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ÚVOD
Diplomová

práce

podává

geomorfologickou

charakteristiku

povodí

Dolnonětčického potoka a Šišemky s důrazem na inventarizaci geomorfologických
tvarů, které se ve vymezeném území nacházejí.
Zvolená povodí

leží v Olomouckém

kraji,

na území

okresu

Přerov

a geomorfologicky spadají do celku Podbeskydská pahorkatina, do jeho podcelků
Maleník a Kelčská pahorkatina. Dolnonětčický potok a Šišemka jsou toky IV. řádu,
které ústí zprava do Moštěnky. Dolnonětčický potok pramení u PR Dvorčák ve výšce
380 m n. m. a jeho délka je 13,7 km. Šišemka pramení nad obcí Lhota ve výšce
418 m n. m. a tok je dlouhý 11,2 km.
Zejména ve starší literatuře jsou používána jiná pojmenování vodních toků.
Šišemka je uváděna jako Hradčanka či Lhotský potok a Dolnonětčický potok je uváděn
jako Dolnoněčický potok. V diplomové práci budou použity názvy užívané ve
vybraných mapových listech Základních map ČR v měřítku 1 : 10 000.
Touto prací bych ráda poukázala na to, že oblast Záhoří je zajímavá nejen svým
národopisným, ale i přírodním bohatstvím, které je často opomíjeno.
Zároveň tato práce vzniká po domluvě s pracovnicí Městské knihovny v Lipníku
nad Bečvou, paní Boženou Musilovou, která by ji ráda zařadila mezi exempláře
knihovny, a tak ji zpřístupnila zdejším čtenářům. Jednalo by se zejména o lipenské
studenty, kteří by vyhledávali údaje o přírodních poměrech Záhoří. Dosud k tomuto
tématu neexistuje ucelená literatura a diplomová práce by ji mohla nahradit. Přínosem
práce je fotodokumentace, která přiblíží danou tematiku.
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1 CÍLE PRÁCE
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Komplexní fyzickogeografická
charakteristika povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky (Horáčková, 2009) a jejím
cílem je rozvézt tematiku týkající se geomorfologických poměrů ve vybraných
povodích.
V textové části práce je shrnuta komplexní fyzickogeografická charakteristika
území, ale největší důraz je kladen na zmapování a inventarizaci nejzřetelnějších
a nejfrekventovanějších procesů a tvarů, jejich klasifikaci, podrobný popis
a fotodokumentaci. Tyto úkony jsou zpracovány na základě studia odborné literatury
a na vyhodnocení výsledků vlastního terénního mapování, které je založeno na
zaměření geomorfologických tvarů pomocí GPS přístroje a změření jejich základních
morfometrických charakteristik (délka, šířka, výška, ...).
Kromě textové části jsou součástí práce i grafické přílohy v podobě tabulek,
schémat a mapek. Mezi přílohy je zařazena vlastní fotodokumentace, mapa vybraných
tvarů

reliéfu,

sériové

profily,

spádové

křivky

vybraných

toků,

tabulka

s charakteristikami vybraných tvarů a mapové výřezy.
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2 METODY ZPRACOVÁNÍ
Ke zpracování práce byly použity informace z literárních, internetových
a mapových zdrojů a informace získané na základě osobních komunikací s vybranými
lidmi. Veškerá použitá literatura je řádně ocitovaná na konci práce. Stěžejní část práce,
charakteristika vybraných tvarů reliéfu, byla zpracována zejména na základě poznatků
získaných vlastním terénním výzkumem.

Studium literárních pramenů
Informace pro vznik kapitoly týkající se fyzickogeografické charakteristiky byly
čerpány z bakalářské práce Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky (Horáčková, 2009), na kterou diplomová práce
navazuje a rozšiřuje ji v některých kapitolách.
Základním zdrojem informací pro vypracování diplomové práce je literatura
zabývající se geomorfologií a popisem vybraných geomorfologických tvarů a jevů,
např.

Atlas

skalních,

zemních

a

půdních

tvarů

(Rubín,

Balatka,

1986),

Slovensko - anglický výkladový slovník hydromorfologických terminov (Lehotský,
Grešková, 2004), Základy geomorfologie: Vybrané tvary reliéfu (Smolová, Vítek, 2007)
nebo Základy antropogenní geomorfologie (Kirchner, Smolová, 2010). Tato stěžejní
literatura je doplněna literárními prameny zabývajícími se zájmovou oblastí, uvézt lze
Záhorskou kroniku (kolektiv autorů, 1947 - 1948) či publikaci Moravská brána očima
geologa (Janoška, 1998). Regionální literatury zabývající se sledovaným územím je
dostatek, ale jedná se převážně o literaturu zaměřenou na historii území a jeho
národopisný odkaz.

Využití mapových zdrojů
Při vzniku práce byly použity mapy analogové i digitální. V případě
analogových map se jednalo o vybrané mapové listy Základní mapy ČR v měřítku
1 : 10 000 a vybrané mapové listy Geologických map ČR v měřítku 1 : 50 000
s příslušnými vysvětlivkami. Vybrané mapové listy Základních map ČR tvořily
nedílnou součást terénního výzkumu a sloužily jako podklad pro zpracování příloh. Pro
zpracování sériových profilů byla využita Mapa geomorfologických regionů
a vybraných tvarů reliéfu povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky (Horáčková,
2009), zpracovaná jako volná příloha bakalářské práce. Jednotlivé mapové listy a další
10

použité mapy jsou vypsány v použité literatuře na konci práce. Digitální mapy byly
využity při terénním výzkumu v podobě map uložených v GPS přístroji. Dále byly
použity tematicky zaměřené doplňující mapy z internetových zdrojů. Pro tvorbu mapy
Vybrané tvary reliéfu v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 - 2011
byl vybrán mapový podklad Základních map ČR v digitalizované podobě vhodné pro
práci v programu ArcGIS 9.2.

Metoda interview
Metoda interview byla uskutečněna již při zpracování bakalářské práce a získané
poznatky jsou dále využity v diplomové práci. V případě bakalářské práce se jednalo
o informace získané od pana Šrámka z Bezuchova, který sdělil informace týkající se
bezuchovské pískovny. Fotografie pískovny poskytl pan Drda, bývalý starosta obce
Bezuchov. Nejvíce cenných informací ochotně poskytnul pan Kužel z Dřevohostic,
který sdělil veškeré informace o klimatických poměrech zájmového území
a v pokračující spolupráci i další informace do diplomové práce. Nově byl navázán
kontakt s panem Gratclem, pracovníkem Střední lesnické školy Hranice, který
poskytnul podklady týkající se Paršovických rybníků Hadovec. Nahlédnutí do
stavebních plánů a materiálů týkajících se dvou bočních nádrží na Dolnonětčickém
potoce umožnil pan Skácel, místostarosta obce Rakov. Doplňující informace o bývalých
lomech nad Šišmou sdělila paní Drdová z Bezuchova. Všem výše jmenovaným děkuji
za vstřícný přístup při poskytování informací.

Terénní výzkum
Základním zdrojem informací pro zpracování práce bylo vlastní terénní
mapování vymezeného území, které bylo ukončeno v březnu 2011 a bylo zaměřené na
vybrané tvary reliéfu.
Výzkum probíhal formou třinácti systematicky uspořádaných pochůzek terénem,
které byly přizpůsobeny stavu vegetace, hlavně v období bez vegetačního krytu.
Mapované tvary tak byly lépe pozorovatelné a bylo zmírněno zkreslení při zaměřování
GPS přístrojem. Jednalo se o měsíce duben a listopad roku 2010 a březen roku 2011.
Vybrané tvary reliéfu byly zaměřeny GPS přístrojem, pro zpětnou kontrolu
zakresleny do příslušných mapových listů Základních map ČR v měřítku 1 : 10 000
a zapsány do terénního deníku spolu se základními naměřenými charakteristikami,
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pokud podmínky lokality umožnily měření. V průběhu mapování byla pořízena
fotodokumentace, která tvoří přílohu práce.

Tvorba volné mapové přílohy
Výsledkem terénního výzkumu je mapa Vybrané tvary reliéfu v povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011, vycházející ze zobrazení
naměřených bodů GPS přístrojem.
Součástí terénního výzkumu byl sběr dat pomocí GPS přístroje značky GARMIN,
typ Oregon. Vzhledem k charakteru zaměřovaných objektů bylo zvoleno zaměřování pozice
bodem, zaměřování liniových tras nebylo využito. Všechny naměřené body byly standardně
přeneseny do počítačové podoby přes USB port po nainstalování ovladačů (Garmin USB
Drivers) do systému Windows dostupných na internetových stránkách společnosti Garmin.
Data byla do počítače stažena ve volně dostupném programu GPS Easy do formátu GPX.
Soubor GPX byl následně uložen v programu G7towin do prostého textového souboru, který
bylo možné otevřít pro další úpravy v programu MS Excel tak, aby se souřadnice a údaje
k bodům zobrazily ve sloupcích. Editace stažených údajů (názvy bodů, číselný tvar
souřadnic) z GPS byla provedena v programu MS Excel. V rámci příprav tabulky bodů byly
převedeny souřadnice ze zeměpisných souřadnic v systému WGS84 do souřadnicového
systému S-JTSK. Pro hromadný převod souřadnic byl využit volně dostupný program
„doKrovi“ <http://www.ibot.cas.cz/personal/wild/frame/util.html>. Do programu ArcGIS 9.2.
byl načten list ze souboru předchystaném v MS Excelu s připravenou tabulkou údajů
o zaměřených bodech. Podle souřadnic S-JTSK uvedených v tabulce byly vygenerovány
grafické body, které byly podle atributů následně rozčleněny do navržené legendy. Symboly
navržené do legendy byly převzaty z nabídky symbolů programu ArcGIS 9.2
a z digitálního formátu legendy podrobných geomorfologických map, kterou spravuje
a aktualizuje na katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci dr. Aleš Létal.
Symboly byly zvoleny podle asociace tvaru značky k reálnému vzhledu znázorňovaného
tvaru. Vybrané body byly vyneseny do mapového podkladu do výřezu mapových listů
Základních map ČR. Do vymezeného mapového pole byl vložen nadpis, legenda, grafické
měřítko, směrovka, tiráž a informace o zdroji dat. V pravém dolním rohu mapového pole se
nachází výřez z území obce Bezuchov, který zachycuje rozmístění pískovcových bochníků,
které jsou detailněji znázorněny v Příloze 5. Výsledkem je mapa Vybrané tvary reliéfu
v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011 v měřítku 1 : 25 000.
Mapa je vytištěna ve formátu A2 a zároveň je uložena na CD.
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Pro mapu Vybrané tvary reliéfu v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech
2010 – 2011 byla sestavena tato legenda:

Měření jednotlivých tvarů
U vybraných tvarů bylo provedeno měření základních morfometrických
charakteristik, pokud to podmínky prostředí dovolily. K měření bylo použito pásmo
o délce 50 m, laserový dálkoměr a svinovací krejčovský metr.


strže: změřena délka a odhadnuty sklony svahů.



pískovny a kamenolomy: změřena výška těžební stěny s využitím laserového
dálkoměru. Po zjištění vzdálenosti z měřeného místa k úpatí lomu a k jeho horní
hranici byla pomocí Pythagorovy věty dopočítána výška stěny. Některé těžební
prostory jsou dnes zrekultivovány a zavezeny, tudíž k měření dojít nemohlo.



agrární terasy: délka byla nakrokována, přičemž krok dospělého člověka
odpovídal přibližně délce 1 m.
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plocha vodních ploch: měření proběhlo v přístroji GPS, ovšem zjištěná plocha je
pouze orientační, protože měření probíhalo v bezpečné vzdálenosti od vodní
hladiny, max. 1,5 m, tudíž došlo ke zkreslení údaje. V nepřístupném nebo
nebezpečném terénu měření nebylo realizováno.



hráze: délka změřena pásmem, popřípadě nakrokována (viz výše).



pískovcové bochníky: vzhledem k velikosti bochníků a lepší manipulaci
s měřidlem byl použit svinovací krejčovský metr o délce 1,5 m. U každého
bochníku byla změřena délka tří na sebe kolmých os - svislá osa (osa x), na ni
kolmá delší osa (osa y) a kolmá kratší osa (osa z). Zároveň byl změřen
maximální obvod bochníku. Zmíněné charakteristiky jsou shrnuty v Příloze 4.

Slovníček vybraných geomorfologických pojmů
Do práce je zahrnuta kapitola Slovníček vybraných geomorfologických pojmů,
ve které jsou uvedeny charakteristiky a definice vybraných tvarů reliéfu.
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3 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Vymezená povodí (Obr. 1) se nachází v Olomouckém kraji, ve střední části
okresu Přerov. Šišemka i Dolnonětčický potok jsou pravostrannými přítoky Moštěnky,
která se vlévá do Moravy. Vymezené území náleží k úmoří Černého moře a celková
plocha povodí je 61,9 km2 (Vlček, 1984). Nejvyšším vrcholem povodí je vrchol
Maleník s výškou 479 m n. m. a nejnižším bodem je ústí Šišemky do Moštěnky ve
výšce 225 m n. m.
Povodí se nachází v geomorfologickém celku Podbeskydská pahorkatina, v jeho
podcelcích Maleník a Kelčská pahorkatina, kde Maleník je pramennou oblastí obou
toků. Větší plocha povodí se však rozkládá v Kelčské pahorkatině (Demek, Mackovčin,
2006).
Rozvodnice vymezující zájmové území je popsána od ústí Šišemky ve směru
chodu hodinových ručiček. Šišemka ústí ve výšce 225 m n. m., odtud stoupá rozvodnice
severním směrem k vrcholu Plazy (315,6 m), dále k vrcholu Přísahanec (333,2 m)
a Skařinec (342,3 m) a podél silnice z Pavlovic u Přerova k Větřáku. Prochází vrcholem
Haná (357,2 m) a severně nad obcí Lhota směřuje k zalesněnému území, ke kótě
432,1 m, která je zároveň nejvyšším bodem v povodí Šišemky. Rozvodnice pokračuje
přes turisty oblíbenou chatu U Huberta k vrcholu U Antoníčka (453,7 m) a následně
k Maleníku (479 m), který je nejvyšším bodem sledovaného území. Pokračuje podél
Helfštýnské a Valšovické cesty k obci Valšovice, následně jižním směrem k vrcholu
Na hůrkách (379,1 m). Západně míjí obec Paršovice a jižněji prochází středem obce
Rakov k vrcholu Mezicestí (337,6 m). Prochází obcí Horní Nětčice, přes vrchol
Kleštěnec (286,9 m) až k ústí Dolnonětčického potoka. Zde rozvodnice začíná stoupat
k vrcholu Zajíček (309,3 m) a nad obcí Nahošovice míří k ústí Šišemky.
Společná rozvodnice mezi povodími je popisována ve směru sever – jih.
Rozvodnice postupuje od chaty U Huberta k vrcholu Na Kopcích (448,4 m), Kopaniny
(360,8 m), Rozhledna (329,2 m) a Za Rybníčky (325,3 m). Prochází západní částí obce
Bezuchov a Dřevohostickým lesem.
Z národopisného pohledu bývá vymezené území nazýváno Záhořím, popřípadě
Lipenským Záhořím. Jedná se o oblast v trojúhelníku měst Lipník nad Bečvou, Bystřice
pod Hostýnem a Hranice, která je zaměřená na zemědělskou činnost. Přirozeným
centrem Záhoří jsou Soběchleby (Dvořáček, 2002). Zde žije 617 obyvatel, což je
nejvíce ze všech níže vyjmenovaných obcí (www.sldb.cz). V zájmovém území leží
15

mimo Soběchleby i obce Bezuchov, Dolní Nětčice, Hradčany, Lhota, Kladníky
a Oprostovice. Částečně zde leží obce Horní Nětčice, Pavlovice u Přerova a Rakov.
Literatura se rozchází v pojmenování některých vodních toků na sledovaném
území. Název Šišemka je používán v Základních mapách ČR v měřítku 1 : 10 000 od
pramene až po ústí. Zároveň je za názvem Šišemka v závorce uveden název Lhotský
potok, ovšem jen od pramene po oblast Kunkov. Ve Vlastivědné mapě okresu Přerov
(1977) je použitý pouze název Hradčanka, odvozený od obce Hradčany, kterou protéká.
Všechny tři možné názvy uvádí i Vlček (1984). Dolnonětčický potok byl v minulosti
gramaticky správně označován jako Dolnoněčický potok a jeho největší přítok Maleník
se nazýval Soběchlebský potok, dle názvu obce Soběchleby, kterou protéká. Dnešní
Radotínský potok, největší přítok Maleníku, je ve starší literatuře uváděn pod názvem
Červenice (Baďura, 1919).

Obr. 1 Vymezení jednotlivých povodí (Šišemka 1, Dolnonětčický potok 2)
(zdroj: www.mapy.cz; upraveno)
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4 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Hydrologické poměry
Šišemka i Dolnonětčický potok jsou pravostrannými přítoky Moštěnky, která se
vlévá do Moravy. Celková plocha obou povodí je 61,9 km2 (Vlček, 1984) a na území
povodí se nenachází žádná stanice měřící hydrologické charakteristiky, nejbližší stanice
se nachází v Prusích na Moštěnce.
Šišemka je vodní tok IV. řádu s číslem hydrologického pořadí 4-12-02-087 a její
pramenná oblast se nachází u silnice spojující obce Lhotu a Paršovice, západně od chaty
U Huberta, v katastrálním území Týna nad Bečvou. Šišemka pramení ve výšce
418 m n. m a dle Vlčka (1984) je délka toku 11,2 km a plocha povodí 26,7 km2. Ústí
zprava do Moštěnky u průmyslové zástavby v Domaželicích ve výšce 225 m n. m.
s průměrným průtokem u ústí 0,13 m3/s. Šišemka má celkem šestnáct bezejmenných
přítoků: šest levostranných a deset pravostranných. Vodních ploch je v povodí málo,
jedná se většinou o malé vodní plochy bez většího významu. Největší vodní plochou je
přehrada v Šišmě.
Dolnonětčický potok je tokem IV. řádu s číslem hydrologického pořadí
4-12- 02-081. Pramení západně od obce Valšovice ve výšce 380 m n. m., v blízkosti
PR Dvorčák a je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky. Tok je dlouhý 13,7 km
s plochou povodí 35,2 km2. Ústí zprava do Moštěnky u obce Dřevohostice ve výšce
239 m n. m. (Vlček, 1984). Dolnonětčický potok má celkem devět levostranných
a dvanáct pravostranných přítoků, největším přítokem je Maleník, též nazývaný
Soběchlebský potok, který odvádí do Dolnonětčického potoka i vodu z povodí
Radotínského potoka, zvaného postaru Červenice. Ani v tomto povodí se nenachází
významnější a rozsáhlejší vodní plochy, ovšem zajímavý je projekt na výstavbu
přehrady Radkovy v 70. letech 20. století. Bližší informace k vodním plochám jsou
uvedeny v kapitole 7.
V povodích se vyskytuje několik významných studní s hydrogeologickými údaji.
Nejvíce studní se podle hydrogeologické mapy nachází u Lhoty, Šišmy a na Vidláči.
Podzemní voda povodí Dolnonětčického potoka a část podzemních vod povodí
Šišemky vyžaduje složitější úpravu, což ji řadí mezi vody s jakostí II. kategorie.
Kritickou složkou podmiňující zhoršenou kvalitu podzemních vod v regionálním
měřítku je podle hydrogeologické mapy výskyt vápenatých a železnatých iontů
a celková mineralizace.
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Klimatické poměry
Zájmové území se nachází v severním mírném podnebném pásu, tudíž zde po
většinu roku převládá vliv vzduchových hmot mírných zeměpisných šířek. Podle
Quittovy klasifikace klimatu (1971) se západní část zájmového území (přibližně třetina
celkové plochy) nachází v teplé oblasti T2, zbývající část území patří do mírně teplé
oblasti MT10. Dle Köppenovy klasifikace klimatu spadá území do kategorie podnebí
listnatých lesů mírného pásma (Tolasz, 2005).
Na sledovaném území se nenachází žádná profesionální meteorologická stanice,
nejbližší klimatologickou stanicí ČHMÚ (k lednu 2008) je základní stanice v Bystřici
pod Hostýnem. Nejblíže ke sledovanému území se nachází manuální srážkoměrná
stanice ČHMÚ v Dřevohosticích a nejbližší stanicí na měření teplotních poměrů je dle
Podnebí ČSSR stanice v Pavlovicích u Přerova Veškeré údaje z dřevohostické stanice
na základě osobní komunikace ochotně poskytl pan Kužel.
Manuální srážkoměrná stanice Dřevohostice (49° 26´s. š.; 17° 36´v. d.;
236 m n. m.) je v provozu nejspíš od roku 1912, kdy ředitel zdejší hospodářské školy
měřil srážky a teplotu. Historie měření vybraných klimatologických charakteristik je
potvrzena od roku 1922. Údaje, které se podařilo zachovat, jsou dnes uloženy
v brněnské pobočce ČHMÚ a od roku 1999 měří srážkové charakteristiky z vlastní
iniciativy pan Kužel. Jedná se o měření výšky nového sněhu, měření výšky celkového
sněhu, sledování atmosférických jevů, začátek, průběh a konec srážek, formu srážek,
výskyt bouřek a mlh. Z vlastního zájmu pan Kužel od roku 1986 měří a zapisuje i jiné
meteorologické charakteristiky, např. počet mrazivých dní a nocí, počet arktických dní,
počet tropických dní a nocí, počet letních dní, mrazové a teplotní charakteristiky.
Teplotní

charakteristiky

ze

stanice

Dřevohostice

jsou

dostupné

z let

1998 – 2008, kde nejvyšší průměrná teplota připadá na červenec (20,3 °C) a nejnižší
průměrná teplota na leden (-1,3 °C). Průměrné teploty v lednu, dubnu, červenci a říjnu
jsou vyšší, než udává Quittova charakteristika pro teplou oblast T2. Výrazně vyšší je
i počet letních dní, který v letech 1997 – 2008 průměrně činil 71 dní, což je o 11 dní
více, než udává Quitt (50 – 60 dní).
Teplotní charakteristiky ze stanice Pavlovice u Přerova jsou dostupné z let
1901 – 1950 (kolektiv autorů, 1961), zde nejvyšší průměrná teplota připadá na červenec
(18,4 °C) a nejnižší průměrná teplota na leden (-2,6 °C).
Srážkové charakteristiky ze stanice Dřevohostice jsou dostupné z let
1961 – 2008. Nejvyšší průměrné srážky spadly v měsíci červenci (87 mm), nejnižší
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průměrné srážky spadly v měsíci únoru (30 mm). Maximum srážek ve sledovaném
období spadlo v červenci 1997 (342 mm), tedy v období velkých povodní na celém
území Moravy. Naopak minimum srážek bylo naměřeno v říjnu roku 1995 (1 mm).
Největší roční úhrn srážek byl zaznamenán v roce 1977 (932 mm), nejmenší v roce
1973 (442 mm).
V letech 1901 - 1950 byly na stanici Pavlovice u Přerova naměřeny nejvyšší
srážky v červenci (87 mm) a nejnižší v únoru (28 mm).

Pedogeografické poměry
Problematika týkající se pedogeografie na Záhoří má velký význam, protože
Záhoří je oblastí zaměřenou na zemědělskou výrobu.
Culek (1996) zařazuje půdy Hranického bioregionu, kam spadají i sledovaná
povodí, k typickým hnědozemím na spraši a na sprašových hlínách, tedy půdám
zemědělsky hodnotným a vhodným pro pěstování zemědělsky náročných obilovin.
Od těchto údajů se odlišují půdy odečtené z mapy Půdní mapa České republiky
(Tomášek, 1996). Kra Maleníku je pokryta kyselými hnědými půdami, zbylé území
povodí Šišemky vyplňují pseudogleje s oglejenými hnědými půdami, které mají
nepříznivé sorpční vlastnosti a je nutné vodní režim upravovat odvodněním. Hnědé
půdy se surovými půdami se vyskytují přibližně na území povodí Dolnonětčického
potoka, nachází se v místech, kde skalní podloží vystupuje blízko k povrchu. Surové
půdy

jsou

charakteristické

extrémně

nepříznivými,

mělkými,

skeletovými

a vodopropustnými vlastnostmi.
Dle zrnitostního rozdělení převládají půdy písčitohlinité a půdy převážně jílovité
až jíly, těžké, často s hydromorfním režimem. Sled půd je ve směru západ – východ
ovlivněný vzrůstem srážek a poklesem teplot (Tomášek, 1996).

Biogeografické poměry
Zájmové území spadá do Hranického bioregionu, který se rozkládá na ploše
997 km2 a zabírá západní část geomorfologických celků Moravská brána, Podbeskydská
pahorkatina, výběžek Nízkého Jeseníku, Hornomoravského úvalu a Vizovické
vrchoviny (Culek, 1996). Je tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech
s vystupujícími kulmskými kopci. Území se rozkládá v západní části fytogeografického
podokresu 76a. Moravská brána vlastní a dominuje zde biota 3. dubovo-bukového
stupně, při západním okraji 2. bukovo-dubový stupeň s převahou dubohabrových hájů.
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Ve flóře i fauně dochází ke styku a prolínání prvků karpatského a hercynského předhůří
(Culek, 1996). V současnosti převažuje orná půda, ale původní krajina Záhoří byla
bezezbytku zalesněná. Podoba současných lesů je dána kulturně rostoucími jehličnany,
ovšem velké zastoupení mají i dubohabřinové porosty s fragmenty bučin.
V Hranickém bioregionu se vyskytují především dubohabrové háje, v oblasti
Maleníku jsou nahrazeny květnatými acidofilními bučinami a zaříznutá údolí Maleníku
jsou porostlá olšovou jaseninou. Primární bezlesí chybí. Flóra je poměrně bohatá,
tvořená obecnými druhy a kvantitativním zastoupením taxonů obecně rozšířených ve
východní části České republiky, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), přeslička
obrovská (Equisetum telmateia), pryšec mandloňolistý (Tithymalus amygdaloides)
a šalvěj luční (Salvia pratensis) (Culek 1996).
V dnešní přírodě se objevují i nepůvodní, cizorodé rostliny. Takové byly
prokázány v polních a zahradních kulturách, pronikají do lesních porostů a mění tak
vzhled bylinného patra. Příkladem je netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
a křídlatka japonská (Reynoutria japonica), zejména v okolí Šišmy (Lapáček, 2005).
Potenciální přírodní vegetaci tvoří střemchová jasenina, ostřicová dubohabřina a lipová
dubohabřina (www.geoportal.cenia.cz).
Fauna

je

zastoupena

společenstvy

vysoce

zkulturněných

pahorkatin

nejzápadnější výspy karpatského oblouku. Jsou v ní částečně zastoupeny teplomilné
prvky a zejména lesní druhy karpatského předhůří, např. ježek východní (Erinaceus
concolor), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a břehule říční (Riparia riparia).

Ochrana přírody
Lidé na Záhoří si uvědomují krásy svého okolí a nutnost ji chránit a zachovávat
dalším generacím. Podle slov některých občanů Bezuchova jsou lidé pyšní na to, že část
jejich okolí spadá do určité kategorie týkající se ochrany přírody. Údaje týkající se této
kapitoly byly vyčteny na portále AOPK ČR, v odkazech NATURA 2000.
Ve vymezených povodích se nachází dvě evropsky významné lokality (EVL)
soustavy NATURA 2000, které byly vyhlášeny současně dne 22. 12. 2004 a do
budoucna se předpokládá udělení statutu přírodních památek.
EVL Lesy u Bezuchova se rozkládá na ploše 252 ha a jedná se o zbytky
zalesněných svahů, ovsíkových luk a extenzivních sadů v údolí Šišemky a jejích
přítoků. Přírodní ráz dnes značně ovlivňuje vysoký stav srnčí zvěře, který okusem
nedovolí přirozené zmlazení všech zastoupených původních druhů rostlin.
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Druhou EVL přestavuje Dřevohostický les s rozlohou 310 ha. Předmětem
ochrany jsou extenzivně sečené louky nížin až podhůří a ochrana vybraných
dubohabřin.
Jedinou přírodní rezervací je PR Dvorčák s plochou 11,7 ha vyhlášený
31. 7. 1962, který spadá do kategorie maloplošných zvláště chráněných území.
PR Dvorčák leží na jižně orientovaném svahu kry Maleníku a jeho severní hranici tvoří
Dolnonětčický potok. Předmětem ochrany je přirozený smíšený les s bohatou květenou
Většina území je pokryta smíšenými dubohabrobukovými lesy s dominancí
buku lesního a zdejší faunu zastupují typicky lesní druhy karpatského předhůří.
Dvě obce se můžou pyšnit památnými stromy. Na návsi v Bezuchově roste lípa
malolistá a nad Oprostovicemi u božích muk roste dub letní. Oba stromy byly
vyhlášeny v červenci 1997 a jejich stáří je odhadováno na 160 let (informační cedule
u památných stromů).

Krajinné typy
Jak již bylo zmíněno, celá oblast Záhoří je zaměřená na zemědělskou činnost,
proto je k tomuto účelu původní krajina přetvářena a neustále měněna. Původní lesy
byly vykáceny a pozměněny na zemědělsky využívanou půdu, zejména pole, nepatrnou
plochu zabírají louky a pastviny. Jednotlivá pole byla v období kolektivizace
pospojována do velkých celků, došlo k rušení remízků i přirozené protierozní bariéry.
To se dnes projevuje erozní činností proudící vody, která za sebou zanechává výrazné
erozní rýhy v polích. Zemědělství na Záhoří není specializováno na pěstování určité
plodiny. Z původní zalesněné krajiny, která pokrývala téměř celé území, byly
zachovány lesy pouze v oblasti Maleníku a v oblasti rozvodí obou toků, tedy v dnešním
Dřevohostickém lese, v údolí Šišemky mezi Kladníky a Šišmou a v lese Záhoří nad obcí
Hradčany. Původní dubohabřinové porosty na mnoha místech nahradily uměle vysázené
smrkové monokultury a původní přirozený smíšený les je zachován v PR Dvorčák.
Rovnoměrně rozptýleným typem krajiny je krajina urbanizovaná, zde
zastoupena zastavěným územím dvanácti vesnic, které se zde zcela nebo částečně
nacházejí. Trendem dnešní doby je rozšiřování zástavby na okraji vesnic, čímž se
pomalu, ale jistě, zvětšuje podíl urbanizované krajiny. Průmyslová krajina je zastoupena
skládkami odpadů v Soběchlebích, Dolních Nětčicích a u Hradčan.
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Obr. 2 Typická krajina Záhoří
(foto: J. Horáčková, 28. 4. 2010)
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5 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉHO
ÚZEMÍ

5.1 Geomorfologické členění
Informace týkající se geomorfologického členění území byly vyčteny ze
Zeměpisného lexikonu ČR – Hory a nížiny (Demek, 2006). Na Obr. 3 jsou vymezená
sledovaná povodí v rámci geomorfologického zařazení.
Zájmové území zaujímá zajímavé postavení v porovnání geologického
a geomorfologického členění České republiky. Z geologického pohledu je část území
ležící na kře Maleníku součástí Českého masivu a zbylá část území patří k vývoji
Karpat. Podle geomorfologického členění České republiky ovšem celé území spadá do
provincie Západní Karpaty.

provincie

ZÁPADNÍ KARPATY

soustava

Vnější Západní Karpaty

podsoustava

Západobeskydské podhůří

celek

Podbeskydská pahorkatina
podcelek

Maleník

podcelek

Kelčská pahorkatina

(IXD-1B)

okrsek

Vítonická pahorkatina

(IXD-1A-2)

okrsek

Pacetlucká pahorkatina (IXD-1A-7)

okrsek

Tučínská pahorkatina

(IXD-1A-1)

Obr. 3 Vymezení geomorfologických jednotek zájmového území
(zdroj: Demek, Mackovčin, 2006; upraveno)
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Následující statě, týkající se geomorfologické charakteristiky oblasti, vycházejí
z publikace Demek, Mackovčin (2006).

Celé území z geomorfologického hlediska náleží do celku Podbeskydská
pahorkatina, což je pahorkatina budovaná křídovými a paleogenními flyšovými
horninami vnější skupiny příkrovů (podslezskou a slezskou jednotkou) s vyvřelinami
těšinitů, krami kulmských a bradly jurských hornin spolu s neogenními a kvartérními
sedimenty. Jedná se o pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd, jehož povrch je převážně
erozně denudační, na hluboce denudované příkrovové struktuře s četnými příkrovovými
troskami a zbytky zarovnaných povrchů a pedimentů. V rámci celku Podbeskydská
pahorkatina se území nachází ve dvou podcelcích, Maleníku a Kelčské pahorkatině,
které se nacházejí v jihozápadní části pahorkatiny, patří do kategorie členitých
pahorkatin.
Podcelek Maleník (60,64 km2; střední nadmořská výška 336,1 m; střední sklon
5°12´; nejvyšší bod Maleník 479 m n. m.) je budovaný kulmskými drobami, pískovci
a břidlicemi, devonskými vápenci a miocenními sedimenty. Jedná se o nesouměrnou,
k jihovýchodu

ukloněnou

hrásťovou

kru

s vnitřní

kernou

stavbou.

Výrazný

severozápadní svah spadá do Moravské brány, ve vrcholových částech Maleníku se
nachází zbytky ukloněného zarovnaného povrchu, blokové sesuvy a gravitační
tektonika. Údolí, která se zde nacházejí, jsou krátká, založená převážně na zlomech.
Mimo zájmové území se zde vyskytují krasové jevy zastoupeny NPR Zbrašovsko
aragonitové jeskyně a Hranická propast. Ve jmenovaném podcelku pramení
Dolnonětčický potok i Šišemka.
Podcelek Kelčská pahorkatina (365,29 km2; střední nadmořská výška 312,8 m;
střední sklon 3°32´) je budován flyšovými horninami podslezské a slezské jednotky,
neogenními sedimenty a kvartérními pokryvy. Georeliéf má převážně erozně denudační
charakter a zdejší údolí jsou neckovitá, s širokými údolními nivami. Na plošinách
a svazích se nachází sprašové pokryvy.
Kelčská pahorkatina je rozčleněna do tří okrsků. Okrsek Vítonická pahorkatina,
tvořená flyšovými jíly, jílovci a pískovci podslezské a slezské jednotky, má převážně
erozně denudační charakter. Široké hřbety jsou oddělené neckovitými údolími se
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širokými údolními nivami. V severozápadní části okrsku se rozkládá část povodí
Dolnonětčického potoka.
Okrsek Pacetlucká pahorkatina je tvořená flyšovými komplexy pískovců
a jílovců podslezské jednotky na jihovýchodě a nezpevněnými miocenními sedimenty
na severozápadě. Povrch má charakter převážně erozně denudační. Do okrsku spadá
jižní polovina povodí Šišemky a část povodí Dolnonětčického potoka. Pouze oblast při
ústí Šišemky do Moštěnky se rozkládá na okrsku Tučínská pahorkatina.

5.2 Geomorfologická regionalizace
Regionalizace podle absolutní výškové členitosti a relativní výškové členitosti je
popsána v kapitole 6. Samotné vymezení geomorfologických regionů v obou povodích
bylo provedeno při zpracování Mapy geomorfologických regionů a vybraných tvarů
reliéfu povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky (Horáčková, 2009), která byla
přílohou bakalářské práce. Vymezené regiony vznikly syntézou sestrojené dílčí mapy
relativní výškové členitosti a vybraných mapových listů geologických map. Výsledkem
byly geomorfologické regiony nacházející se na území povodí Dolnonětčického potoka
a Šišemky.

Jedná se o tyto geomorfologické regiony:
 údolní nivy
 ploché pahorkatiny


na deluviálních, deluviofluviálních a fluviálních sedimentech



na eluviích



na vápnitých jílech a jílovcích, píscích a štěrcích



na svahových a eolických sedimentech



na pelitech němčického souvrství



na hradecko-kyjovickém souvrství



na podslezské jednotce



na moravickém souvrství

 členité pahorkatiny


na deluviálních, deluviofluviálních a fluviálních sedimentech



na eluviích



na vápnitých jílech a jílovcích
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na svahových a eolických sedimentech



na pelitech němčického souvrství



na hradecko-kyjovickém souvrství

Údolní nivy se vyskytují téměř podél celého toku Šišemky, vyjma její pramenné
oblasti. Dále údolní nivy nalezneme při Dolnonětčickém potoku od Dolních Nětčic až
po jeho ústí do Moštěnky, na dolním toku Maleníku a také na Oprostovickém potoce.
Většina jmenovaných oblastí spadá do kategorie plochých pahorkatin, pouze část
horního toku Šišemky se řadí mezi členité pahorkartiny. Údolní nivy jsou obklopeny
fluviálními, deluviofluviálními a deluviálními sedimenty a eluvii.
Ploché pahorkatiny jsou nejrozsáhlejší kategorií v zjištěné regionalizaci,
nenachází se pouze v severní části povodí Dolnonětčického potoka a pramenné oblasti
Šišemky. Na zmíněných pahorkatinách se vyskytují regiony tvořené pelity němčického
souvrství, a to v pásu mezi obcemi Paršovice - Dolní Nětčice.
Oblasti tvořené vápnitými jíly a jílovci, písky a štěrky se vyskytují na dolní a ve
střední části povodí Šišemky a tvoří podloží lesů severně od Dolních Nětčic. Svahové
a eolické sedimenty jsou rozmístěny ostrůvkovitě, zejména na západní až severozápadní
části rozvodnice Šišemky. Dále se nachází po obou březích Maleníku v oblasti
biologických rybníků a východně od obce Dolní Nětčice. Minimální zastoupení má
v plochých pahorkatinách hradecko-kyjovické souvrství, spíše doplňuje eolické
a svahové sedimenty nad Dolními Nětčicemi. Zbývající část území vyplňuje podslezská
jednotka a na velmi malé ploše u Paršovic moravické souvrství.
Severní část zájmového území, tedy území spadajícího do kategorie členité
pahorkatiny, je tvořeno hradecko-kyjovickým souvrstvím. Toto souvrství je jen místy
narušeno pelity němčického souvrství a vápnitými jíly a jílovci. Východní část
malenické kry, kterou protéká horní tok Dolnonětčického potoka, leží na podloží
svahových a eolických sedimentů.
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5.3 Vývoj reliéfu
Stěžejní literaturou pro zpracování podkapitoly Vývoje reliéfu jsou publikace od
Janošky (1994, 1998).
Zájmové území zaujímá zajímavé postavení v rámci geologického členění České
republiky. Část území leží na kře Maleníku, která je součástí Českého masivu (byť leží
na druhé straně Moravské brány než samotný Český masiv) a část se rozkládá na
Kelčské pahorkatině, která již náleží do Západních Karpat. Území tedy tvoří hranici
mezi dvěma evropsky významnými geograficko – geologickými celky, Českým
masivem a Karpatami. Český masiv vznikl v prvohorách hercynským vrásněním,
kdežto Západní Karpaty jsou součástí horstva vzniklého alpínským vrásněním
v třetihorách.
Podložím paleozoika jsou hlubinné vyvřeliny a metamorfované horniny
proterozoického stáří, tvořící do začátku devonu souš. Následný prvohorní vývoj
souvrství usazených hornin náleží k devonskému až karbonskému stáří. V devonu bylo
zájmové území zatopeno mělkým teplým mořem, tím bylo vytvořeno vhodné prostředí
pro vznik vápenců coby nejstarší horniny paleozoika ve vymezeném území. Vývoj
v prvohorách od počátku karbonu byl ovlivněn hercynským vrásněním, které dalo
vzniknout samému Českému masivu včetně Maleníku, který byl v té době součástí
masivu. V důsledku hercynského vrásnění docházelo k rychlému poklesu mořského
dna, a tedy i ke změně stávajícího sedimentačního prostředí. Do klesající mořské pánve
bylo splachováno velké množství zvětralin z horských pásem z jádra Českého masivu.
Tak vznikala souvrství slepenců, drob, prachovců a břidlic, která se několikanásobně
opakovala. Střídáním těchto hornin vznikal tzv. flyš, a pokud mluvíme o flyši
vznikajícím v karbonu, jež lemoval právě se vrásnící jádro Českého masivu, je
označován jako kulm. Celý proces hercynského vrásnění byl uzavřen na konci karbonu
vyvrásněním kulmu.
V období druhohor byl již Český masiv zcela vytvořen, zasahoval na území
Moravské brány a v okolí vystupoval v podobě horských pásem. Celé druhohorní
období bylo obdobím geologického klidu a zdejší souš byla podrobena zvětrávání, erozi
a zarovnávání, jejichž výsledkem byl téměř zarovnaný povrch charakteru mírně
vyklenuté plošiny. Zároveň byly zvětraliny Českého masivu odnášeny řekami do moře
Tethys. Zde z nich vznikala souvrství hornin, ze kterých byly později vyvrásněny Alpy
a Karpaty.

27

Vyvrásnění nastalo v třetihorách procesy alpínského vrásnění. Jihovýchodní
okraj Českého masivu se stal podložím pro nasouvané příkrovy Alp a Karpat z jihu.
V neogénu pod jejich tlakem praskal a dělil se na dílčí kry, které byly podél zlomů
navzájem posouvány. Tyto kerné pohyby daly vzniknout dnešnímu reliéfu v okolí
Moravské brány, tedy i zájmovému území. Vzniklé pánve a příkopové propadliny byly
v neogénu zaplaveny mořem, pouze kra Maleníku zůstala po celou dobu souší.
Na Maleník byl nasouván podslezský příkrov tvořený zvrásněnými paleogenními
horninami, což jsou několikanásobně se opakující vrstvy vápnitých pískovců
a vápnitých jílovců. Zmíněné horniny se nacházejí v okolí Soběchleb, Horních Nětčic
a Pavlovic, ale dnes se jedná pouze o jejich pozůstatky. Příkrovy jsou tvořené měkkými
horninami a jejich zvětrávání a eroze způsobuje vznik mírné kopcovité krajiny, která se
morfologicky nijak výrazně neprojevuje. Vznik Karpat byl ukončen vyvrásněním
karpatského flyše. Mezi území zaplavené neogenním mořem patřila i oblast Dolních
Nětčic a Bezuchova, kde byly do nedávné doby těženy neogenní písky a v pískovně
v Dolních Nětčicích byly dokonce objeveny mořské fosílie. O jednotlivých pískovnách
je blíže psáno v kapitole 7.
Od konce třetihor do současnosti převládá eroze a zvětrávání zemského povrchu.
Intenzivnímu odnosu jsou podrobovány především měkké horniny jak neogenního
moře, tak paleogenních karpatských příkrovů. Postupně se vytváří systém dnešní říční
sítě. Mezi významné geologické činitele současnosti patří člověk a jeho činnost.
Dodnes pokračuje pohyb ker. Pohyb Maleníku směrem od kry Oderských vrchů,
tedy od Českého masivu, patří k největším v republice a činí několik mm ročně.
Vzdalování je způsobeno nejspíš rotačním pohybem kry Maleníku v důsledku jejího
zatížení karpatskými příkrovy (Janoška, 1994, 1998).
Podle Czudka (1997) dosahuje kontakt Českého masivu a Západních Karpat
relativní pohybové aktivity až okolo 5 mm za rok, ovšem intenzita pohybu je
v jednotlivých oblastech značně rozdílná.
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Obr. 4 Geologická stavba Moravské brány (bez čtvrtohor)
(zdroj: Janoška, 1994; upraveno)

Obr. 5 Profil Moravské brány a kry Maleníku
(zdroj: Janoška, 1994)

29

5.4 Nerostné suroviny a minerály na Záhoří
Záhoří je na výskyt minerálů chudou oblastí. Zejména starší vlastivědná
literatura popisuje nálezy opálu menilitu a menilitových břidlic v okolí některých obcí
Záhoří. Menilit je beztvará křemitá hmota s chemickým vzorcem SiO2 . n H2O,
charakteristická kaštanově hnědou až černošedou barvou a lasturnatým lomem. Jeho
vznik souvisí s nahromaděním zbytků křemičitých schránek mořských živočichů, které
se během geologického vývoje přeměnily na amorfní hmotu. Výskyt menilitu je vázán
na vrstvy vápenitých břidlic, v nichž tvoří hnízda, čočky anebo arytmicky se opakující
vrstvičky. Tyto neobvyklé vápnité břidlice bývají označovány jako menilitové břidlice.
Tato břidlice je charakteristická svým střípkovitým rozpadem, velmi snadno zvětrává
a podléhá erozi, proto je dnes její výskyt v přírodě vzácný (Janoška, 1998). Menility
a menilitové břidlice byly v minulosti nalezeny na území obcí Soběchleby, Símře
(tehdejší Symře), Dolní Nětčice a Paršovice (Baďura, 1919). Výskyt těchto břidlic není
vázaný jen na vymezená povodí, ale i na jejich okolí. Příkladem je malý zpustlý lom
u Rakova.
Snad nejmocnější vrstva opálu byla v minulosti odkryta severovýchodně od
Soběchleb, na poli Pod Hrabinou. Vrstva dosahovala v hloubce 50 – 60 cm šířky
200 m (Pospíšil, 1947).
Mezi geologické zajímavosti se řadí i drobný výskyt drobové břidlice v údolí
Radotínského potoka na samém kraji Radotína a nález kamenného uhlí v dolní části
návsi (www.obecradotin.cz).
Důkazem, že menility se vyskytovaly na různých místech Záhoří, nejen ve
vymezených povodích, je opuštěný malý lom asi půl kilometru jihovýchodně od
Rakova o rozměrech 10 m x 10 m. Zde byly zjištěny drobné výchozy tence
laminovaného rohovce – menilitu (Otava, 2010).
Lapáček (2005) prezentuje mapu Záhoří z konce 19. století, na které její autor
Fr. Přikryl zaznamenal výskyt nebo těžbu kamenného uhlí (dnešní název: černé uhlí).
Jednalo se o oblast v lesích nad obcí Soběchleby, kde se dnes nachází bývalý lom, dále
severozápadně od Paršovic a na levém břehu Dolnonětčického potoka. Existují zmínky
o výskytu kamenného uhlí také v dolní části návsi v Radotíně.
Významnou nerostnou surovinou, která byla známá i za hranicemi Záhoří, byl
zdejší písek těžený v pískovnách v Bezuchově a v Dolních Nětčicích, popřípadě
v dalších

menších

pískovcových

odkryvech.

Dnes

jsou

pískovny

většinou
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zrekultivované a lidé pro vlastní potřebu využívají jen poslední pískovcové odkryvy po
těžbě.
Důležité byly v minulosti lomy na těžbu droby coby stavebního kamene.
Nejvýznamnější těžba probíhala ve třech lomech nad Šišmou. Jednotlivé těžební
prostory jsou podrobněji popsány v kapitole 7.

5.5 Geomorfologické pochody
Reliéf se neustále mění a vyvíjí. Mezi nejvýznamnější geomorfologické
pochody současnosti v zájmovém území patří pochody svahové, fluviální a antropogenní.
Svahový proces sesouvání, též sesuvný pohyb, je přemístění hornin z vyšších poloh
svahu do nižších vyvolané gravitací, jehož rychlost je různá (Rubín, Balatka a kol., 1986).
K narušení stability svahů dochází přírodními i antropogenně podmíněnými procesy a mezi
základní příčiny svahových pochodů patří sklon svahu, zatížení svahu, zvýšení obsahu vody
a narušení soudržnosti (Kirchner, Smolová, 2010). Zároveň podle Karáska (2001) platí, že
čím je svah vyšší a prudší, tím rychlejší je pohyb hmot, a tím větší je morfologická změna
svahů jím vyvolaná. Dle stupně aktivity se svahové procesy rozdělují na aktivní (živé), které
jsou v současné době v pohybu, na potenciální (dočasně uklidněné), jehož příčiny se mohou
za vhodných podmínek opět obnovit, a na stabilizované (trvale uklidněné) svahové procesy,
kde příčiny pohybu zanikly (Kirchner, Smolová, 2010). Sledování výskytů svahových
procesů, respektive sesuvných procesů, je umožněno prostřednictvím internetového Portálu
veřejné správy České republiky, který zobrazuje čtyři oblasti sesuvných procesů v zájmovém
území. Tyto sesuvy jsou rozděleny na aktivní a ostatní.
Svahové procesy ve vymezeném území jsou dlouhodobého charakteru a výrazně
neohrožují zdejší obyvatele ani jejich majetek. Pomalý sesuvný proces probíhá na břehu
přehrady v Šišmě, ve svahu pod silnicí vedoucí do Pavlovic a nejspíš souvisí s podmáčenými
břehy v okolí vodní nádrže. Dnes již potenciální nebo stabilizovaný sesuv se nachází
u rodinných domů č. p. 14 a č. p. 44, přibližně 100 m vzdálených od hráze přehrady.
Potenciální svahové pochody hrozí na svahu mezi obcí Soběchleby a zdejší zrekultivovanou
skládkou v lokalitě Za bránou, kde situace byla dočasně vyřešena výsadbou ovocných stromů.
Svahové procesy související s geologickým podložím jsou patrné v Dolních
Nětčicích, které leží na podloží z neogenních písků. Nestabilní písky způsobují sesuvy
v lokalitě Pod Kopaninami v místě, kudy vede polní cesta k bývalému kamenolomu. Mezi
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sesuvné procesy lze zařadit i sesuv pískovcového odkryvu u požární nádrže způsobený
narušením soudržnosti horniny, který místním lidem zasypává výběh pro domácí zvířectvo.
Fluviální procesy souvisí s činností proudící vody, která je zde hlavním odnosovým
činitelem a vývoj krajiny je proto přímo závislý na intenzitě fluviálních pochodů a vývoji říční
sítě. Důsledkem fluviální eroze dochází k rozšiřování a prohlubování koryt toků jako
důsledku hloubkové a boční eroze (Smolová, Vítek, 2007). Tyto erozní pochody jsou dobře
pozorovatelné na středním toku Dolnonětčického potoka v okolí zaniklé osady Símře, kde
daly vzniknout mnoha břehovým nátržím a břehovým výklenkům v nárazových březích
koryta. Při tvorbě mapy Vybrané tvary reliéfu v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky
v letech 2010 – 2011 byla provedena generalizace tvarů na zmíněném úseku toku, reálná
situace je zachycena na výřezu z mapy v Příloze 6.
S erozní činností stékající vody je spojen vznik erozních rýh, v některých případech je
jejich vznik podmíněn lidskou činností, respektive se zcelováním polí v minulosti, zánikem
remízků a způsobem obdělávání polí. Tyto erozní rýhy jsou patrné na polích u Radotína,
nejdelší zjištěná rýha dosahovala délky 65 m a maximální šířky 60 cm. Další výrazná rýha
byla uměle vytvořena v poli na levém břehu Šišemky mezi Hradčanami a Domaželicemi, aby
odváděla přebývající vodu z polí a erozní činnosti tak bránila nebo mírnila její projevy.
Jelikož erozní rýhy patří mezi rychle se vyvíjející tvary, dá se předpokládat vznik nových rýh.
Erozní rýhy vyvíjející se bez zásahu člověka se mění ve strže, což je patrné v lese nad Šišmou
a na horním toku Maleníku.
Fluviální procesy jsou v současnosti do značné míry ovlivněny antropogenními
procesy, to se projevuje ovlivněním odtoku vody a ovlivněním vlastností vody. Člověk svými
zásahy narušuje původní fluviální erozi, transport a akumulaci (Kirchner, Smolová, 2010).
V zájmovém území se zmíněné procesy týkají např. ochrany před povodněmi, protože lidé se
brání jejich projevům a to nenávratnými změnami v krajině. Příkladem je výstavba dvou
bočních nádrží na Dolnonětčickém potoce při východním okraji Paršovického polesí
a zpevněním koryt toků. Dále lidé opravují a budují malé vodní nádrže na horních tocích
místních potoků, které zachycují přebytečnou odtékající vodu, a tak pomáhají zmírnit
následky povodní. Příkladem jsou nádrže u Hradčan, Oprostovic a nad Bezuchovem.
Výrazným zásahem do původní krajiny je zpevňování koryt toků na úsecích Maleníku
a Dolnonětčického potoka.
Člověk svou činností geomorfologické procesy v krajině urychluje nebo zpomaluje.
Konkrétně na urychlení povodní a odtokových poměrů v území mělo vliv i vysoušení rybníků
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na Záhoří a jejich přeměna na pole a louky v 2. pol. 18. století. Jednalo se o dva rybníky
u Lhoty a o rybníky u Dolních Nětčic (Baďura, 1919).
Lidská činnost se v dnešní době projevuje také degradací původní krajiny, při které
dochází k zarovnávání reliéfu. Zarovnané plochy jsou zastavovány, obzvlášť při současném
trendu stěhování obyvatel z měst do vesnic. Z toho důvodu je rozšiřována zástavba obcí,
zejména na okraji Radotína, Soběchleb, Rakova a Dolních Nětčic, čímž je ale ničen původní
reliéf.
Ráz krajiny v jihozápadní části povodí Šišemky byl pozměněn výstavbou agrárních
teras před ústím Šišemky.
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6 MORFOMETRICKÁ ANALÝZA RELIÉFU V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
Morfometrie umožňuje kvantifikovat kvalitativní znaky terénních tvarů či jejich
prvků. Rozměry tvarů jsou vyjádřeny výhradně metricky. Základní morfometrickou
pomůckou je mapa, z níž lze nejsnáze získat orientační morfometrické informace tehdy, je-li
v ní terén vyjádřen kombinací vrstevnic a šraf. Metoda zjišťování morfometrických informací
z topografických a geografických map a zpracování těchto informací je pracovní náplní
kartometrie (Karásek, 2001).

6.1 Absolutní výšková členitost reliéfu
Karásek (2001) vysvětluje absolutní výšku jako vertikální vzdálenost hmotného bodu
od základní srovnávací geopotenciální hladiny, tj. od hladiny světového moře. Z hlediska
absolutní výškové členitosti spadá sledované území do kategorie vysočin, jelikož se na území
nenachází oblasti s nižší nadmořskou výškou jak 200 m, což je hranice mezi vysočinami
a nížinami. Nejvyšším vrcholem území je Maleník (479 m n. m.), nejnižší nadmořské výšky
je dosaženo při ústí Šišemky do Moštěnky (225 m n. m.). Absolutní výškový rozdíl je tedy
254 metrů. Mezi další významné vrcholy patří U Antoníčka (453,7 m n. m.), Na Kopcích
(448,4 m n. m.) či nepojmenovaný vrchol (432,1 m n. m.), který je zároveň nejvyšším bodem
v povodí Šišemky. Celkově nadmořská výška území pozvolna klesá ve směru sever - jih.

6.2 Relativní výšková členitost reliéfu
Relativní výška je podle Karáska (2001) vertikální vzdálenost od jiné srovnávací
úrovně, která leží studovanému objektu blíže a je se základní geopotenciální hladinou více
či méně rovnoběžná.
Relativní výšková členitost je zastoupena kategoriemi plochá pahorkatina a členitá
pahorkatina. Členité pahorkatiny jsou vymezeny intervalem 76 – 150 m převýšení mezi
jednotlivými nejnižšími a nejvyššími body na dané ploše. V zájmovém území zabírají
přibližně šestinu plochy, a to v severní části povodí Dolnonětčického potoka. Zbývající část
území tvoří ploché pahorkatiny vymezené intervalem 30 – 75 m převýšení.
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6.3 Sklonitost reliéfu
Svah je plocha, která nikdy není rovnoběžná s geopotenciálními hladinami, což
znamená, že je vůči nim ukloněna pod nějakým úhlem, teoreticky v rozsahu od 0° do 180°.
Úhlová odchylka svahové plochy od horizontální roviny se nazývá sklon svahu, údaje jsou ve
stupních. Nejčastěji používaná stupnice pro sklony svahů respektuje skutečnost, že plošiny
nebývají ideálně rovné a úhlový limit mezi plošinami a svahy vymezuje hodnotou sklonu 2°
(Karásek, 2001).
Roviny, tedy území se sklonem do 2°, se v zájmovém území nacházejí minimálně
a zabírají přibližně 5 % z celé plochy. Jedná se o údolní nivy dolního toku Dolnonětčického
potoka a okolí Šišemky pod obcí Hradčany. Menší plochy se nachází v Paršovickém revíru
a nad Vidláčem.
Mírné svahy, tedy svahy do 5°, zabírají přibližně polovinu z celkové plochy a jsou
rozmístěny rovnoměrně po celé ploše obou povodí. Téměř celá levá strana povodí
Dolnonětčického potoka, kromě severní části, spadá do této kategorie. Spadá sem i území
mezi Lhotou a Radotínem.
Hojně zastoupený je i svažitý reliéf se sklonem 5°- 15°, který zabírá přibližně 43 %
zájmového území. Takto charakterizovaný reliéf tvoří většinu území, které se rozkládá na kře
Maleníku. Dále byly tyto svahy odečteny v lesích mezi Kladníky a Šišmou, ve větší části
Dřevohostického lesa, na dolním toku Šišemky a u obce Oprostovice.
Svahy se sklonem větším jak 15° se řadí mezi strmé svahy a v zájmovém území se
nachází minimálně, tvoří necelá 2 % celkové plochy. Strmé svahy se nachází před ústím
Šišemky, kde na nich byly vybudovány agrární terasy. Dále v lesích mezi obcemi Kladníky
a Šišma, zde navazují na předchozí kategorii a jedná se zejména o svahy strží a svahy
ohraničující údolní nivu Šišemky.
Podobná situace vznikla i v reliéfu horního toku Maleníku nebo při levém břehu
Dolnonětčického potoka, který lemuje východní okraj Paršovického polesí. Radotínský potok
taktéž pramení v oblasti se strmými svahy.

6.4 Analýza spádových křivek vybraných toků
Spádová křivka vzniká spojením jednotlivých bodů údolního dna od pramene až
k ústí vynesených do podélného profilu. V ideálním případě má sestrojená geometrická
křivka tvar nejvíce podobný parabole, ve své horní části je příkrá a čím dále ke svému
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dolnímu konci se stává mírnější. Existují dva typy spádových křivek - vyrovnaný typ
a nevyrovnaný typ, z nichž druhý uvedený je častější (Kettner, 1954).
Veškeré

uvedené

spádové

křivky

byly

sestrojeny

z údajů

odečtených

z topografického podkladu v měřítku 1 : 10 000 s vrstevnicovým intervalem dva metry. Jedná
se o spádové křivky Šišemky a Dolnonětčického potoka a jeho vybraných přítoků (Rakov
a Maleník s Radotínským potokem), přiložené v Příloze 2. U ostatních bezejmenných toků
nebyla spádová křivka sestrojena. Vliv na spád má nejen geologické podloží, ale i člověk
svými antropogenními zásahy (regulace koryt vodních toků; vodní plochy, ...).
Pro přehlednost jsou základní charakteristiky toků, odečtené ze Základních map ČR v měřítku
1 : 10 000, uvedeny v Tab. 1.

Tab. 1 Vybrané charakteristiky vybraných vodních toků zájmového území
vodní tok
Šišemka
Dolnonětčický potok
Rakov
Maleník
Radotínský potok

pramen
[m n. m.]
418
384
314
400
360

ústí
[m n. m.]
224
240
286
256
262

délka toku
[m]
12 080
13 810
1 360
6 420
3 160

převýšení
[m]
194
140
28
144
98

průměrný
spád [%]
1,6
1,0
2,1
2,2
3,1

Šišemka ani Dolnonětčický potok se svými přítoky nevytváří vyrovnané spádové
křivky, proto na nich lze vymezit úseky s rozdílnými spády. U obou toků platí, že horní tok
má větší spád, který se přibližováním k prameni pozvolna zmenšuje.
Větší spád (1,6 %) má Šišemka, protože pramení ve vyšší a ústí v nižší nadmořské
výšce, přitom je kratší než Dolnonětčický potok. Pro analýzy byly spádové křivky uměle
rozděleny na několik úseků lišících se právě spádem.

Spádová křivka Šišemky
Spádová křivka byla sestavena pro celý tok, který pramení ve výšce 418 m n. m.
západně od chaty U Huberta a ústí ve výšce 224 m n. m. u Domaželic. Na Šišemce dlouhé
12 km je dosaženo převýšení 194 m, průměrný spád tedy činí 1,6 m na 100 m délky (1,6 %).
Sestrojená spádová křivka není vyrovnaná, největšího spádu je dosaženo na horní části toku
dlouhém přibližně 1 000 m od pramenné oblasti, kde činí spád 5,2 m na 100 m délky (5,2 %).
V následujících 4 000 m je spád mírnější (1,5 %) a nachází se zde menší zlomy.
Mezi 5 000 m a 7 000 m délky toku spád opět vzrůstá (1,9 %), ale poté je až do ústí mírný
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a vyrovnaný (0,9 %). Nejnižších spádových hodnot dosahuje Šišemka 3 000 m až 1 000 m
před svým ústím, jedná se o pouhých 0,4 m na 100 m délky (0,4 %).

Spádová křivka Dolnonětčického potoka
Dolnonětčický potok pramení v nadmořské výšce 384 m u přírodní rezervace
Dvorčák a ústí do Moštěnky ve výšce 244 m n. m. Převýšení dosahuje 140 m na délce toku
13,8 km, takže průměrný spád celého toku 1 m na 100 m délky (1 %). Na Dolnonětčickém
potoce lze vymezit tři úseky s rozdílnou hodnotou spádu. Nejvyšší spád je zřejmý na horním
toku dlouhém přibližně 2 000 m od pramene, kde dosahuje hodnot 2,9 m na 100 m délky
(2,9 %). V úseku od 2 000 m do 6 600 m od pramene je spád mírnější, navíc je přirozený
charakter spádu narušen regulací koryta s menšími vodními stupni v Dolních Nětčicích. Zcela
mírný spád 0,3 m na 100 délky (0,3 %) lze zaměřit na úseku mezi 6 600 m od pramene
a ústím Dolnonětčického potoka. Tento nízký spád byl vhodný v 70. letech 20. století pro
plány na výstavbu přehrady Radkovy zmíněné v kapitole 7, podle kterých měla být přehrada
postavena na úseku dlouhém přibližně 3 km v nadmořské výšce 258 až 242 m n. m.

Spádové křivky Maleníku a Radotínského potoka
Největším přítokem Dolnonětčického potoka je Maleník pramenící ve výšce
400 m n. m., tedy ještě výše než Dolnonětčický potok, do kterého se vlévá ve výšce
256 m n. m. u Simře. To je území, kde by se nacházel začátek výše zmíněné přehrady
Radkovy. Na Maleníku jsou patrné dva úseky. První, dlouhý 4 040 m je příkrý se spádem
3,2 m na 100 m délky. Druhý úsek od 4 040 m po ústí má mírnější spád 0,7 m na 100 m
délky (0,7 %), proto také byla zdejší lokalita zvolena k vybudování tří ekologických rybníků
s funkcí biologického čištění vody. Největším přítokem Maleníku je pravostranný přítok
Radotínský potok dlouhý 3 160 m se spádem 3,1 m na 100 délky (3,1 %).

6.5 Analýza sériových profilů vybraných toků
Sériové profily byly sestrojeny na základě údajů odečtených z mapového
podkladu v měřítku 1 : 10 000 se základním intervalem vrstevnic 2 m. Údaje na
ose x všech profilů představují šířku údolí v metrech, osa y představuje nadmořskou
výšku v m n. m. Jednotlivé sériové profily znázorňují vývoj koryta od jeho pramene
směrem k ústí. Na Šišemce bylo sestrojeno pět sériových profilů (Profil A – Profil E),

37

na Dolnonětčickém potoce čtyři profily (Profil F – Profil I). Všechny sestrojené profily
se nachází v Příloze 3 na konci práce.
Jednotlivá údolí lze charakterizovat na základě asymetrie údolí, tj. dle
nesouměrnosti údolních svahů. Czudek (1997) rozlišuje asymetrii sklonovou
a výškovou. Při sklonové asymetrii mají oba svahy zhruba stejnou výšku nad údolním
dnem, avšak odlišný sklon a rozdílnost sklonu je zde důležitější než rozdílné výšky.
Tento typ asymetrie je typický pro pramenné oblasti toků. Naopak asymetrie výšková
vychází z výrazně odlišných výšek, přičemž sklon mají oba svahy zhruba stejné
a rozdílnost výšek je důležitější než sklony svahů. Výšková asymetrie je typická pro
střední a dolní úseky údolí.

Tab. 2 Přehled profilů sestrojených na Šišemce
profil
profil A
profil B
profil C
profil D
profil E

koryto Šišemky
(m n. m.)
378
310
296
236
226

vzdálenost od
pramene (m)
500
4 450
5 600
10 850
12 500

šířka údolí
(m)
700
1 250
860
1 640
1 500

Profil A. Profil A znázorňuje údolí v pramenné oblasti Šišemky a je sestrojen ve
směru SZ – JV. Začíná na kótě 418 m n. m. a končí Na Kopcích ve výšce 450 m n. m,
Šišemka tudy protéká na úrovni 378 m n. m. a její údolí je široké 700 m. Od pramene je
profil vzdálen 500 m a vpravo od toku vede silnice III. třídy ve směru sousoší Cyril
a Metoděj – chata U Huberta. Podloží levého svahu tvoří hradecko–kyjovické souvrství,
údolní dno je vyplněno fluviálními, deluviofluviálními a deluviálními sedimenty a horní
část pravého svahu je z části tvořena eluvii. Údolí je výškově asymetrické s rozdílem
32 m, ale je sklonově souměrné do nadmořské výšky přibližně 420 m. Od této výšky má
levý svah mírnější sklon. Údolí má tvar ostrého písmene V.

Profil B. Profil B byl sestrojen ve vzdálenosti 4 450 m od pramene. Profil začíná
kótou 436 m n. m. a je veden skrze obec Kladníky ke kótě 353,1 m n. m. v SZ – JV směru.
Vymezuje údolí široké 1 250 m. Šišemka v této oblasti protéká údolní nivou, kterou obklopují
z obou stran fluviální, deluviofluviální a deluviální sedimenty. Na tyto sedimenty na levém
svahu navazují eluvia a na pravém svahu sedimenty svahové a eolické. Sklonově i výškově se
jedná o téměř symetrické údolí, výškový rozdíl je pouhých 6 m. Údolí má tvar písmene V.
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Profil C. Na profilu C je zachycený tvar údolí v lese Kunkov mezi obcemi Kladníky
a Šišma s údolím o šířce 860 m. Údolí je výrazného, ale nepravidelného tvaru písmene
V a jeho krajní body jsou vymezeny kótami o hodnotách 347 m n. m. a 336,2 m n. m. Profil
je sestrojen ve směru Z - V a oba svahy jsou tvořeny do výšky 300 m n. m. fluviálními,
deluviofluviálními a deluviálními sedimenty, na které dále navazuje eluviální podloží.
Šišemka protéká širokou údolní nivou. Celé údolí je asymetrické výškově s výškovým
rozdílem 11 m i sklonově. Pravý svah má větší sklon než svah levý, ale u obou dochází od
nadmořské výšky 300 m, tedy v oblasti změny podloží, ke zmenšení jejich sklonů. Údolí má
přechodný tvar mezi tvary písmen V a U.

Profil D. Na dolním toku Šišemky, mezi obcí Hradčany a skládkou odpadů, je
sestrojen profil D. Údolí je nejširší ze všech sestrojených profilů, dosahuje šířky
1 640 m a začíná na Mesle ve výšce 292,8 m n. m. Profil je ukončen v lokalitě Rovně,
kde dosahuje 284,2 m n. m. Údolí má přechodný tvar mezi písmeny V a U s plochým
dnem vyplněným údolní nivou. Údolí můžeme považovat za výškově lehce asymetrické
s výškovým rozdílem 8 m a sklonově téměř souměrné, i když levý svah je mírnější.
Geologické podloží v této oblasti je pestré. Široká údolní niva je z levé strany
ohraničena úzkým pásmem sedimentů, na které navazuje podslezská jednotka, a z pravé
strany se jedná o svahové a eolické sedimenty. Pouze v oblasti Mesla se nachází vápnité
jíly, jílovce, písky a štěrky.

Profil E. Poslední profil na Šišemce byl sestrojen přibližně 800 m před jejím
ústím, zachycuje tak charakter údolí na dolním toku, které je široké 1 500 m. Krajní
body profilu jsou zároveň body ležící na rozvodnici povodí Šišemky. Jedná se o kótu
277,5 m na západě a vrchol Kopaniny s nadmořskou výškou 283,9 m na východě. Údolí
je výškově i sklonově téměř symetrické a na prudkém pravém svahu byly vybudovány
dvě agrární terasy. Přibližně od výšky 250 m n. m. jsou oba svahy tvořeny horninami
podslezské jednotky, na které na levém svahu navazují svahové a eolické sedimenty, na
pravém svahu sedimenty fluviální, deluviofluviální a deluviální. Údolní niva je široká
a celé údolí tvarem připomíná široce rozevřené písmeno V.
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Tab. 3 Přehled profilů sestrojených na Dolnonětčickém potoce
profil
profil F
profil G
profil H
profil I

koryto Dolnonětčického
potoka (m n. m.)
352
305
262
244

vzdálenost
od pramene (m)
850
2 300
7 800
11 700

šířka údolí
(m)
830
1 250
1 650
1 800

Profil F. Území, na kterém byl sestrojen profil profil F, leží na kře Maleníku, lze tedy
očekávat údolí zařezané do podloží. Sestrojený profil se nachází 850 m pod pramennou
oblastí Dolnonětčického potoka a znázorňuje údolí ostrého tvaru V, širokého 830 m. Profil je
veden ve směru S – J, kde spojuje kóty 405,6 m n. m. a 365 m n. m. Rozdíl mezi kótami
dokazuje výraznou výškovou asymetrii. Sklonová asymetrie je patrná na podloží svahových
a eolických sedimentů, kde pravý svah pokračuje v mírnějším sklonu. Zbytek oblasti je tvořen
deluviálními, deluviofluviálními a fluviálními sedimenty.

Profil G. Profil G je sestrojen ve směru SZ – JV přibližně 2 300 m daleko od
pramene a spojuje kótu 389,4 m n. m. na severozápadě s kótou 328,2 m n. m. na jihovýchodě.
Údolí je široké 1 250 m a prochází skrze horní boční nádrž na Dolnonětčickém potoce.
Sestavený profil poukazuje na sklonovou symetrii, avšak na asymetrii výškovou s rozdílem
61 m. V oblasti vodního toku jsou uloženy opět sedimenty deluviální, deluviofluviální
a fluviální, na které na levém svahu navazují pelity němčického souvrství. Pravý svah je dále
tvořen podložím svahových a eolických sedimentů společně s podložím hradecko–
kyjovického souvrství, které se zde vyskytuje v oblasti kóty 328,2 m n. m. Celý levý svah je
dnes zemědělsky využíván, pravý svah je zalesněný.

Profil H. Profil H vede ve směru SZ–JV a je vymezen vrcholem Za bránou
vysokým 294,5 m a kótou 317 m n. m., která zároveň leží na rozvodnici povodí
Dolnonětčického potoka. Profil je sestrojen ve vzdálenosti 7 800 m od pramene a ve
skutečnosti se jedná o zemědělsky využívanou krajinu. Údolí široké 1 650 m je
s rozdílem výšek mezi krajními kótami 22,5 m výškově asymetrické, má tvar široce
otevřeného písmene V a lze ho považovat za sklonově téměř symetrické. Široká údolní
niva leži v deluviálních, deluviofluviálních a fluviálních sedimentech, které jsou z obou
stran obklopeny horninami podslezské jednotky, která je zde nasunuta od jihovýchodu.

40

Profil I. Poslední profil na Dolnonětčickém potoce, profil I, je ohraničen kótou
302,1 m n. m. v Zadním lese na západě a vrcholem Kleštěnec v nadmořské výšce
296,9 m, přičemž oba body leží na rozvodnici vymezeného povodí. Údolí je široké
1 800 m a výškově téměř symetrické. Sklonová symetrie je narušena probíhající menší
strží vpravo od toku ve výšce přibližně 262 m n. m. Deluviální, deluviofluviální
a deluviofluviální sedimenty navazují na širokou údolní nivu a ve vyšších nadmořských
výškách se podloží mění na eluvia.
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7 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH TVARŮ RELIÉFU
Náplní této kapitoly je popis inventarizovaných tvarů, které byly zjištěny při
terénním výzkumu v zájmové oblasti. Samotnému popisu tvarů vždy předchází krátký
obecný úvod do problematiky dané skupiny tvarů. Přesné lokalizace (GPS souřadnice)
všech zmapovaných tvarů, spolu s naměřenými charakteristikami u vybraných tvarů,
doplněné o případné poznámky o dalších zjištěných skutečnostech, jsou uvedeny
v tabelárním přehledu v Příloze 4.

7.1 Biogenní tvary
Biogenní formy reliéfu tvoří rostlinné a živočišné organismy v živém nebo
mrtvém stavu. Většinou se jedná o menší konvexní tvary, které tvoří buď odumřelá
biomasa, nebo jsou organismy využívány jako obydlí. Některé organismy si budují
nadzemní stavby, příkladem jsou krtiny (Smolová, Vítek, 2007).
Celkový počet krtin na vymezeném území nelze přesně stanovit, protože se
jedná o krátkodobý biogenní tvar, který je nejčastěji rozmýván deštěm a nezanechává za
sebou trvalou stopu (Rubín, Balatka a kol., 1986). Během mapování bylo zaměřeno šest
lokalit s výrazným výskytem krtin.
V listopadu 2010 byly zaměřeny krtiny na území Hradčany – Mezicestí, severně
od obce Paršovice a u rybníčku v Bezuchově. Dalšími místy výskytu jsou údolní niva
Dolnonětčického potoka při východním okraji Dolních Nětčic, oblast nad požární nádrží
u Oprostovic, zatravněné plochy u Símře a území v blízkosti bývalého lomu
u Soběchleb, kde byly krtiny zaměřeny v březnu 2011. Jednotlivé krtiny, popř. menší
skupiny krtin, se nachází i mimo zmíněné lokality.

7.2 Fluviální tvary
Základním fluviálním erozním tvarem je údolí. Na pohled nejlépe pozorovatelná
jsou údolí na horním toku Šišemky, na Maleníku či Radotínském potoce. Široké údolí
tvaru „V“ je pozorovatelné také na dolním toku Dolnonětčického potoka. Tvar údolí
a jeho průběh od pramene po ústí je zaznamenán v sériových profilech vybraných toků
uvedených v kapitole 6. Území, kterým protékají horní části toku, jsou zalesněná
a lidské zásahy se zde moc neprojevují. Ve středních a dolních částech povodí jsou
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údolí nezalesněná, ale zemědělsky intenzivně využívaná. Otázkou zůstává, do jaké míry
by pozměnila charakter údolí Dolnonětčického potoka pod Símří výstavba přehrady
Radkovy, o které je psáno níže.

Údolní niva obklopující vodní tok se nachází po celé délce Šišemky, kromě její
pramenné oblasti. Přibližně 40 m široká údolní niva vyplňuje údolí Šišemky v lesích
nad Lhotou, která se v období rozpuklé vegetace mění v neprostupnou bariéru. Podobná
niva vyplňuje údolí téhož toku v lese Kunkov, kde dosahuje šířky přibližně 50 m.
Na Dolnonětčickém potoce je nejširší niva pod Hrachovcem, v oblasti zamýšlené
přehrady Radkovy. Na několika místech v území je pozorovatelné větvení toku
v několik ramen a vinutí toku v zákrutech. K rozvětvení toku v několik menších ramen
došlo na Dolnonětčickém potoce pod Paršovickým revírem (Obr. 6) a na horním toku
Maleníku. Zde je celá oblast podmáčená a koryta ramen jsou velice nestálá
a proměnlivá. S vinutím toku v zákrutech se setkáme na horním toku Šišemky v oblasti
výše zmíněné údolní nivy a v lese Kunkov.

Obr. 6 Rozvětvené koryto Dolnonětčického potoka
nad kamenolomem u Dolních Nětčic
(foto: J. Horáčková, 3. 3. 2011)
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Častým fluviálním tvarem je meandrující koryto, na kterém jsou vytvářeny
zákruty neboli oblouky. Zákruty jsou dobře pozorovatelné na středním toku
Dolnonětčického potoka v okolí Símře, ovšem bližšímu prozkoumání brání málo
prostupná vegetace na březích toku. Dále jsou zřetelné na Šišemce v zalesněném území
mezi obcemi Kladníky a Šišma. Samotných meandrů je velmi málo a vyskytují se na
Dolnonětčickém potoce před Símří a na Maleníku severně pod Pavelákem. Jeden
drobný meandr vznikl na pravostranném přítoku Radotínského potoka v zařezaném
lesním údolí. Sledování zákrutů a meandrů bývá výrazně ovlivněno vegetací, která tyto
tvary zakrývá.

S působením boční eroze v nárazových březích meandrů a zákrutů souvisí vznik
břehových nátrží a břehových výklenků. Tyto tvary byly zjištěny převážně na
nárazových březích neregulovaných vodních toků, nejzřetelněji jsou pozorovatelné
v zimním období na Dolnonětčickém potoce v délce asi 1 km za a 1 km pod Símří
(Obr. 7). Většina břehových nátrží dosahovala výšky do 1,2 m. Kvůli četnosti
zmíněných tvarů byl vytvořen výřez z mapy Vybrané tvary reliéfu v povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011 a samostatně vložen jako
Příloha 6. S pojmem břehový výklenek souvisí termín břehový převis. Břehové převisy
byly zjištěny na Šišemce v lese Kunkov a na výše zmíněném úseku Dolnonětčického
potoka.

Obr. 7 Břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří
(foto: J. Horáčková, 21. 3. 2011)
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S erozní činností stékající vody je spojen vznik erozních rýh. Tyto tvary jsou dobře
pozorovatelné na polích nad Radotínem v oblasti Hlohová. Největší erozní rýha dosahovala
délky 65 m a maximální šířky 60 cm. Další sledovaná rýha v této oblasti byla dlouhá 10 m,
široká 60 cm a vysoká 50 cm. Zřetelná rýha byla zjištěna na západním
okraji Dřevohostického lesa po levé straně nad vodní nádrží. Erozní rýhy vyvíjející se bez
zásahu člověka se mění ve strže, což je patrné v lese nad Šišmou a na horním toku Maleníku.

Jedním z vývojových stadií erozní rýhy je strž, která patří k rychle se vyvíjejícím
tvarům. Podle Czudka (1997) je většina strží po většinu doby v roce suchá, nebo jsou
protékána jen v době tání sněhu a během intenzivnějších dešťů nebo po nich. Strže ve
vymezených povodích se nachází v zalesněných územích. Několik strží vzniklo při
východním okraji Paršovického polesí po levé i pravé straně od Dolnonětčického
potoka, ovšem některé z nich nebylo možné zmapovat, protože se nachází na
soukromých pozemcích či v oplocených oborách, proto nemohly být zaměřeny
a změřeny. Územím bohatým na výskyt strží je také část Dřevohostického lesa ležící
v povodí Šišemky, kde se vyskytují jak strže typu balka, tak typu ovrag (Obr. 8).
Pět strží s východní a jihovýchodní orientací najdeme v lesích mezi Kladníky a Šišmou.
Základní charakteristiky vybraných strží shrnuje Tab. 4.

Tab. 4 Charakteristika vybraných strží
strž lokalita

katastr obce

typ

sklon levého sklon pravého délka
svahu [°]
svahu [°]
[m] orientace

1
2
3
4
5
6
7
8

Kunkov
Březí
Březí
Březí
Pod myslivnou
Pod myslivnou
Kouty
pod Hubertem

Kladníky
Šišma
Šišma
Šišma
Paršovice
Paršovice
Paršovice
Týn n. Beč.

ovrag
ovrag
balka
ovrag
ovrag
ovrag
balka
ovrag

45 - 50
45 - 55
45 - 55
45 - 50
40 - 45
70 - 80
30 - 35
70 - 75

45 - 55
45 - 50
40 - 50
45 - 55
40 - 45
50 - 55
35 - 40
55 - 65

135
65
60
75
150
65
100
170

V
JV
V
V
V
J
JZ
Z

9

Zadní les

Dřevohostice balka

35 - 40

35 - 40

58

SV

45

Obr. 8 Strž typu ovrag v oblasti pod chatou U Huberta
(foto: J. Horáčková, 22. 3. 2011)

Na některých částech vodních toků se v korytě toku hromadí dřevní hmota, na
kterou je dále zachycován materiál unášený proudem toku zastoupený jinými
přírodními materiály a materiálem umělým, který je nejčastěji zastoupen plastovými
lahvemi a drobnými odpadky.

Většina vodních toků ve sledovaných povodích má břehy pokryté tzv. zónou
břehových a doprovodných porostů. Tyto porosty jsou dobře patrné na Dolnonětčickém
potoce před Dolními Nětčicemi a mezi Símří a Bezuchovem, kde v době olistění tvoří
neprostupnou bariéru.

Dobře pozorovatelným tvarem (např. na horním toku Maleníku) jsou dnové stupně
o výšce pár centimetrů až půl metru. Nejčetnější dnové stupně byly zaměřeny na horním toku
Maleníku a jeho přítocích a dále na horním toku Dolnonětčického potoka, tedy na
horninovém podloží kry Maleníku.

V průběhu roku je možné pozorovat nahromadění popadaného listí v korytě
toku, tento úkaz se nazývá listová drť (Lehotský, Grešková, 2004). Jedná se o toky
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protékající

listnatými

opadavými

lesy,

tedy

horní

tok

Maleníku,

Šišemky

a Dolnonětčického potoka.

Jen zřídka se v korytech nachází dnová dlažba, která je tvořená hrubozrnným
materiálem pokrývajícím dno. Tento tvar se vyskytuje na neregulované části toku
Šišemky nad Šišmou.

7.3 Antropogenní tvary
Antropogenními geomorfologickými procesy nazýváme způsoby, kterými lidská
společnost působí na georeliéf a vytváří příznačné antropogenní tvary. V současné době
působí na georeliéf většinou prostřednictvím techniky, a proto bývají tyto procesy
a tvary jimi vznikající označovány rovněž jako technogenní. Antropogenní
geomorfologické pochody vznikají činností člověka a jsou výsledkem cílevědomého
působení společnosti. I když v nich existují určité prvky náhodnosti, jsou ve velké míře
řízené člověkem a svým rázem a směrem nemusí odpovídat přírodním podmínkám
krajiny (Kirchner, Smolová, 2010). Antropogenní tvary jsou tvary zemského povrchu
podstatně změněné nebo přímo vytvořené lidskou společností antropogenními
geomorfologickými pochody. Dnes jsou významnou složkou kulturní krajiny, která se
neustále mění se vzrůstajícím vlivem člověka na georeliéf (Demek, 1986).
Existuje mnoho klasifikací a dělení antropogenních tvarů, zde bude použito
členění podle principu genetické klasifikace od Kirchnera a Smolové (2010).
Klasifikace rozděluje tvary na těžební (montánní), průmyslové (industriální),
zemědělské (agrární), sídelní (urbánní), dopravní (komunikační), vodohospodářské,
vojenské (militární), pohřební (funerální), oslavné, rekreační a sportovní. V zájmovém
území se vyskytují pouze tvary některých skupin genetické klasifikace.

7.3.1 Těžební (montánní) tvary
Tyto tvary jsou vyvolány těžbou nerostných surovin ze zemské kůry. Těžební
tvary lze rozlišit na tvary vlastní, vznikající povrchovou a podpovrchovou těžbou,
a průvodní těžební tvary, které vznikají nezáměrně v důsledku podpovrchové těžby
(Kirchner, Smolová, 2010).
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Zejména v minulosti patřily mezi významné antropogenní formy reliéfu Záhoří
lomy, které jsou dnes opuštěné, zpustlé nebo zrekultivované. U některých tvarů se dá
jen odhadovat, zda sloužily jako těžební prostory, nebo sloužily k jiným účelům.
Všechny lomy na Záhoří svými charakteristikami i vzezřením náležely mezi stěnové
lomy bez stupňovitého dobývání. Zrekultivovaný lom u Bezuchova, těžební prostory
v Dolních Nětčicích a odkryv v Hrachovci sloužily k těžbě písku, jednalo se tedy
o pískovny. Zbývající lomy byly využívány pro těžbu kamene, patřily tedy mezi
kamenolomy.

Pískovna v Dolních Nětčicích
Bývalá pískovna leží na neogenních píscích, tedy v místech, kde se před
15 miliony lety nacházelo pobřežní mělkovodní pásmo. Z tohoto období jsou zachovány
mořské fosílie, jedná se hlavně o schránky mlžů rodu Chlamys, ústřice, ostny ježovek
a žraločí zuby.
Nejvýznamnější odkryv písků se nacházel uprostřed obce a jednalo se o několik
desítek metrů dlouhou a asi pět metrů vysokou stěnu, která je od r. 1997
z bezpečnostních důvodů zahrnutá. Druhý odkryv se nachází nad požární nádrží
a místním obyvatelům zasypává výběh pro domácí zvířectvo (Janoška, 1998). Třetí
odkryv se nacházel v horní části rokle 1 km severně od obce a jednalo se o výchoz
7 m x 1 m hrubě lavicovitých žlutohnědých vápnitých pískovců až písčitých vápenců
s bohatým obsahem jader mlžů, největší z nich dosahovaly až 15 cm délky (Otava,
2010).
V bazální části profilu, dnes pokryté sutí, vystupovaly rozpadavé štěrky až
slepence uložené na téměř vertikálně uložených podložních kulmských břidlicích
paleozoického stáří. V nadloží bazálních štěrků vystupovaly jemnozrnné vápnité
pískovce žlutošedé až okrové barvy, bohaté na mořské měkkýše a ramenonožce, jak již
bylo zmíněno.
Místní geologické lokality jsou doporučeny k ochraně díky vrstevnímu sledu
sedimentů karpatu s poměrně bohatým výskytem živočišných fosílií. Je to ojedinělá
lokalita na severní Moravě, ale jelikož se nachází v obci, lze očekávat střety zájmů při
stavební činnosti, případně stavbě komunikací (lokality.geology.cz).
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Bývalá pískovna v Bezuchově
Podloží bezuchovské pískovny je tvořeno neogenními písky, které zde byly
těženy a zdejší zajímavostí jsou pískovcové „bochníky“ o průměru i jeden a více metru,
kterým bude věnována samotná kapitola. Po ukončení těžby byl prostor pískovny
vyhlášený za chráněné hnízdiště břehulí říčních (Riparia riparia) (Janoška, 1998),
ovšem i přes ochranu území se z pískovny stala černá skládka, která byla od roku 2003
zavážena odpadem a popílkem z nedaleké přerovské teplárny. Zavezení a celková
rekultivace byla ukončena ke dni 30. 9. 2007 (p. Šrámek, osobní komunikace).

Pískovcový odkryv u Símře
Neogenní pískovcový odkryv se nachází i při okraji lesa Hrachovec (Obr. 9),
směrem na Símři. Např. v letech 1945-1946 zde byl kopán a převážen písek
k připravované stavbě nové školy v Soběchlebích (Pospíšil, 2004). Dnes je dostupný
písek vytěžen a pískovna slouží pouze pro potřeby lidí z okolí. Odkrytá pískovcová
stěna dosahuje maximální výšky 7 m a je široká přibližně 15 m. Na odkryv navazuje
část vytěžené pískovny, která je dnes zarostlá a zpustlá.

Obr. 9 Pískovcový odkryv u Símře v porovnání s dospělým člověkem
(foto: J. Horáčková, 21. 3. 2011)
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Tab. 5 GPS souřadnice a vybrané charakteristiky pískoven vyskytujících se
v zájmovém území
lokalita
Hrachovec
Dolní Nětčice
Dolní Nětčice
Bezuchov - Kopce

zem. šířka
49° 27.683´
49° 28.862´
49° 28.757´
49° 27.498´

zem. délka
017° 38.959´
017° 40.560´
017° 40.646´
017° 36.856´

výška [m]
7
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno

délka svislé stěny [m]
15
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno

Kamenolom v Dolních Nětčicích
V Dolních

Nětčicích

se

těžil

kromě

písků

také

stavební

kámen,

a to v kamenolomu při soutoku Dolnonětčického potoka a Rakova. Lom je dnes
opuštěný a zarostlý, ale stále je patrná příjezdová cesta ze směru od obce Rakov. Stěna
lomu dosahuje maximální výšky 36 m.

Lomy u Šišmy
V lese spojujícím obce Kladníky a Šišmu se nachází tři opuštěné lomy, ve
kterých byla těžena karbonská droba. Útržkovité informace o lomech poskytla paní
Drdová z Bezuchova.
Lom nejblíže Kladníkům, na pravém břehu Šišemky, v minulosti patřil
soukromníku Vašákovi a byl znárodněn v roce 1948. Vytěžený kámen byl používán na
stavby budov a silnic, k jeho zpracování sloužila i drtička kamene. Janoška (1998)
popisuje zdejší výskyt dodnes viditelných, až několik desítek centimetrů velikých,
téměř ideálních koulí, o kterých je zmínka v na konci kapitoly 7. Druhý lom na pravém
břehu Šišemky patřil nejspíše obci Šišma a dnes se zde nachází černá skládka odpadu.
Na pravém břehu Šišemky se nachází lom patřící Bezuchovu, mimo jiné si odtud
bezuchovští obyvatelé odváželi materiál do základů domů.

Ostatní lomy
Menší opuštěný lom se nachází nad obcí Soběchleby, na levém břehu Maleníku,
při vstupu do lesa nad zemědělským družstvem. Dříve nejspíš sloužil k těžbě droby
i skalní odkryv při cestě ze Soběchleb k chatě U Huberta. Další lom je nad Radotínem
na pravém břehu Radotínského potoka, naproti opravené malé vodní nádrže. Tyto lomy
nejspíš sloužily pouze pro potřeby místních obyvatel a ke stejnému účelu sloužila
nejspíš i terénní sníženina v oblasti Pod myslivnou u obce Valšovice. Tomu nasvědčují
malé rozměry prostoru a špatná dopravní dostupnost.
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Tab. 6 GPS souřadnice a vybrané charakteristiky lomů vyskytujících se
v zájmovém území
lokalita

zem. šířka

zem. délka

Šišma - Březí
Šišma - Březí
Šišma - Březí
Soběchleby
Radotín – Hlohová
Dolní Nětčice
Valšovice – Pod myslivnou
trasa Soběchleby – U Huberta

49° 28.502´
49° 28.224´
49° 28.246´
49° 29.468´
49° 29.262´
49° 29.014´
49° 30.594´
49° 29.978´

017° 35.483´
017° 35.321´
017° 35.420´
017° 39.340´
017° 38.147´
017° 41.077´
017° 42.232´
017° 39.716´

výška
[m]
27
16
31
12
6
36
nezjištěno
7

délka svislé
stěny [m]
60
55
100
50
48
70
nezjištěno
15

7.3.2 Zemědělské (agrární) tvary
Agrární antropogenní formy reliéfu jsou tvary zemského povrchu vytvořené
nebo vzniklé z tvarů přírodních při úpravě terénu pro soustavné pěstování zemědělských
plodin. Mezi tyto tvary patří i agrární terasy. Ty se v zájmovém území vyskytují na
třech lokalitách, všechny leží na pravém břehu Šišemky, před obcí Domaželice a dnes
jsou divoce zarostlé křovinami a nízkými stromy, které v některých případech
nedovolují změřit délku ani výšku jednotlivých stupňů.
V oblasti Vinohrady se nachází agrární terasa s celkem 10 stupni o délce
v rozmezí 60 až 160 metrů. Nad obcí Domaželice v oblasti V Černém se nachází dvě
agrární terasy. Výše položená terasa je složena ze dvou stupňů vysokých 2,5 a 3 metry
s téměř vodorovnou plošinou širokou přibližně 10 metrů. Agrární tvar je dlouhý 230 m.
Níže položená terasa je tvořena třemi stupni, ovšem její rozměry nebyly zjištěny. Délka
této terasy je přibližně 140 m.

Tab. 7 GPS souřadnice a vybrané charakteristik agrárních teras vyskytujících se
v zájmovém území
lokalita
V Černém
V Černém
Vinohrady

zem. šířka
49° 26.048´
49° 26.762´
49° 26.190´

zem. délka
17° 25.979´
17° 32.762´
17° 32.772´

délka [m]
230
140
60 - 160

počet stupňů
2
3
10
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7.3.3 Sídelní (urbánní) tvary
Sídelní reliéf je souborné označení pro antropogenní tvary reliéfu, které vznikly
přetvořením přírodních nebo vytvořením nových tvarů v souvislosti s výstavbou
a fungováním sídel. Dnes je to jedna z nejzákladnějších složek antropogenního reliéfu
(Kirchner, Smolová, 2010).

Skládka odpadů může být realizována ve dvou typech: v odpadovém pahorku
nebo odpadové rovině (Demek, 1986). Odpadový pahorek se nachází mezi obcemi
Hradčany a Domaželice a dnes je stále v provozu. Životnost Skládky odpadů Hradčany
je 20 let s kapacitou 1 059 000 m3 a ke dni 31. 12. 2008 zbývalo 681 000 m3 volné
kapacity (www.sita.cz). Odpadovou rovinu dnes tvoří zrekultivovaná skládka v lokalitě
Soběchleby – Símře. Tato stará uzavřená skládka domovního odpadu byla ze zákona
povinně rekultivována, a to za finanční podpory z Evropské unie. Projekt „Rekultivace
skládky Soběchleby – Símře“ v hodnotě 13,4 mil Kč byl realizován v roce 2008 na
ploše 6 091 m2 (informační tabule u zrekultivované skládky).
Stále v provozu je i skládka odpadu v Dolních Nětčicích, která je zarovnávána
do odpadové roviny. Bohužel se v dnešní krajině vyskytují i tzv. černé skládky, taková
vznikla v bývalém lomu nad Šišmou nebo v Símři, kde je převážně tvořena materiálem
ze starých automobilů. Skládkou byla i bezuchovská pískovna, když docházelo k jejímu
zavážení.

7.3.4 Dopravní (komunikační) tvary
Dopravní tvary vznikají při výstavbě povrchové a podpovrchové komunikační
sítě (Kirchner, Smolová, 2010).
Na sledovaném území se nenachází žádná železniční trať, jednotlivé obce jsou
navzájem propojeny zpevněnými i nezpevněnými cestami. Nejdůležitější dopravní
komunikací je silnice II. třídy číslo 437 vedoucí z Týna nad Bečvou přes Lhotu
a Oprostovice do Blazic. Tato silnice prochází přibližně středem území a jsou na ni
napojeny silnice III. třídy, které propojují zbývající obce (Obr. 10).
V zájmovém území jsou silnice zpevněné i nezpevněné, zejména v lesích a při
okrajích polí se nachází úvozy, dnes už ovšem zarostlé, tudíž neplní svou původní
funkci. Příkladem je přibližně 200 m dlouhý, dnes stromy zarostlý úvoz pod
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Helfštýnskou cestou nedaleko vrcholu Maleník nebo úvoz paralelně probíhající s novou
funkční lesní cestou při jižním okraji lesa Paršovického revíru u Dolních Nětčic.
Jedná se o přibližně 100 m dlouhý úsek. Další úvoz tvoří katastrální hranici mezi lesy
Týna nad Bečvou a poli Radotína. Úvoz je dlouhý přibližně 550 metrů a dnes jeho
funkci převzala nová nezpevněná lesní cesta, která vede paralelně vedle stromy
zarostlého úvozu.

Obr. 10 Schéma dopravní situace ve vymezeném území
(zdroj: www.rsd.cz; upraveno)

V důsledku nerovnosti terénu a charakteru zdejšího reliéfu bylo nutné vykonat terénní
úpravy, které by zajistily možnost vybudovat bezpečně funkční silniční komunikace.
Nerovnosti byly upraveny dopravními náspy, tedy navršením podkladu pro vyvýšení
komunikace (Demek, 1986).
V zájmovém území slouží dopravní náspy k dosažení plynulého sklonu trasy a jedná
se o úseky silnic např. mezi Pavlovicemi u Přerova a Hradčany v blízkosti zemědělského
družstva nebo úsek silnice z Bezuchova do Šišmy. Snad nejvýraznější násep se nachází
v Oprostovicích v zatáčce na příjezdu od Radotína, u kterého vyšší svah dosahuje výšky
přibližně 7 m.
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7.3.5 Vodohospodářské tvary
Do této kategorie patří všechny terénní úpravy, které souvisejí s ovlivněním
hydrologického režimu, zejména odtoku z povodí. V případě zájmového území se jedná
o vnitrozemské vodohospodářské tvary. K nejčetnějším tvarům patří vodní nádrže, s tím
souvisí stavba hrází vodních nádrží. Dále se do této skupiny tvarů řadí regulovaná
koryta vodních toků a podpovrchové tvary, tedy vodohospodářské sítě, tj. vodovodní síť
a stoková síť, vodojemy, studny a vodní tunely. Součástí stokové sítě jsou čistírny
odpadních vod, které mohou mít rozsáhlé vhloubené podzemní prostory (Kirchner,
Smolová, 2010).

Na zvolených úsecích vodních toků byla provedena jejich úprava. Na pohled zřejmé
jsou zpevněné břehy. K hlavním cílům úpravy vodních toků patří např. protipovodňová
ochrana pozemků a objektů, úprava odtokových poměrů a splaveninového režimu, stabilizace
břehů a dna, umožnění odběru vody a zvýšení estetické funkce vodního toku v krajině
(Milerski a kol., 2005). Ke zmíněnému zpevnění břehů, resp. vytvoření zcela umělého koryta,
došlo na Šišemce v Šišmě, na Maleníku v Soběchlebích a na Dolnonětčickém potoce
v Dolních Nětčicích, kde byly upraveny jak břehy, tak dna koryt. Na dolních tocích byla
provedena jen úprava břehů.

Na Záhoří se celkově nenachází mnoho vodních nádrží. Většinou se jedná o malé
nádrže s funkcí zásobování obce požární vodou a ochrany před povodňovými vlnami. Místní
vodní nádrže plní většinou více funkcí zároveň, z toho jedna převládá.
Na horním toku Dolnonětčického potoka byly vybudovány Paršovické rybníky
Hadovec, o nichž veškeré informace poskytl pan Gratcl, pracovník Střední lesnické
školy Hranice. Jedná se o dvě průtočné nádrže – rybník R1 a R2, jejichž parametry jsou
uvedeny v Tab. 8 a jediným uživatelem je Školní polesí, Valšovice 33. Nádrže plní
několik funkcí. Probíhá zde praktická výuka předmětu „Přidružená lesní výroba“ pro
studenty SLŠ Hranice, dochází zde ke transformaci povodňových vod, velký význam
má protierozní ochrana povodí. Mezi další funkce patří nalepšování minimálních
průtoků ve vodoteči, krajinotvorná funkce vodní plochy a další doplňující funkce
v rámci hydrologického povodí.
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Tab. 8 Charakteristika Paršovických rybníků R1 a R2
parametr
Max. výška hráze
Kóta koruny hráze
Kóta hladiny stálého nadržení
Maximální plocha zátopy
Průměrná hloubka vody
Retenční obsah nádrže maximální
Odpadní potrubí v hrázi
Doba napouštění

R1
3,50 m
330,80 m n. m.
329,80 m n. m.
4,900 m2
0,94 m
4,587 m3
3,89 %
2,7 dne

R2
3,00 m
327,00 m n. m.
326,00 m n. m.
5,100 m2
1,36 m
6.951 m3
7,0 %
4,1 dne

Dalšími vodními nádržemi na Dolnonětčickém potoce jsou dva objekty, které tvoří
jedno vodohospodářské dílo, Rakov – revitalizace lokality Hadovec, a o nichž poskytl
informace pan Skácel, místostarosta obce Rakov. Objekt vznikal v letech 2000 – 2002 na
území volně zatravněné a zamokřené nivy Dolnonětčického potoka, ze kterého jsou tyto dvě
boční nádrže (Obr. 11, Obr. 12) napájené a do něj následně odvodňované. Nádrže byly
vybudovány za účelem transformace povodňových vod. V letních a suchých měsících téměř
vysychají a v jarních a deštivých měsících zadrží nadměrné množství vody. Mezi další funkce
patří protierozní ochrana povodí, krajinotvorná funkce vodní plochy, nalepšování
minimálních průtoků ve vodoteči a další doplňující funkce v rámci hydrologického povodí.

Tab. 9 Charakteristika nádrží Rakov – revitalizace lokality Hadovec
parametr
Max. výška hráze
relativní kóta koruny hráze
Maximální plocha zátopy
Průměrná hloubka vody
Retenční obsah nádrže maximální
Odpadní potrubí v hrázi
Doba napouštění

nádrž č. 1
2,10 m
99,90 m n. m.
2,964 m2
0,45 m
1,326 m3
3,89 %
2,7 dne

nádrž č. 2
2,42 m
94,53 m n. m.
1,695 m2
0,75 m
1,271 m3
7,0 %
4,1 dne
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Obr. 11 Rakov – Hadovec (horní nádrž)
(foto: J. Horáčková, 28. 10. 2008)

Obr. 12 Rakov – Hadovec (dolní nádrž)
(foto: J. Horáčková, 28. 10. 2008)
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Mezi největší vodní plochy v území patří soustava tří biologických rybníků na
Maleníku pod obcí Soběchleby. Jedná se o tři kaskádovitě vybudované nádrže, do
kterých je (dle místních obyvatel) svedena jednak voda povrchová z povodí Maleníku,
ale i splašky a odpadní vody ze Soběchleb a Radotína.
Podle Milerskiho a kol. (2005) probíhá biologické čištění odpadních vod
v malých nádržích, které umožňují přírodní způsoby čištění a využití znečištěných
povrchových a odpadních vod. K odstraňování znečištění jsou využívány přirozené
samočistící procesy probíhající v půdním a vodním prostředí. Výhodou těchto nádrží je jejich
lepší zapojení do krajiny než výstavba klasických čističek odpadních vod.
Největší nádrží v oblasti je přehrada v Šišmě s plochou 13 213 m2 a délkou
hráze 110 m. Na hrázi platí zákaz vjezdu motorových vozidel a zákaz lovu ryb z hráze.
Nádrž slouží i jako zdroj požární vody.

V minulosti se v lese nad Bezuchovem nacházel menší rybník. V roce 1993 byla
přibližně na místě původního rybníka vybudovaná 3,5 m hluboká vodní nádrž, nazývaná
Rybníčky, mimo jiné sloužící pro požární účely. Její rozměry jsou přibližně
70 m x 70 m s objemem vody 5 000 m3 (p. Šrámek, osobní komunikace). Pomocí GPS
byla změřena plocha 2 844 m2. Nádrž je napájena potokem, který pramení vývěrem
o vydatnosti 1 – 10 l/s.

Půl kilometru pod Rybníčky se rozkládá uměle vytvořená malá vodní nádrž
Broďák s hrází dlouhou 13 m a plochou 204 m2. Podle Požárního řádu obce Bezuchov
nádrž slouží jako zdroj požární vody s objemem 25 m3 vody.

Další menší vodní nádrž se nachází v katastru obce Hradčany při západním kraji
Dřevohostického lesa. Nádrž je opatřena hrází o délce 33 m a výšce 1,5 m. Plocha
nebyla kvůli neprostupnému terénu změřena.

Z období před 20. stoletím je doložena existence panského rybníka v Dolních
Nětčicích, který byl zavezen v letech 1902 – 1903. Patřil k mnoha rybníkům
helfštýnského panství a zabíral území o rozloze 2 ha. Nacházel se v místech dnešních
polí za potokem, směrem z Dolních Nětčic do Soběchleb, kde se dodnes v místech
původního rybníka při větších deštích drží voda (Kučerová, Macháč, 2009).
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Existují materiály s plány na výstavbu přehrady Radkovy (Obr. 13), která měla
být vystavěna na Dolnonětčickém potoce po roce 2000. Plány byly sestaveny v 70. letech
20. století a hlavními účely pro vybudování přehrady byla závlaha v povodí Dolnonětčického
potoka, rekreace a sportovní rybářství. Přehrada se měla nazývat Radkovy, popř.
Dřevohostice na Dolnonětčickém potoce a její zátopová oblast by pohltila 101,5 ha
zemědělské půdy, 58 ha lesní půdy a 0,75 km zatopené komunikace. Níže uvedené navržené
parametry pochází z roku 1971. Na realizaci stavby ale nebyly vyhrazeny dostatečné finanční
prostředky a dnes se o realizaci neuvažuje (p. Kužel, osobní komunikace).

parametry přehrady:
typ: zemní sypaná hráz
kóta koruny: 258,00 m n. m.
max. výška: 17 m
délka v koruně: 430 m
kubatura hráze: 280 000 m3

parametry nádrže:
stálé nadržení: 32,0 ha zatopené plochy; objem 0,80 mil. m3
celkový ovladatelný prostor: 134,0 ha zatopené plochy; objem 7,63 mil m3

Obr. 13 Vymezené území pro stavbu přehrady Radkovy
(zdroj: p. Kužel, osobní komunikace)
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Mezi základní vodohospodářské tvary patří hráze. Ty v zájmovém území
nedosahují velkých rozměrů a většinou se jedná o hráze zemní neboli sypané. Pouze tři
malé hráze jsou betonové a nedosahují velkých rozměrů, nejdelší měří 15,5 m, je
vysoká 1,9 m a jejich součástí je nebo bylo malé stavidlo. Údaje uvedené v Tab. 10 byly
změřeny v rámci terénního výzkumu, nebo byly poskytnuty konkrétními osobami, které
jsou uvedené v odstavci týkajícím se vodních nádrží. Některé údaje nebyly zjištěny.

Tab. 10 Vybrané charakteristiky hrází v zájmovém území
vodní nádrž
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Šišma
Paršovické rybníky Hadovec: R1
Paršovické rybníky Hadovec: R2
boční nádrže na Dolnonětčickém potoce:1
boční nádrže na Dolnonětčickém potoce:2
Soběchleby u ZD
Soběchleby u lomu
Soběchleby nad ZD
biologický rybník ½
biologický rybník 2/3
Radotín
Radkovy - plán
Nad Rybníčky, Bezuchov
Broďák

délka hráze
[m]
33
nezjištěno
35
110
55
75
nezjištěno
nezjištěno
65
5
15,5
69
100
18
430
65
13

výška hráze
[m]
nezjištěno
nezjištěno
1,5
nezjištěno
3,5
3,0
2,1
2,42
nezjištěno
0,6
1,9
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
17
nezjištěno
0,9

typ
hráze
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zděná
zděná
zemní
zemní
zemní
zemní
zemní
zděná

Člověk svými zásahy upravuje proudění vody v korytě, a to budováním umělých
stupňů v korytě toku. V zájmovém území bylo zjištěno šest umělých stupňů: na zregulované
části Šišemky v Šišmě, pod obcí Hradčany směrem ke skládce odpadů, na bezejmenném
levostranném přítoku Šišemky mezi Hradčany a zdejší vodní nádrží, na Radotínském potoce
před vodní nádrží u Radotína. Na Dolnonětčickém potoce je stupeň vytvořený z klád
a dřevní hmoty. Zvláštním stupněm je stupeň v severní části povodí Dolnonětčického potoka,
který byl vybudován pro plynulý odvod stékající povrchové vody z povodí pod silnicí.
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7.3.6 Pohřební (funerální) tvary
Tyto tvary vznikají při pohřbívání mrtvých a s tím spojenými zvyky. Pohřební
tvary lze rozdělit na tvary historické a současné, podle polohy na tvary povrchové
a podpovrchové neboli podzemní. Místa úložišť ostatků tvoří hřbitovy (Kirchner,
Smolová, 2010).
Ve vymezeném území jsou dnes v provozu dva hřbitovy. Jedná se o hřbitov
v Pavlovicích u Přerova a v Soběchlebích.
Zajímavostí v území jsou mohyly. Mohyly na Záhoří byly objeveny v srpnu
roku 1889 ThDr. Františkem Přikrylem a tehdy se jednalo o útvary s průměrem 12 m
a výškou 1 – 3 m. Mohylníky se na Záhoří vyskytovaly v polích u obcí Lhota a Radotín,
ty však byly postupně rozorány, a v Dřevohostickém lese, kde jsou některé stále
pozorovatelné (Červinka, 1909). Celkem bylo prozkoumáno 31 mohyl v šesti
skupinách, zejména v oblasti terénního hřbetu mezi obcemi Nahošovice a Bezuchov, na
což poukazuje i nedávno vzniklá Naučná stezka Dřevohostickým lesem. Stáří mohyl
spadá do doby mladší doby kamenné, tedy 2 000 – 2 500 let před současností
(informační cedule Naučné stezky Dřevohostickým lesem, 2010).
Při terénním průzkumu bylo nalezeno a zmapováno pouze pět mohyl (Tab. 11)
v blízkosti obce Bezuchov (Obr. 14), dále bylo zaměřeno území u 11. zastavení Naučné
stezky Dřevohostickým lesem, na kterém pozůstatky mohyl vytváří nepřirozeně zvlněný
terén.

Tab. 11 GPS souřadnice sledovaných mohyl v zájmovém území
lokalita
Dřevohostický les – Zadní les
Dřevohostický les – Zadní les
Dřevohostický les
Dřevohostický les
Dřevohostický les – Prostřední les
Dřevohostický les – Prostřední les

zem. šířka
49° 27.406´
49° 27.374´
49° 27.155´
49° 26.989´
49° 26.913´
49° 26.804´

zem. délka
17° 36.155´
17° 36.126´
17° 35.966´
17° 35.651´
17° 35.939´
17° 35.539´
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Obr. 14 Pozůstatek mohyly v Dřevohostickém lese směrem od Bezuchova
(foto: J. Horáčková, 17. 4. 2010)

7.3.7 Rekreační a sportovní tvary
Rekreační a sportovní antropogenní tvary se v současné době stávají významnými
krajinnými prvky. Řadíme sem ty tvary, které souvisí s rekreačními a sportovními aktivitami.
Typicky rekreačními tvary jsou hřiště a koupaliště, dále sem patří liniový tvar turistická stezka
(Kirchner, Smolová, 2010).
Hřiště se vyskytuje téměř v každé vesnici na Záhoří, ať už se jedná o moderně
upravené hřiště patřící ke zdejším školám nebo o hřiště na nezpevněném povrchu provizorně
vytvořené zdejšími obyvateli. Největší koupaliště je v Soběchlebích a rekonstruováno bylo
také koupaliště v Hradčanech. K účelu koupání sloužily i některé požární nádrže, ještě před
pár lety se lidé koupali např. v hasičské nádrži před Oprostovicemi či v Dolních Nětčicích.
V okolí vymezených povodí se nachází několik turisticky zajímavých lokalit.
Výběrem, tisíce turistů ročně navštíví zříceninu hradu Helfštýn nad Týnem nad Bečvou
a Zbrašovsko aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Tyto dvě lokality jsou propojeny
červenou turistickou stezkou, která vede z Helfštýna přes chatu U Huberta, rozcestník pod
Maleníkem a dále do Teplic nad Bečvou. Úsek stezky na vymezeném území vede po silnici
III. třídy a po nezpevněné cestě.

61

V Dřevohostickém lese byla vyznačena Naučná stezka Dřevohostickým lesem, též
nazývána jako Hubertova naučná stezka, která poukazuje na zdejší zajímavosti a vyzdvihuje
informace o pozůstatcích místních neolitických mohyl. Naučná stezka je dlouhá necelých
7 km a čítá 12 zastavení u naučných cedulí.

7.4 Geologicky zajímavé tvary
Do této kapitoly jsou zařazeny tvary, které jsou zajímavé, a je vhodné se o nich
zmínit.
První tvarem jsou pískovcové bochníky, tvarem odpovídající balvanům, které
pochází z bezuchovské pískovny. Podle Janošky (1998) jsou bochníky nejspíš výsledkem
počátečního stadia přeměny nesoudržného písku v pevnou horninu. Těchto bochníků
bylo zmapováno 61 a jsou nerovnoměrně rozmístěné po obci Bezuchov, kam je místní
lidé z vlastní iniciativy přemístili ze zdejší pískovny, aby zabránili jejich zániku
společně s pískovnou. Díky zajímavým tvarům a rozměrům bochníků o ně projevili
zájem architekti a chtěli je využít ve svých projektech jako estetické prvky. Nejvíce
bochníků bylo rozmístěno pod památnou lípu na návsi, dále pod mateřskou školu
(Obr. 15), vedle kapličky a na začátek cesty vedoucí k Dřevohostickému lesu, kde se
nachází jedny z největších bochníků. Bochníky byly převezeny i do jiných obcí na
Záhoří. Jeden je umístěn před obecním úřadem v Rakově, několik se jich nachází před
hospodským zařízením v Dřevohosticích. Jeden menší bochník byl umístěn na dřevěný
podstavec a slouží jako putovní cena v místní cyklistické soutěži. Tato cena je
vystavena na nádvoří dřevohostického zámku. U každého bochníku byla změřena délka
tří na sebe kolmých os: svislá osa (osa x), na ni kolmá delší osa (osa y) a kolmá kratší
osa (osa z). U každého bochníku byl změřen jeho maximální obvod a tyto
charakteristiky jsou shrnuty v Příloze 4. Průměrná výška změřených bochníků je 45 cm,
průměrná šířka v delší ose je 96 cm, průměrná šířka v kratší ose činí 69 cm. Průměrný
bochník má obvod 261 cm.
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Obr. 15 Pískovcový bochník č. 1 v porovnání s dospělým člověkem
(foto: J. Horáček, 27. 12. 2008)

Druhým zajímavým tvarem jsou kulovité útvary droby (Obr. 16), které jsou
podle Janošky (1998) výsledkem zvětrávacích procesů a projevují se téměř ideální
kulovitou odlučností zmíněné horniny. Tyto tvary je možné sledovat v opuštěném lomu
nad Šišmou, největší odloučená droba je v době bez rozpuklé vegetace dobře viditelná
v horní části bývalé těžební stěny. Droba je díky svým vlastnostem vyhledávaným
stavebním kamenem, čehož využili i lidé ve středověku při stavbě hradeb nedalekého
Helfštýna, kde je také pozorovatelná kulovitá odlučnost droby ve zdivu nad vstupní
bránou do hradu. Zřícenina hradu Helfštýn leží necelé dva kilometry severně od hranice
povodí Šišemky, tedy mimo zájmové území.
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Obr. 16 Kulovitá odlučnost droby v lomu nad Šišmou
(foto: J. Horáčková, 25. 4. 2009, upraveno)

7.5 Ostatní tvary
V zájmovém území se nachází několik pramenů. Jedná se o prameny volně
vytékající na zemský povrch, obehnané malou zídkou nebo jen prameny, jejichž voda je
odváděna uměle vsazenou odtokovou rourou. Příkladem je uvedeno pět pramenů
v území. Pro pojem pramen je v některých případech používané označení studánka.
Pramen obehnaný kameninovou zídkou z roku 2002 vyvěrá u vchodu na
Střelnici Střední lesnické školy Hranice a Školního polesí Valšovice (Obr. 17).
Do zídky je vsazena památní deska bývalému řediteli hranické lesnické školy,
Dr. Hermannu Reussemu.
Dle hydrogeologické mapy vyvěrá na jižním okraji lesa Záhoří, mezi
Pavlovicemi u Přerova a obcí Hradčany, pramen zachycený jímkou.
Zajímavý pramen vyvěrá zprava do Šišemky, asi 300 m před jejím ústím do
Moštěnky. Obyvatelé blízkých vesnic jej nazývají kyselkou. Podle místních obyvatel si
pro vodu z pramene donedávna chodili a pili ji.
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Vodní nádrž Rybníčky v Bezuchově je napájena potokem, který začíná
pramenným vývěrem v lesíku mezi obcemi Bezuchov a Oprostovice a jeho vydatnost
podle hydrogeologické mapy je 1 – 10 l/s.
Při vstupu do lesa Kunkov ze směru od Kladník se nachází pramen, který místní
lidé nazývají zimniční studánkou. Název studánky vznikl díky tomu, že ani v zimě zde
voda zcela nezamrzá.
Na území se nachází také studánka, která je zaregistrována v Národním registru
pramenů a studánek pod záznamem č. 791, Studánka sv. Floriana (www.estudanky.cz).
Přetékající vodu odvádí dřevěný žlábek, který vede pod obecní chatou. Ta je zároveň
zastavením č. 2 v Naučné stezce Dřevohostickým lesem.
Víceméně tradovanou zajímavostí je v minulosti vícekrát zaznamenaná studánka
se slanou vodou u Hrachovce. O slaném pramenu vody je psáno i v Soběchlebích,
v místě zvaném „na Slatině“ (Pospíšil, 2004).

Obr. 17 Pramen u střelnice SLŠ Hranice
(foto: J. Horáčková, 28. 10. 2008)
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8 SLOVNÍČEK VYBRANÝCH GEOMORFOLOGICKÝCH POJMŮ
Biogenní tvary
krtina – kupovité hromádky hlíny vyhrabané krtky z jejich podzemních nor, které se
díky svým rozměrům řadí mezi drobné tvary půdních povrchů. Jejich průměr dosahuje
většinou 25-50 cm a výška kolem 20 cm. Jsou nejtypičtějším a nejnápadnějším
projevem biologické přestavby půdy, neboť ukazují, kolik materiálu ze spodin se
přemisťuje na povrch, což podmiňuje koloběh půdních částic v aktivních horizontech.
Krtiny jsou běžné všude, kde žijí krtci, nejčastěji na lukách a na trávnících v zahradách
(Rubín, Balatka a kol., 1986).

Fluviální tvary
břehová nátrž – svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných horninách, vytvořená
většinou v nárazových březích meandrů a zákrutů vodních toků. Tento tvar je
podmíněný podemíláním břehů a svahů z málo odolných minerálů, které jsou schopny
udržet svislé stěny (Smolová, Vítek, 2007).

břehový výklenek – výklenek ve spodní části břehu pod břehovým převisem, vytvořený
procesem podmývání břehu vodním tokem (Lehotský, Grešková, 2004).

břehový převis (převis) - výčnělek v horní části břehu a jeho vznik je podmíněný
laterální erozí toku a odplavením spodní části břehu (Lehotský, Grešková, 2004).

dnová dlažba – hrubozrnný materiál pokrývající dno, který vytváří odolnou vrstvu na
dně toku. Vzniká postupným vyplavováním jemnějších frakcií (Lehotský, Grešková,
2004).

dnový stupeň – výraznější vertikální diferenciace dna (Lehotský, Grešková, 2004).

dřevní hmota v korytě – zbytky kmenů a větví stromů nacházející se v korytě (Lehotský,
Grešková, 2004).
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erozní rýha – výrazná rýha na povrchu svažitého terénu vzniklá erozí stékající vody.
Jedná se o rychle se vyvíjející tvar, který prochází několika vývojovými stupni: stružka,
strž nebo údolí (Smolová, Vítek, 2007).

listová drť – nahromaděné popadané listí v korytě toku (Lehotský, Grešková, 2004).

meandr (meandrový oblouk) – je oblouk vodního toku větší délky než polovina obvodu
kružnice nad jeho tětivou s úhlem oblouku větším jak 180° (Lehotský, Grešková, 2004).

meandrující koryto – koryto se zvlněným půdorysem, s vysokým stupněm klikatosti
a charakteristickým střídáním nárazových a nánosových břehů (Lehotský, Grešková,

2004).

strž – rychle se vyvíjející typ erozní rýhy, který nejčastěji vzniká v sypkých usazených
horninách. V profilu má strž obvykle tvar písmene V a rozlišují se dva základní typy
strží: ovrag a balka. Strž typu ovrag má v profilu písmeno V, je modelována
hloubkovou erozí a má nestabilní svahy. Strž typu balka má dno vyplněné deluviálními
a deluviofluviálními sedimenty, obvykle se vyvíjí ze strže typu ovrag (Smolová, Vítek,
2007).

údolí – poměrně úzká, protáhlá a obvyklá křivolaká sníženina zemského povrchu,
kterou protéká voda občas (tzv. suché údolí) nebo trvale (tzv. říční údolí) (Netopil,
1984). Smolová a Vítek (2007) doplňují, že tato sníženina je skloněná ve směru spádu
toku a její tvar je výsledkem vztahu mezi lineární erozí vodního toku a vývojem svahů.
Podle tvaru rozlišují několik základních typů údolí: soutěsky, kaňony, údolí tvaru
písmene V, neckovitá údolí a visutá údolí. Nejčastějším typem údolí je údolí s příčným
profilem ve tvaru písmene „V“, který obecně vzniká za rovnovážného vztahu hloubkové
eroze a svahové modelace.

údolní niva – akumulační rovina podél vodního toku, která vyplňuje ploché údolní dno
a je tvořena naplaveninami, v menší míře i sedimenty přemístěnými z okolních svahů
(Smolová, Vítek, 2007). Kettner (1954) doplňuje, že v nánosech se tok vine v zákrutech
nebo se rozvětvuje v několik ramen.
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zóna břehových a doprovodných porostů – bariéra tvořená břehovou vegetací jako filtr
mezi tokem a přilehlým územím (Lehotský, Grešková, 2004).

Antropogenní tvary
agrární terasa – svahový stupeň tvořený téměř vodorovnou plošinou (zpravidla úzkou
a dlouhou) a příkřejším svahem terasy. V hospodářství slouží jako účinný protierozní
prostředek, zpomaluje a plošně rozptyluje odtok srážkové vody, brání splachu
a vymílání půdy (Zapletal, 1969).

dopravní násep (komunikační násep) – zemní těleso nad úrovní původního terénu, které
vzniká nasypáním hlíny nebo kamene k vyvýšení dopravní trasy. Účelem výstavby tohoto
antropogenního tvaru je dosažení plynulého vedení komunikace překonávající konkávní
formy reliéfu nebo k dosažení plynulého sklonu trasy (Kirchner, Smolová, 2010).

hráz – součást vodního díla, která zahrnuje širokou škálu tvarů. Rozlišujeme hráze
zemní neboli sypané a hráze betonové a zděné (Kirchner, Smolová, 2010).

hřbitov – místo, které plní funkci úložišť lidských ostatků. Skládá se z hrobů, rovů
a hrobek, které jsou odděleny cestami a pruhy zeleně. Hřbitovy mohou dosahovat
různých rozměrů a půda, na které jsou zakládány, je v pedologii označována za
pohřební půdu (Kirchner, Smolová, 2010).

hřiště – plocha určená pro sportovní aktivity. Její tvar je závislý na sportovní aktivitě,
která se na dané ploše realizuje (Kirchner, Smolová, 2010).

kamenolom – konkávní tvar reliéfu, který slouží k těžbě stavebního kamene, užitkové
suroviny pro stavební, průmyslové a jiné účely (Kirchner, Smolová, 2010).

lomy – místa, kde se láme a těží užitkový kámen pro stavební, průmyslové a jiné účely.
Jsou formami konkávními, protože vznikly antropogenním snížením terénu, vybráním
povrchového materiálu, tj. užitkové horniny. Lomy patří mezi montánní antropogenní
tvary, což jsou tvary vytvořené při povrchovém nebo hlubinném těžení, a tvary, jejichž
vznik byl těžením podmíněn. Jelikož mapované lomy vznikly záměrnou lidskou
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činností, řadíme je mezi vlastní montánní tvary, na kterých již dlouho dobu není
provozována báňská činnost. Jedná se tedy o stopy po starém dolování (Zapletal, 1969).

mohyla – konvexní funerální antropogenní formy reliéfu. Jedná se o násypy navršené
z hlíny, kamení, nebo hlíny i kamení, nad pravěkým či ranně historickým hrobem.
Jejich tvary i velikost jsou závislé na tom, kdy a v jakých podmínkách vznikly, jakého
společenského postavení dosáhl ve svém životě pohřbívaný člověk, a jak dlouho
a s jakou intenzitou na ně působily vnější geomorfologické síly. Pokud se vyskytuje
více mohyl pohromadě, nazývají se mohylníky (Zapletal, 1969). Dnešním generacím
mohyly označují místa posledního odpočinku lidí v nich pohřbených. Také do jisté míry
chrání nebožtíkovo tělo před jakýmkoliv zneuctěním (Kirchner, Smolová, 2010).

pískovna – těžební tvar určený pro těžbu a úpravu písku (Kirchner, Smolová, 2010).

skládka odpadů – akumulační tvar, který může vytvářet dle Demka (1986) dva typy:
odpadové pahorky (řízené skládky pevných komunálních odpadků, které jsou vršeny do
podoby pahorku) a odpadové roviny (odpad zarovnává sníženiny antropogenního nebo
přirozeného původu). Skládky komunálního odpadu mají význam jako odkladiště
odpadu, tj. starých, nepotřebných nebo opracovaných věcí (Kirchner, Smolová, 2010).

turistická stezka – trasa na zemském povrchu vyznačená turistickými směrovkami
a turistickými značkami. Jedná se o liniový antropogenní tvar, který se dle genetické
klasifikace řadí mezi dopravní i rekreační tvary, a bývají vedeny turisticky zajímavými
místy po různých površích. Dnes slouží pěším turistům i cyklistům, ovšem mají
i negativní dopad na přírodu a okolní reliéf, jedná se zejména o urychlení fluviálních
procesů (Smolová, Kirchner, 2010).

umělý stupeň v korytě – výraznější vertikální diferencicace dna vytvořená člověkem
(odvozeno z: Lehotský, Grešková, 2004).

úvoz – speciální typ dopravního průkopu, který vzniká častým provozem kolových
vozidel. Jedná se o protáhlé zářezy vznikající dopravními procesy na nezpevněných
cestách a velmi často jsou dále prohlubovány fluviální erozí (Kirchner, Smolová, 2010).
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vodní nádrž – omezený prostor k hromadění vody pro její pozdější využití, k zachycení
povodňových průtoků, ochraně údolí pod nádrží ohrazováním části území a umělým
vytvořením vodního prostředí. Podle vzniku dělíme nádrže na přirozené a umělé, umělé
nádrže se dále dělí dle několika kritérií. Je možné rozlišovat umělé nádrže boční (vytvořené
oddělením a uzavřením části území vedle toku obvodovou hrází), nádrže vyhloubené (vzniklé
vyhloubením v terénu) a nádrže údolní (vytvořené přehrazením údolí přehradou) (Milerski
a kol., 2005). Vlastní vodní nádrž se skládá z prostoru stálého nadržení, akumulačního
a retenčního ochranného prostoru. Výrazným tvarem souvisejícím s vodními nádržemi
jsou jejich hráze, které jsou dle své konstrukce zemní, betonové a zděné (Kirchner,
Smolová, 2010).

úprava koryta – souhrn prací a staveb vykonaných k dosáhnutí záměru úpravy (Lehotský,
Grešková, 2004).

zpevněné břehy - uměle upravené břehy za účelem zvýšení jejich odolnosti (Lehotský,
Grešková, 2004).

Geologicky zajímavé tvary
balvan – hovorové označení pro kámen větších rozměrů s hranami ostrými i zaoblenými,
popř. pro část skalního masivu jen zdánlivě oddělenou od svého skalního podkladu.
Za balvan lze považovat zlomek horniny větší jak 20 cm v delší ose (Rubín, Balatka,
1986).

Ostatní tvary
pramen – místo, kde podzemní voda přirozenou cestou volně vyvěrá na zemský povrch
(Kettner, 1954).
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9 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce navazující na bakalářskou práci Fyzickogeografická
charakteristika

povodí

Dolnonětčického

potoka

a

Šišemky

bylo

podat

geomorfologickou charakteristiku oblasti na základě studia odborné literatury a zejména
terénního výzkumu v území. Práce vznikla ze zájmu prohloubit informace zpracované
v bakalářské práci, protože zájmové území dobře znám a také ze zvědavosti, zda je
oblast Záhoří zajímavým územím i z jiného hlediska, než jen z národopisného
a historického, tak jak ho zná mnoho lidí. Po několika terénních pochůzkách, studiu
literárních pramenů a po komunikaci s některými lidmi si můžu sama odpovědět – ano,
jedná se o území zajímavé i z jiného hlediska, konkrétně z geomorfologického.
To bohužel netuší ani někteří místní obyvatelé.
Při terénních pochůzkách bylo naměřeno 207 bodů, z toho 61 pískovcových
bochníků. Nejčetnějšími tvary v území jsou tvary fluviální, nejpočetněji zastoupené
stržemi a břehovými nátržemi. Z vybraných antropogenních tvarů jsou nejčastější
kamenolomy a mohyly, biogenní tvary jsou zastoupeny krtinou.
Výstupem práce je textová část, mapa Vybrané tvary reliéfu v povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011, fotodokumentace a další
přílohy (spádové křivky vybraných toků, sériové příčné profily, výřezy z mapy,
tabelární přehled s naměřenými morfometrickými charakteristikami a přesnou
lokalizací).
Dosud neexistuje ucelená literatura zabývající se podobnou tematikou. Byly
vydány pouze publikace zabývající se vybranými tématy, příkladem je publikace
Moravská brána očima geologa (Janoška, 1998) nebo Vlastivěda moravská sestavená
Baďurou (1919), kde jsou informace sice zajímavé, ale dnes většinou neaktuální.
Doufám, že tato práce alespoň z části vyplní tuto literární absenci.
Po domluvě s paní Musilovou ze studovny z Městské knihovny v Lipníku
nad Bečvou bude tato práce založena mezi exempláře místní studovny a bude dále
k dispozici čtenářům, kteří budou mít zájem zjistit více informací o Záhoří.
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10 SHRNUTÍ
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Komplexní fyzickogeografická
charakteristika povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky (Horáčková, 2009) a podává
geomorfologickou charakteristiku oblasti na základě studia odborné literatury a zejména
terénního výzkumu v území.
Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji na území okresu Přerov a tvoří jádro
národopisné oblasti Záhoří. Z geomorfologického hlediska patří vymezená povodí do
soustavy Vnějších Západních Karpat, ale z geologického hlediska je kra Maleníku
součástí Českého masivu a zbývající část území patří k vývoji Karpat.
Morfometrická charakteristika území byla vytvořena na základě analýzy sériových
profilů, spádových křivek, sklonitosti reliéfu a absolutní a relativní výškové členitosti reliéfu.
Reliéf zájmového území se neustále vyvíjí, probíhají zde geomorfologické procesy, z nichž
nejvýraznější jsou procesy antropogenní, fluviální a sesuvné. Antropogenní procesy jsou
nejvýrazněji zastoupeny rozšiřující se zástavbou v obcích a výstavbou vodohospodářských
tvarů.
V rámci diplomové práce bylo uskutečněno několik terénních pochůzek, při kterých
byly zjištěné geomorfologické tvary zaměřeny pomocí GPS přístroje a změřena jejich
základní charakteristika. Vybrané zaměřené tvary jsou zobrazeny v mapě Vybrané tvary
reliéfu v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011. Jedná se
o vybrané fluviální, antropogenní, biogenní a geologicky zajímavé tvary. Samostatná
kapitola je věnovaná 61 pískovcovým bochníkům v Bezuchově. Inventarizace
zmíněných tvarů, složená z teoretického popisu tvaru a informací získaných terénních
výzkumem, tvoří stěžejní část diplomové práce.
Samotná práce je složená z textové části a mapy Vybrané tvary reliéfu v povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 – 2011. Dále je doplněná
fotodokumentací, sestrojenými spádovými křivkami, sériovými profily a přílohami
týkajících

pískovcových

bochníků

a

fluviálních

tvarů

na

vybraném

úseku

Dolnonětčického potoka.
Práce je vyhotovená v tištěné a elektronické podobě.
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11 SUMMARY
The thesis continues to the bachelor thesis „The comprehensive physical
geography characterization of the catchment area of the Dolnonětčický brook and the
Šišemka brook (Horáčková, 2009) and extends it in selected chapters.
This area is located in Olomouc region in Přerov district and forms the centre
of the ethnographic area Záhoří.
From the geomorphological point of view these limited catchment areas belong
to the system of the Outer West Carpathians, but from the geological point of view
the earth crust Maleník is a part of the Czech Massif and the remaining part of the area
belongs to the Carpathians.
The morphometric characterization of the area has been carried out on the base
of the analysis of the serial cross sections, longitudinal profile, inclination of the relief
and the absolute and relative topography of the relief.
The relief of this area is under permanent development – geomorphological
processes are in progress - the anthropogenic, fluvial and landslides processes are
the most considerable ones. The anthropogenic processes occur mainly in expanding
built-up areas in the municipalities and water-management constructions.
A field survey has been carried out and the most remarkable geomorphological
landforms have been documented (the main morphometric characteristics have been
measured and the location has been fixed with GPS).
The selected forms have been drawn in the map of Selected landforms in the
catchment area of the Dolnonětčický brook and the Šišemka brook in the years
2010 - 2011.
The main chapter – numbered 7 - deals with selected fluvial, anhtropogenic,
biogenic and geologically interesting shapes.
A separate chapter has been dedicated to sixty-one sand-stone cakes
in Bezuchov. The survey of the above mentioned shapes is consisted of theoretical
description which is supplemented with information obtained by the terrain research.
Along with chapter 7 this section forms the main part of the thesis.
The thesis consisted of the text part and the map „Selected landforms of the relief in the
catchment area of the Dolnonětčiský brook and the Šišemka brook in the years
2010 – 2011“.
It is supplied with photodocumentation, drawn longitudinal profile, serial cross
74

sections and other supplements about the sandstone-cakes and fluvial forms on the
selected area of the Dolnonětčiský brook. The thesis is made in printed and electronic
forms.

Key words:
the geomorphological characteristics
the catchment area of the Dolnonětčický brook and the Šišemka brook
the field survey
selected landforms
logging forms
water-management constructions
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Legenda sériových profilů
údolní niva
deluviální, deluviofluviální a fluviální sedimenty
eluvia
svahové a eolické sedimenty
vápnité jíly a jílovce, písky a štěrky
podslezská jednotka
hradecko – kyjovické souvrství
pelity němčického souvrství

Příloha 4: Přehledná tabelární charakteristika vybraných geomorfologických tvarů

Charakteristika vybraných antropogenních tvarů
tvar
mohyla

délka
tvaru (m)

výška
(m)

zem. šířka
49° 27.406´
49° 27.374´
49° 27.155´
49° 26.989´
49° 26.913´
49° 26.804´

zem. délka
017° 36.155´
017° 36.126´
017° 35.966´
017° 35.651´
017° 35.939´
017° 35.539´

kamenolom Šišma – Březí
Šišma – Březí
Šišma – Březí
Valšovice – Pod myslivnou
Dolní Nětčice
Soběchleby
trasa Soběchleby - U Huberta
starý lom

49° 28.502´
49° 28.244´
49° 28.246´
49° 30.594´
49° 29.014´
49° 29.468´
49° 29.978´
49° 29.262´

017° 35.483´
017° 35.321´
017° 35.420´
017° 42.232´
017° 41.077´
017° 39.340´
017° 39.716´
017° 38.147´

60
27
55
16
100
31
nezjištěno nezjištěno
70
36
50
12
15
7
48
6

pískovna

Hrachovec
Dolní Nětčice
Dolní Nětčice
Bezuchov - Kopce

49° 27.683´
49° 28.862´
49° 28.757´
49° 27.498´

017° 38.959´
017° 40.560´
017° 40.646´
017° 36.856´

15
7
nezjištěno nezjištěno
nezjištěno nezjištěno
nezjištěno nezjištěno

Šišma
Hradčany - Domaželice
Hradčany - Příčky
Nad Radotínem
pod Helfštýnskou cestou

49° 27.926´
49° 26.291´
49° 27.005´
49° 29.221´
49° 31.191´

017° 35.343´
017° 33.053´
017° 34.510´
017° 38.155´
017° 41.719´

V černém
V černém
Vinohrady

49° 25.979´ 017° 32.701´
49° 26.048´ 017° 32.762´
49° 26.105´ 017° 32.926´

Símře
Dolní Nětčice

49° 27.868´ 017° 38.613´
49° 29.038´ 017° 40.867´

Soběchleby
Dřevohostický les

49° 28.315´ 017° 38.770´
49° 27.420´ 017° 36.397´

černá skládka
funkční skládka
zrekultivovaná
skládka
černá skládka

Hradčany - Domaželice

49° 26.717´ 017° 33.305´

funkční skládka

umělý
stupeň
v korytě

agrární
terasa

skládka
odpadu

lokalizace
Dřevoh. les – Zadní les
Dřevoh. les – Zadní les
Dřevoh. les
Dřevoh. les
Dřevoh. les – Prostřední les
Dřevoh. les – Prostřední les

poznámka

230
140
60 - 160

Lokalizace vybraných fluviálních tvarů (O = ovrag, B = balka)
tvar

lokalizace

zem. šířka

zem. délka

strž

Kunkov

49° 28.701´

017° 35.404´

nad Šišmou, vpravo od Šišemky

49° 28.445´

017° 35.417´

nad Šišmou, vpravo od Šišemky

49° 28.426´

017° 35.380´

nad Šišmou, vpravo od Šišemky

49° 28.374´

017° 35.340´

nad Šišmou, vpravo od Šišemky

49° 28.303´

017° 35.315´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.183´

017° 35.783´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.151´

017° 35.855´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.148´

017° 35.839´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.129´

017° 35.826´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.177´

017° 35.480´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.093´

017° 35.530´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.054´

017° 35.505´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.038´

017° 35.530´

Dřevohostický les - Prostřední les 49° 26.919´

017° 35.850´

Dřevohostický les - Prostřední les 49° 26.872´

017° 35.276´

Dřevohostický les - Prostřední les 49° 26.795´

017° 35.150´

Dřevohostický les - Prostřední les 49° 27.031´

017° 36.065´

Dřevohostický les - Zadní les

49° 27.415´

017° 36.436´

pod Helfštýnskou cestou

49° 31.027´

017° 41.013´

pod Helfštýnskou cestou

49° 31.082´

017° 41.571´

před hájenkou u Valšovic

49° 31.084´

017° 42.058´

Pod revírem

49° 30.893´

017° 42.130´

Pod myslivnou

49° 30.823´

017° 42.241´

Pod myslivnou

49° 30.767´

017° 42.277´

Kouty

49° 30.567´

017° 42.262´

Niva

49° 30.090´

017° 41.156´

pod Hubertem

49° 30.072´

017° 39.656´

pod Hubertem

49° 30.150´

017° 39.589´

pod Hubertem

49° 30.200´

017° 39.518´

Hrabina

49° 29.589´

017° 38.110´

pramenná oblast Šišemky

49° 30.591´

017° 38.675´

pramenná oblast Šišemky

49° 30.558´

017° 38.704´

pramenná oblast Šišemky

49° 30.405´

017° 38.703´

49°
30.´876´

017° 41.951´

Dolnon. potok před D. Nětčicemi

49° 28.940´

017° 41.029´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.333´

017° 39.196´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.331´

017° 39.193´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.219´

017° 39.121´

břehová
nátrž

Dolnonětčický potok –
Pod myslivnou

typ délka orientace
[m]
O 135
V

sklon
svahů
45 – 55

O

65

JV

45 – 55

O

37

V

35 – 45

B

55

V

40 – 55

O

75

V

40 - 55

O

50

SV

40 – 50

O

60

Z

40 50

B

40

SZ

35 - 45

O

35

S

30 – 35

B

45

S

40 45

O

55

SZ

40 – 50

O

58

S

35 – 45

B

45

SV

40 - 55

O

35

V

45 – 55

O

60

JV

30 - 35

B

90

S

45 – 55

O

85

Z

35 - 45

B

58

SV

35 - 40

O

110

JZ

45 – 55

O

45

Z

40 - 50

O

95

V

40 – 45

O

90

JV

55 – 70

O

110

J

40 – 45

O

100

J

65 - 75

B

140

JZ

30 - 40

B

125

JV

35 - 45

O

130

Z

55 – 70

O

85

JZ

50 - 60

O

75

JZ

35 - 45

O

60

V

60 – 65

O

47

J

40 - 50

B

65

JZ

45 - 55

O

120

Z

35 - 45

tvar

lokalizace

zem. šířka

zem. délka

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.149´

017° 39.065´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.085´

017° 39.020´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 27.936´

017° 38.993´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.384´

017° 39.296´

Dolnonětčický potok před Simří

49° 28.396´

017° 39.620´

Dolnonětčický potok před ústím

49° 26.952´

017° 36.593´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.794´

017° 38.548´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.773´

017° 38.435´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.727´

017° 38.324´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.705´

017° 38.311´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.692´

017° 38.295´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.652´

017° 38.257´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.633´

017° 38.225´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.621´

017° 38.221´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.615´

017° 38.197´

Maleník - nad lomem

49° 29.682´

017° 39.587´

Maleník - biologické rybníky

49° 28.433´

017° 38.596´

Radotínský potok nad Radotínem 49° 29.077´

017° 37.999´

Šišemka nad Lhotou

49° 30.121´

017° 37.909´

Šišemka nad Lhotou

49° 30.142´

017° 37.957´

přítok Šišemky - Pod Záhořím

49° 27.368´

017° 34.518´

břehový
výklenek Šišemka - Kunkov

49° 28.876´

017° 35.690´

Šišemka - Kunkov

49° 28.867´

017° 35.701´

Šišemka - Kunkov

49° 28.786´

017° 35.523´

Doln. potok u soutoku s Rakovem 49° 29.081´

017° 41.136´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.319´

017° 39.172´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.302´

017° 39.144´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.226´

017° 39.127´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.190´

017° 39.100´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.051´

017° 39.013´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.393´

017° 39.504´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.818´

017° 38.596´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.808´

017° 38.562´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.778´

017° 38.527´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.774´

017° 38.461´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.767´

017° 38.423´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.765´

017° 38.363´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.701´

017° 38.303´

tvar
dnový
stupeň

dřevní
hmota
v korytě

lokalizace
Dolnonětčický potok - Pod
myslivnou
Dolnonětčický potok - Pod
myslivnou
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem

zem. šířka

zem. délka

49° 30.882´

017° 41.982´

49° 30.874´

017° 42.125´

49° 29.720´

017° 39.703´

49° 29.791´

017° 39.691´

49° 30.081´

017° 39.642´

49° 30.092´

017° 39.632´

49° 30.144´

017° 39.586´

49° 30.170´

017° 39.559´

49° 30.187´

017° 39.528´

Maleník - severně od Paveláku

49° 29.830´

017° 40.212´

Maleník - severně od Paveláku

49° 29.757´

017° 39.998´

Maleník - severně od Paveláku

49° 29.698´

017° 39.819´

Maleník - severně od Paveláku

49° 29.648´

017° 39.475´

Maleník - západně od Paveláku

49° 29.535´

017° 39.368´

Maleník - západně od Paveláku

49° 28.263´

017° 39.117´

Maleník - západně od Paveláku

49° 28.250´

017° 39.128´

Maleník - Nad humny

49° 29.195´

017° 39.277´

Maleník - biologické rybníky

49° 28.361´

017° 38.460´

Šišemka – pod Hradčanama
pravý přítok Maleníku - pod
Hubertem
Dolnonětčický potok nad D.
Nětčicemi
Dolnonětčický potok nad D.
Nětčicemi
Dolnonětčický potok nad D.
Nětčicemi
Dolnonětčický potok nad D.
Nětčicemi

49° 26.570´

017° 33.412´

49° 29.198´

017° 39.276´

49° 29.034´

017° 41.068´

49° 29.202´

017° 41.178´

49° 29.257´

017° 41.135´

49° 29.354´

017° 41.155´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.329´

017° 39.193´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.154´

017° 39.091´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 28.152´

017° 39.059´

Dolnonětčický potok nad Simří

49° 27.903´

017° 38.922´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.733´

017° 38.327´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.729´

017 38.329´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.618´

017° 38.218´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.854´

017° 38.703´

Dolnonětčický potok pod Simří

49° 27.858´

017° 38.808´

Lokalizace vybraných biogenních tvarů
tvar
lokalita
krtina Hrachovec
u Dolnonětčického potoka - západně od
Paršovic
Dolní Nětčice – před lomem
Hradčany - Padělek
Bezuchov - Pastvisko
Soběchleby - pod lomem

zem. šířka
49° 27.595´

zem. délka
017° 38.097´

49° 30.242´
49° 28.944´
49° 26.938´
49° 28.016´
49° 29.351´

017° 41.935´
017° 40.980´
017° 34.779´
017° 36.689´
017° 39.291´

Charakteristika pískovcových bochníků v Bezuchově
pískovcový
bochník
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

zem. šířka
49° 27.850´
49° 27.854´
49° 27.858´
49° 27.859´
49° 27.861´
49° 27.862´
49° 27.863´
49° 27.862´
49° 27.865´
49° 27.866´
49° 27.866´
49° 27.836´
49° 27.830´
49° 27.794´
49° 27.772´
49° 27.775´
49° 27.775´
49° 27.780´
49° 27.782´
49° 27.781´
49° 27.781´
49° 27.781´
49° 27.781´
49° 27.781´
49° 27.782´
49° 27.785´
49° 27.786´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´
49° 27.787´

zem. délka
017° 36.737´
017° 36.734´
017° 36.733´
017° 36.734´
017° 36.736´
017° 36.738´
017° 36.741´
017° 36.741´
017° 36.745´
017° 36.747´
017° 36.749´
017° 36.669´
017° 36.657´
017° 36.627´
017° 36.614´
017° 36.615´
017° 36.615´
017° 36.615´
017° 36.614´
017° 36.615´
017° 36.616´
017° 36.617´
017° 36.617´
017° 36.617´
017° 36.617´
017° 36.615´
017° 36.616´
017° 36.616´
017° 36.615´
017° 36.612´
017° 36.612´
017° 36.611´
017° 36.611´
017° 36.611´
017° 36.611´

osa x [cm] osa y [cm] osa z [cm]
95
225
165
80
130
90
40
120
55
46
100
77
35
103
76
75
83
55
45
93
75
115
222
167
63
106
55
41
76
70
45
110
48
97
162
158
77
170
134
30
75
48
29
67
62
37
82
51
34
50
59
30
64
56
43
74
55
25
60
52
34
75
46
21
65
63
16
49
33
20
60
60
25
71
60
14
85
63
33
74
71
24
76
66
43
102
64
28
81
45
72
122
80
38
68
55
54
93
66
52
98
88
44
80
67

pískovcový
bochník
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

zem. šířka
49° 27.786´
49° 27.785´
49° 27.785´
49° 27.784´
49° 27.784´
49° 27.783´
49° 27.784´
49° 27.782´
49° 27.782´
49° 27.783´
49° 27.783´
49° 27.783´
49° 27.761´
49° 27.749´
49° 27.753´
49° 27.755´
49° 27.756´
49° 27.762´
49° 27.762´
49° 27.738´
49° 27.730´
49° 27.681´
49° 27.678´
49° 27.677´
49° 27.629´
49° 27.630´

zem. délka
017° 36.611´
017° 36.611´
017° 36.611´
017° 36.611´
017° 36.610´
017° 36.609´
017° 36.607´
017° 36.609´
017° 36.609´
017° 36.609´
017° 36.609´
017° 36.609´
017° 36.568´
017° 36.558´
017° 36.557´
017° 36.552´
017° 36.553´
017° 36.432´
017° 36.432´
017° 36.431´
017° 36.436´
017° 36.479´
017° 36.475´
017° 36.474´
017° 36.432´
017° 36.427´

osa x [cm] osa y [cm] osa z [cm]
46
70
54
39
70
58
15
48
32
32
70
29
35
63
52
24
142
55
28
37
37
34
73
48
39
76
38
38
34
42
30
62
47
30
62
52
55
126
68
56
94
80
66
210
127
36
78
55
41
175
42
43
72
67
18
57
43
36
84
61
51
116
60
54
173
140
48
74
45
32
80
35
114
187
177
110
147
145

Příloha 5: Lokalizace pískovcových bochníků v Bezuchově

Příloha 6: Výřez fluviálních tvarů z mapy Vybrané tvary reliéfu v povodí
Dolnonětčického potoka a Šišemky v letech 2010 - 2011

Příloha 7: Seznam fotografií
Fotografie č. 129 a č. 130 zapůjčil ze svého fotoarchivu P. Drda z Bezuchova.
Fotografii č. 188 pořídil Josef Horáček.
Ostatní fotografie pořídila Jana Horáčková.

BIOGENNÍ TVARY
krtina
1. krtina v Bezuchově – Rybníčky (28. 11. 2010)
2. krtina v Dolních Nětčicích – před kamenolomem, vpravo od Dolnonětčického
potoka (3. 3. 2011)
3. Hradčany – Příčky (13. 11. 2010)
4. Oprostovice – Mesla (15. 3. 2011)
5. Paršovice – vlevo od Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)
6. pod lesem Hrachovec (21. 3. 2011)
7. Soběchleby – nad zemědělským družstvem (22. 3. 2011)

FLUVIÁLNÍ TVARY
břehová nátrž
8. břehová nátrž na horním toku Šišemky (14. 11. 2010)
9. břehová nátrž na horním toku Šišemky (14. 11. 2010)
10. břehová nátrž na Šišemce, les mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
11. břehová nátrž na Šišemce, les mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
12. břehová nátrž na Šišemce, les mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
13. břehová nátrž na Šišemce, les mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
14. břehová nátrž na pravostranném přítoku Šišemky, pod Pavlovickým lesem (28. 4. 2010)
15. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce, Pod myslivnou (28. 11. 2010)
16. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce, Pod myslivnou (28. 11. 2010)
17. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce, mezi vodními nádržemi Rakov - Hadovec
(3. 3. 2010)
18. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
19. břehová nátrž a břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
20. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
21. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
22. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
23. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
24. břehová nátrž na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
25. břehová nátrž na dolním toku Dolnonětčického potoka (27. 4. 2010)
26. břehová nátrž na dolním toku Dolnonětčického potoka (27. 4. 2010)
27. břehová nátrž na Maleníku, severozápadně pod Pavelákem (22. 3. 2011)
28. břehová nátrž na Maleníku u biologických rybníků (6. 11. 2010)
29. břehová nátrž na Maleníku před ústím (6. 11. 2010)
30. břehová nátrž na Radotínském potoce nad Radotínem (14. 11. 2010)

břehový výklenek
31. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad kamenolomem (3. 3. 2011)
32. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad kamenolomem (3. 3. 2011)
33. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
34. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
35. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce nad Símří (22. 3. 2011)
36. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
37. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
38. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
39. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
40. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
41. břehový výklenek na Dolnonětčickém potoce pod Símří (21. 3. 2011)
42. břehový výklenek na Šišemce v Kunkově (3. 4. 2010)
43. břehový výklenek na Šišemce v Kunkově (3. 4. 2010)
dnová dlažba
44. dnová dlažba v korytě Šišemky nad Šišmou (31. 8. 2008)
dřevní hmota v korytě
45. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (14. 11. 2010)
46. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (3. 3. 2010)
47. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (3. 3. 2010)
48. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (3. 3. 2010)
49. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (3. 3. 2010)
50. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad kamenolomem (3. 3. 2010)
51. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad Símří (22. 3. 2011)
52. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad Símří (22. 3. 2011)
53. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad Símří (22. 3. 2011)
54. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad Símří (22. 3. 2011)
55. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku nad Símří (22. 3. 2011)
56. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku pod Símří (21. 3. 2011)
57. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku pod Símří (21. 3. 2011)
58. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku pod Símří (21. 3. 2011)
59. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku pod Símří (21. 3. 2011)
60. dřevní hmota v korytě Dolnonětčického potoku pod Símří (21. 3. 2011)
erozní rýha
61. erozní rýha nad Radotínem (14. 10. 2010)
62. erozní rýha nad Radotínem (14. 10. 2010)
63. erozní rýha nad Hradčany, na začátku Dřevohostického lesa ze západu (13. 11. 2010)
listová drť
64. listová drť v korytě Maleníku pod lomem u Soběchleb (26. 10. 2008)
65. listová drť v korytě horního toku Dolnonětčického potoka (28. 10. 2008)
meandr, meandrující koryto
66. meandr Dolnonětčického potoka nad nádržemi Rakov - Hadovec (3. 3. 2011)
67. meandr Dolnonětčického potoka pod Símří (21. 3. 2011)

zákruty, oblouky
68. zákruty na horním toku Šišemky (31. 7. 2008)
69. zákruty na horním toku Šišemky (31. 7. 2008)
70. zákruty na pravostranném přítoku Maleníku, pod Hubertem (26. 10. 2008)
71. zákruty na horním toku Maleníku (22. 3. 2011)
72. zákruty na horním toku Dolnonětčického potoka (28. 10. 2008)
73. zákruty na Dolnonětčickém potoce pod nádržemi Rakov – Hadovec (3. 3. 2011)
strž
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

strž severozápadně od vrcholu Maleník (28. 11. 2010)
strž v horní části povodí Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)
strž v horní části povodí Dolnonětčikého potoka (28. 11. 2010)
strž v horní části povodí Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)
strž v horní části povodí Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)
strž v Paršovickém revíru (3. 3. 2011)
strž v Paršovickém revíru (3. 3. 2011)
strž u pravostranného přítoku Maleníku, pod Hubertem (17. 4. 2011)
strž u pravostranného přítoku Maleníku, pod Hubertem (17. 4. 2011)
strž u pravostranného přítoku Maleníku, pod Hubertem (17. 4. 2011)
strž na horním toku Radotínského potoka (14. 11. 2010)
strž v pramenné oblasti Šišemky (14. 11. 2010)
strž v lese mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
strž v lese mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
strž v lese mezi Kladníky a Šišmou (3. 4. 2010)
strž v lese mezi Kladníky a Šišmou, pohled ze strže (3. 4. 2010)
strž v Dřevohostickém lese, Zadní les (17. 4. 2010)
strž v Dřevohostickém lese, umělá nora ve strži (27. 4. 2010)
strž v Dřevohostickém lese, Prostřední les, směr od Hradčan (13. 11. 2010)
strž v Dřevohostickém lese, Prostřední les, směr od Hradčan (13. 11. 2010)

údolí
94. údolí Maleníku pod Pavelákem (26. 10. 2008)
údolní niva
95. údolní niva Šišemky, pod pramennou oblastí (3. 4. 2010)
96. údolní niva Šišemky, Kunkov (31. 8. 2010)
97. údolní niva Dolnonětčického potoka, pod nádržemi Rakov - Hadovec(3. 3. 2011)
dnový stupeň
98. dnový stupeň nad ZD Soběchleby (22. 3. 2011)
99. dnový stupeň na pravostranném přítoku Maleníku, pod Hubertem (22. 3. 2011)
100. dnový stupeň na pravostranném přítoku Maleníku, pod Hubertem (22. 3. 2011)
101. dnový stupeň na pravostranném přítoku Maleníku, pod Hubertem (22. 3. 2011)
102. dnový stupeň na pravostranném přítoku Maleníku, pod Hubertem (22. 3. 2011)
103. dnový stupeň na horním toku Maleníku (22. 3. 2011)
104. dnový stupeň na horním toku Maleníku (22. 3. 2011)
105. dnový stupeň na horním toku Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)

ANTROPOGENNÍ TVARY
agrární terasa
106. agrární terasa V černém, trasa z Hradčan do Domaželic, (27. 12. 2010)
dopravní násep
107. dopravní násep v Šišmě, směr od Pavlovic u Přerova (3. 4. 2010)
108. dopravní násep v Kladníkách (3. 4. 2010)
hráz
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

hráz Paršovického rybníka R2
hráz mezi rybníky v Rakově (21. 3. 2011)
hráz na pravostranném přítoku Maleníku nad ZD Soběchleby (22. 3. 2011)
hráz vedle Maleníku,pod lomem u Soběchleb (6. 11. 2010)
hráz nádrže u Radotína na Radotínském potoce (14. 11. 2010)
hráz vodní nádrže u Oprostovic (15. 3. 2011)
hráz vodní nádrže u Hradčan (13. 11. 2010)

kamenolom
116. kamenolom u Dolních Nětčic (3. 3. 2011)
117. kamenolom u Dolních Nětčic, detail (3. 3. 2011)
118. kamenolom nad obcí Soběchleby, vlevo od Maleníku (22. 3. 2011)
119. kamenolom u Radotína (14. 11. 2010)
120. kamenolom nad Šišmou, nejblíže ke Kladníkům (3. 4. 2010)
121. kamenolom nad Šišmou, nejblíže Kladníkům, kulovitá odlučnost droby (25. 4. 2009)
122. kamenolom nad Šišmou, vpravo od Šišemky (3. 4. 2010)
123. kamenolom nad Šišmou, vlevo od Šišemky (3. 4. 2010)
124. kamenolom na cestě ze Soběchleb k Hubertovi (22. 3. 2011)
pískovna
125. pískovcový odkryv v Hrachovci v porovnání s dospělým člověkem (21. 3. 2011)
126. zrekultivovaná pískovna v Dolních Nětčicích, střed obce (3. 3. 2011)
127. zrekultivovaná pískovna v Dolních Nětčicích, střed obce, detail (3. 3. 2011)
128. pískovcový odryv v Dolních Nětčicích u požární nádrže (3. 3. 2011)
129. pískovna v Bezuchově (fotoarchiv)
130. pískovna v Bezuchově (fotoarchiv)
131. zavezená pískovna v Bezuchově (27. 12. 2008)
132. zrekultivovaná pískovna v Bezuchově (27. 4. 2010)
133. poslední pískovcový odkryv z pískovny v Bezuchově (27. 4. 2010)
mohyla
134. mohyla při vstupu do Dřev. lesa od Bezuchova v porovnání s dospělým člověkem
(17. 4. 2010)
135. mohyla při vstupu do Dřev. lesa od Bezuchova v porovnání s dospělým člověkem
(17. 4. 2010)
136. mohyla v Dřevohostickém lese (13. 11. 2010)
137. nerovný terén, zaniklé mohylníky (13. 11. 2010)

turistická stezka
138. rozcestník Pod Krásnicí, červená turistická trasa (31. 7. 2008)
139. rozcestník Nad Hubertem, červená turistická trasa (26. 10. 2008)
140. rozcestník U Huberta, místní cyklotrasa (26. 10. 2008)
141. Naučná stezka Dřevohostickým lesem, 11. zastavení (13. 11. 2010)
vodní nádrž a vodní plocha
142. Paršovický rybník R1 (28. 10. 2008)
143. Paršovický rybník R2 (28. 10. 2008)
144. horní nádrž Rakov – Hadovec (3. 3. 2011)
145. horní nádrž Rakov – Hadovec (28. 10. 2008)
146. dolní nádrž Rakov – Hadovec (3. 3. 2011)
147. dolní nádrž Rakov – Hadovec (28. 10. 2008)
148. odtok z dolní nádrže Rakov – Hadovec (3. 3. 2011)
149. odtok z horní nádrže Rakov – Hadovec (3. 3. 2011)
150. mokřady v Rakově (21. 3. 2011)
151. mokřad v Rakově (28. 10. 2008)
152. mokřad v Rakově (28. 10. 2008)
153. vypuštěná vodní nádrž nad ZD Soběchleby, na Maleníku (22. 3. 2011)
154. zpustlá vodní nádrž na pravostranném přítoku Maleníku nad ZD Soběchleby
(22. 3. 2011)
155. vodní nádrž pod ZD Soběchleby (17. 10. 2008)
156. pohled na biologické rybníky na Maleníku (18. 3. 2009)
157. horní biologický rybník na Maleníku (18. 3. 2009)
158. prostřední biologický rybník na Maleníku (18. 3. 2009)
159. dolní biologický rybník na Maleníku (18. 3. 2009)
160. přehrada v Šišmě (31. 8. 2008)
161. Bezuchov- Rybníčky (27. 12. 2008)
162. Bezuchov – Broďák (27. 12. 2008)
163. vodní nádrž u Hradčan (3. 1. 2009)
164. vodní nádrž u Radotína (14. 11. 2010)
165. mokřady v Pavlovickém lese (28. 4. 2010)
166. mokřady v Pavlovickém lese (28. 4. 2010)
167. mokřady v Pavlovickém lese (28. 4. 2010)
úprava koryta, zpevněné břehy
168. Dolnonětčický potok - Dolní Nětčice (18. 3. 2009)
169. Dolnonětčický potok - Dolní Nětčice (18. 3. 2009)
170. Šišemka – Šišma (31. 8. 2008)
171. Maleník – Soběchleby (26. 10. 2008)
skládka odpadu
172. Soběchleby – zrekultivovaná skládka, odpadová rovina (7. 12. 2008)
173. Soběchleby – zrekultivovaná skládka, odpadová rovina (6. 11. 2010)
174. Soběchleby – zrekultivovaná skládka, odpadová rovina, informační cedule
(6. 11. 2010)
175. Hradčany – odpadový pahorek (25. 4. 2009)
176. Dolní Nětčice – odpadová rovina (3. 3. 2011)
177. Símře – černá skládka (21. 3. 2011)

umělý stupeň v korytě
178. umělý stupeň na Šišemce v Šišmě (31. 8. 2008)
179. umělý stupeň na Šišemce pod obcí Hradčany (27. 12. 2010)
180. umělý stupeň na levostranném přítoku Šišemky u Hradčan, Příčky (13. 11. 2010)
181. umělý stupeň na Radotínském potoce nad vodní nádrží (14. 11. 2010)
182. umělý stupeň jižně pod Paršovickou cestou (28. 11. 2010)
183. umělý stupeň na horním toku Dolnonětčického potoka (28. 11. 2010)
úvoz
184. úvoz na trase ze Lhoty do Radotína podél lesa (14. 11. 2010)
185. úvoz severozápadně od vrcholu Maleník (28. 11. 2010)
186. úvoz na jižní hranici Paršovického polesí (3. 3. 2011)

GEOLOGICKY ZAJÍMAVÉ TVARY
pískovcové bochníky v Bezuchově
187. bochníky na návsi pod lípou (13. 11. 2010)
188. bochník č. 1 v porovnání s dospělým člověkem (27. 12. 2008)
189. bochník č. 12 (15. 3. 2011)
190. bochníky č. 60 a č. 61 (27. 12. 2008)
191. povrch bochníku na návsi (15. 3. 2011)
192. bochníky před mateřskou školou (15. 3. 2011)
kulovitá odlučnost droby
193. lom nad Šišmou (3. 4. 2010)
194. detail v lomu nad Šišmou, upraveno (25. 4. 2009)

OSTATNÍ
pramen
195. pramen 300 m nad ústím Šišemky, vpravo (9. 4. 2009)
196. studánka sv. Floriana v Dřevohostickém lese (13. 11. 2010)
197. pramen u střelnice SLŠ Hranice, JV od vrcholu Maleník (28. 10. 2008)
198. pramen u střelnice SLŠ Hranice, pamětní deska (28. 10. 2008)

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

památník leteckého neštěstí z r. 1957, Dřevohostický les (17. 4. 2010)
pozůstatky větrného mlýna Větřák mezi Hlinskem a Kladníky (20. 3. 2009)
pozůstatky zaniklé osady Símře (22. 3. 2011)
zchátrala ČOV ve Lhotě (14. 11. 2010)
chata Hubert (26. 10. 2008)
vrcholová chata Maleník (28. 11. 2010)
typická krajina Záhoří (28. 4. 2010)
pohled na Hostýnské vrchy od Bezuchova (17. 4. 2010)
památná lípa v Bezuchově (27. 12. 2008)
památný dub v Oprostovicích (27. 12. 2008)

