj Obědné
vodárenský zdroj Pod tratí
vodárenský zdroj Nová Hradečná
vodárenský zdroj Troubelice
ČOV Troubelice
vodárenský zdroj Niva
vodárenský zdroj "Dolečky"
vodárenský zdroj "Kárník"
vodárenský zdroj Nad Lipinkou
vodárenský zdroj "Na závrší"J
vodárenský zdroj "Na závrší"S
vodárenský zdroj Veleboř
vodárenský zdroj Klopina 1
vodárenský zdroj Klopina 2
vodárenský zdroj Kamenná
rybník Dolní Libina
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49°51,564´ / 17°01,983´
49°51,207´ / 17°01,258´
49°50,977´ / 17°01,362´
49°52,216´ / 17°02,534´
49°51,469´ / 17°03,405´
49°53,091´ / 17°03,570´
49°52,384´ / 17°04,1 09´
49°50,152´ / 17°04,181´
49°49,501´ / 17°03, 968´
49°49,418´ / 17°03,877´
49°49,439´ / 17°02,647´
49°49,550´ / 17°03,163´
49°49,725´ / 17°03,56 2´
49°50,326´ / 17° 03,008´
49°50,612´ / 17°0 2,979´
49°50,633´ / 17°0 2,995´
49°50,266´ / 17°01,203´
49°49,149´ / 17°00,8 78´
49°49,163´ / 17°00,4 59´
49°51,830´ / 17°02,385 ´
49°51,011´ / 17°06,0 96´

Příloha 8: Seznam fotografií
Fluviální tvary:
Břehová nátrž:
001.Brabínek
002.Oskava
003.Potok protékající obcí Obědné
004.Potok protékající obcí Obědné
005.Potok protékající obcí Obědné
Koryto:
006.Brabínek
007.Soutok Brabínek-Oskava
008.Rohelnice
Meandr:
009.Oskava
Prameny:
010.P1_U Baškovce
011.P2_U rybníčku
012.P3_ Pod tratí
013.P4_Nad dráhou
014.P5_Rumploch
015.P6_U vrby 1
016.P6_U vrby1
017.P7_U vrby 2
018.P8_U vrby 3
019.P8_U vrby 3
020.P9_V záhorách
021.P10_U třešně
022.P10_ U třešně
023.P12_Farské
024.P13_Na závrší
025.P14_Brabínek
026.P15_Lukavice
027.P17_Okenice
028.P18_Na zadku
029.P19_Doubrava
030.P20_Stříbrný potok
031.P21_U průmyslového areálu
032.P22_U Kamenné
033.P23_Za hájenkou
034.P24_Za Kamennou
035.P25_Běžinka
036.P26_Vodárenský zdroj Obědné
037.P27_Vodárenský zdroj Pod tratí
038.P27_ Vodárenský zdroj Pod tratí
039.P28_Vodárenský zdroj Nová Hradečná
040.P29_Vodárenský zdroj Troubelice
041.P30_ČOV Troubelice
042.P31_Vodárenský zdroj Niva
043.P32_Vodárenský zdroj Dolečky
044.P34_Vodárenský zdroj Nad Lipinkou
045.P35_Vodárenský zdroj Na závrší-J
046.P36_Vodárenský zdroj Na závrší-S
047.P37_Vodárenský zdroj Veleboř
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048.P38_Vodárenský zdroj Klopina 1
049.P39_Vodárenský zdroj Klopina 2
050.P40_Vodárenský zdroj Kamenná
Strže:
051.S1_Pod Baškovcem
052.S2_U Červeného vrchu
053.S2_U Červeného vrchu
054.S2_U Červeného vrchu
055.S2_U Červeného vrchu
056.S3_Hůrka východ
057.S3_Hůrka východ
058.S3_Hůrka východ
059.S4_Hůrka vinohrady
060.S4_Hůrka vinohrady
061.S5_Strž Y
062.S5_Strž Y
063.S5_Strž Y
064.S6_Západní strž
065.S6_Západní strž
066.S6_Západní strž
067.S6_Západní strž
068.S6_Západní strž
069.S6_Západní strž
070.S6_Západní strž
071.S6_Západní strž
072.S6_Západní strž
073.S7_Východní strž
074.S7_Východní strž
075.S7_Východní strž
076.S7_Východní strž
077.S7_Východní strž
078.S8_Strž u skalního výchozu
079.S9_Strž balka východ
080.S9_Strž balka východ
081.S9_Strž balka východ
082.S9_Strž balka východ
083.S10_Strž balka střed
084.S10_Strž balka střed
085.S11_Strž balka západ
086.S11_Strž balka západ
087.S11_Strž balka západ
088.S11_Strž balka západ
089.S12_Strž Stráně
090.S12_Strž Stráně
091.S12_Strž Stráně
092.S12_Strž Stráně
093.S12_Strž Stráně
094.S13_Nad Černým lesem
095.S13_Nad Černým lesem
096.S13_Nad Černým lesem
097.S13_Nad Černým lesem
098.S13_Nad Černým lesem
099.S13_Nad Černým lesem
100.S14_Strž jihozápad
101.S14_Strž jihozápad
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102.S14_Strž jihozápad
103.S15_U Křemelice
104.S15_U Křemelice
105.S16_Ostrá hůra
106.S16_Ostrá hůra
107.S16_Ostrá hůra
108.S16_Ostrá hůra
109.S16_Ostrá hůra
110.S16_Ostrá hůra
111.S16_Ostrá hůra
112.S16_Ostrá hůra
113.S16_Okraj strže u sadu
114.S17_Strž balka1
115.S18_Strž balka2
116.S19_Strž balka3
117.S19_Strž balka3
118.S20_Strž u Rohelnice
119.S20_Strž u Rohelnice
120.S20_Strž u Rohelnice
Údolí:
121.Potok protékající obcí Obědné
122.Potok protékající obcí Obědné
123.Potok protékající obcí Obědné
124.Potok protékající obcí Obědné
125.Bezejmenný potok u lomu L1
126.Bezejmenný potok u lomu L1
127.Bezejmenný potok u lomu L1
128.U strže S2
129.U strže S2
130. Rohelnice
131. Rohelnice
132. Rohelnice
133. Stříbrný potok
134. Stříbrný potok
135.Okenice
136.Okenice
Kryogenní tvary:
Kamenné moře:
137.Vrchol Tři kameny
138.Vrchol Bradlo
139.Kamenné moře_východní svah
140.Kamenné moře_východní svah
Mrazový srub:
141.Kočičí skála
142.Kočičí skála
143.Kočičí skála
144.Kočičí skála
145.Ostrá hůra
146.Ostrá hůra
147.Ostrá hůra
148.Ostrá hůra
149.Ostrá hůra
150.Ostrá hůra
151.Ostrá hůra
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152.Za Ostrou hůrou
153.Za Ostrou hůrou
154.Mrazové sruby u strže S20
155.Mrazové sruby u strže S20
156.Mrazové sruby u strže S20
157.Mrazový srub na východním svahu
158.Mrazový srub na východním svahu
159.Mrazový srub na východním svahu
Skalní hradba:
160.Pod Kočičí skálou
161.Pod Kočičí skálou
162.Rohle
163.Rohle
164.Tři kameny
165.Tři kameny_Šéfova věž+Vlčí hrad
166.Tři kameny_Šéfova věž
167.Tři kameny_Vlčí hrad
168.Tři kameny_Vlčí hrad
169.Tři kameny_Vlčí hrad
170.Údolí Rohelnice
Tor:
171.Tři kameny_Dívčí věž
172.Tři kameny_Dívčí věž
173.Tři kameny_Dívčí věž
174.Tři kameny_Dívčí věž
175.Tři kameny
176.Tři kameny
177.Tři kameny
Skalní tvary:
Skalní plotna:
178.Bradlo
179.Bradlo
Skalní převis:
180.Bradlo
181.Bradlo
182.Tři kameny_Šéfova věž
Skalní římsy a lišty:
183.Skalní lišty_Bradlo
184.Skalní římsa_Bradlo
Skalní výchoz:
185.Baškovec
186.Baškovec
187.Nad Lipinkou
188.Nad Pískovem
189.Údolí Rohelnice
Strukturní tvary:
Suk:
190.Bradlo
191.Bradlo
192.Bradlo_výstup na vyhlídku
193.Bradlo-vyhlídka
194.Bradlo_vyhlídka
195.Bradlo_z vyhlídky
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196.Bradlo
197.Bradlo
198.Bradlo
199.Bradlo
200.Bradlo
201.Bradlo
202.Bradlo
203.Bradlo
204.Pod Bradlem
Antropogenní tvary:
Agrární tvary:
Agrární terasa:
205.Obědné
206.Obědné
207.Hůrka
208.Hůrka
209.Hůrka
210.Hůrka
211.Hůrka
212.Hůrka_celkový pohled
Komunikační tvary:
Komunikační násep:
213.Rumploch
214.Rumploch
215.U vrby
Komunikační průkop:
216.Nad dráhou
217.Nad dráhou
218.Rumploch
219.Rumploch
220.Rumploch
221.Rumploch
222.Rumploch
223.Rumploch
Úvoz:
224.Centrální hřbet
225.Centrální hřbet
226.Nad dráhou
227.Farské
Železniční stanice:
228.Železniční stanice Troubelice
229.Železniční stanice Libina
230.Železniční stanice Nová Hradečná
Rekreační tvary:
231.Hřiště Nová Hradečná
232.Hřiště Obědné
233.Koupaliště Klopina
Těžební tvary:
234.L1_Lom u soutoku
235.L1_Lom u soutoku
236.L1_Lom u soutoku
237.L2_Lom pod dráhou
238.L2_Lom pod dráhou
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239.L3_Lom Dolní Libina
240.L3_Lom Dolní Libina
241.L3_Lom Dolní Libina
242.L4_Lom Hůrka
243.L4_Lom Hůrka
244.L4_Lom Hůrka
245.L5_Lom Lipinka-Nová Hradečná
246.L5_Lom Lipinka-Nová Hradečná
247.L6_Lom Černý les
248.L6_Lom Černý les
249.L7_Lom Na hůrkách
250.L7_Lom Na hůrkách
251.L7_Lom Na hůrkách
252.L7_Lom Na hůrkách
253.L7_Lom Na hůrkách
254.L7_Lom Na hůrkách
255.L8_Lom jihozápad
256.L8_Lom jihozápad
Vodohospodářské tvary:
Hráz:
257.Rybník_Dolní Libina
Regulované koryto:
258.Brabínek_Nová Hradečná
259.Brabínek_Nová Hradečná
260.Mladoňovský potok_Dolní Libina
261.Mladoňovský potok_Libina
Rybník:
262.U žst.Libina
263.U žst.Libina
264.Veleboř
265.Kamenná
266.Nová Hradečná1
267.Nová Hradečná2
268.Dolní Libina
Panorama:
269.Obědné
270.Troubelice_sídliště
271.Nová Hradečná_východní část
272.Troubelice_Nová Hradečná
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