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Pohoří Jeseníků a jeho přilehlé okolí je významnou pramennou oblastí mnoha řek a potoků, jejichž vody odtékají
do tří moří. Horské říčky zaříznuté do skalnatého podloží vytvářející mnohde peřeje a vodopády dávají Hrubému Jeseníku
jeho přirozený krajinný ráz. Oblast je zásobárnou kvalitní podzemní vody, která na několika místech vystupuje na povrch
ve formě léčebných pramenů. Je nepochybné, že vodní složka v nemalé míře v dávných dobách Jeseníky formovala
a dodnes představuje jeden z dominantních prvků krajinné sféry této oblasti.
Prvotní myšlenka sepsání hydrologických charakteristik pohoří Jeseníků byla motivována snahou o bližší poznání
a porozumění přírodních zákonitostí těchto krásných a drsných hor. Některá česká pohoří se již dočkala komplexního
přírodovědného hodnocení v rámci rozsáhlých encyklopedických publikací. Pro Jeseníky však obdobná studie nebyla
doposud předložena. V minulosti sice byla učiněna ojedinělá zpracování naměřených hydrologických dat, vždy však
pouze pro vybrané vodní toky či spíše pro jejich úseky.
Předložená práce shrnuje současné informace o vodstvu ve vymezené oblasti Jesenicka a v jeho přilehlém okolí.
Předkládá aktuální údaje o všech vodních tocích odtékajících z Jesenicka a zároveň nově a uceleně zpracovává odtokové
poměry vycházející z dlouhodobých měření a pozorování hydrologických prvků i jevů. Porovnává současné výsledky
s dříve publikovanými údaji. Uvádí soupis stěžejních hydrologických prací dotýkajících se zájmové oblasti. Práce je
pro dokreslení popisných informací doplněna řadou grafických a tabelárních výstupů a rovněž několika fotografiemi
přibližujícími jedinečné přírodovědné hodnoty vymezené oblasti.
Je zjevné, že si tato práce nemůže činit nároky na komplexní a vyčerpávající znázornění všech hydrologických
aspektů. Jejím přínosem je zejména určitý výchozí soubor aktuálních poznatků, na kterém již lze stavět podrobnější
analýzy. Lze předpokládat, že může najít uplatnění v široké škále odvětví, především v oblasti životního prostředí,
zemědělství a lesnictví.

1. ÚVOD
Pohoří Jeseníků je významnou pramennou oblastí mnoha řek a potoků, jejichž vody odtékají do tří moří. Horské říčky,
zaříznuté do skalnatého podloží a vytvářející mnohde peřeje a vodopády, dávají Hrubému Jeseníku jeho přirozený krajinný
ráz. Území je taktéž zásobárnou kvalitní podzemní vody, která na několika místech vystupuje na povrch ve formě léčebných pramenů.
Zájmovou oblast předkládané hydrologické studie tvoří část severní Moravy a severozápadní okraj českého Slezska.
Omezení je dáno státní hranicí s Polskem a zhruba linií silnic ve směru Králíky, Červená Voda, Olšany, Šumperk, Dolní
Libina, Rýmařov, Bruntál a Krnov. Jedná se o širší jesenickou oblast se zahrnutím geomorfologických celků Králický
Sněžník, Rychlebské Hory, Zlatohorská vrchovina, Hrubý Jeseník a části celků Hanušovická vrchovina a Nízký Jeseník.
Podrobné vymezení je dáno hydrologickými rozvodnicemi, tj. zasahuje až do míst soutoků vodních toků, které z oblasti
odtékají (viz obr. 1).
Cílem práce bylo zhotovení
publikace shrnující současné informace o vodní složce vymezené
oblasti. Snahou autora bylo předložení aktuálních údajů o všech vodních tocích odtékajících z Jesenicka
a zároveň nové a ucelené zpracování odtokových poměrů vycházejících z dlouhodobých měření
a pozorování hydrologických prvků
i jevů. Dalším aspektem bylo porovnání současných výsledků s dříve
publikovanými údaji a pořízení soupisu stěžejních hydrologických prací dotýkajících se zájmové oblasti
Jesenicka.
Prvotní myšlenka sepsání hydrologických charakteristik pohoří
Jeseníků byla motivována snahou
o bližší poznání a porozumění přírodním zákonitostem těchto krásných a drsných hor. Některá česká
pohoří se takovéhoto zpracování
dočkala v rámci encyklopedických
Obr. 1 Zájmová oblast Jesenicka.
publikací obsahujících jejich komFig. 1. Target area of Jesenicko.
plexní přírodovědné hodnocení. Pro
Jeseníky však obdobná studie nebyla doposud zpracována. Lze tedy předpokládat, že najde uplatnění v široké škále odvětví, především v oblasti životního
prostředí, zemědělství a lesnictví. Unikátní krajinný komplex na rozhraní severní Moravy a českého Slezska byl mnohokrát
předmětem zájmů z hlediska přírodovědného, předkládaná studie snad doplní doposud scházející zpracování z pohledu
hydrologického. Vodní složka v dávných dobách v nemalé míře Jeseníky formovala a dodnes představuje jeden z dominantních prvků krajinné sféry této oblasti.
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Předložená studie byla koncipována do dvou stěžejních částí. První z nich popisnou formou shrnuje hydrograﬁcké
údaje jesenických vodních toků, druhá pak podrobně rozebírá jednotlivé složky hydrologického režimu.
Časově velice náročné bylo zpracování kapitoly 3 Popis jesenických povodí a říční sítě. Vycházelo z detailní kontroly jednotlivých povodí v prostředí geograﬁckých informačních systémů za využití datových podkladů mapového díla
ZABAGED (ČÚZK 2014) a rozvodnic vodních toků spravovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Přihlíženo však bylo rovněž ke starším mapovým podkladům (VÚV 1975), a to zejména při ověřování morfometrických charakteristik vodních ploch. Kapitola 3.1 Hlavní vodní toky obsahuje detailní popis povodí, informace o pozorováních jak na
řekách, tak také v oblasti podzemních vod a hydrologické zajímavosti či jedinečné úkazy pro páteřní, vodohospodářsky
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V souvislosti s obecně ne zcela příznivými vyhlídkami v zásobování vodou v důsledku možné budoucí klimatické změny je zájmová oblast Jesenicka v rámci ČR v relativně dobrém stavu. V publikaci Pelákové a Boersemy (2005) byla z dat
za období 1971–1990 odhadnuta potřeba vody do roku 2050 také v povodích, která zasahují do oblasti, jež je předmětem
zájmu této studie. Pro celé povodí Opavy činí tento nedostatek v suchých obdobích v úhrnu 35 mm, pro povodí Moravy
po stanici Moravičany 59 mm a pro povodí Bělé a Vidnavky 64 mm vody. I to je jedním z důvodu hájení určitých lokalit pro
možnou budoucí výstavbu vodních nádrží, jak je blíže uvedeno v kapitole 4.2.

4.2 Hydrologické charakteristiky
za období 1981–2010

Stručné hodnocení vodního režimu Jesenicka vychází z přímo pozorovaných dat
povrchových vod. Na vodních tocích v oblasti
vymezené pro tuto studii je, anebo byla, celá
řada vodoměrných stanic, které měří vodní
stav a příp. teplotu vody a v nichž se měří
a následně vyhodnocují průtoky vody (viz
tab. 5). V průběhu let došlo k tomu, že některé ze stanic se z různých důvodů opustily
a vznikly stanice nové. Část z nich však měří
neustále ve stejném proﬁlu. Pro účely tohoto
zpracování byly použity stanice, které souvisle pozorovaly v průběhu let 1981–2010, a ty,
u nichž bylo možno chybějící pozorování doplnit (viz obr. 19). Lokalizace těchto proﬁlů je
znázorněna v obr. 20 a byla stručně popsána
v kapitole 3.1.
Obr. 19 Současná vodoměrná stanice na Bělokamenném potoce v Malé
Jesenické toky jsou relativně vodné.
Morávce.
V dlouhodobém průměru odtéká nejvíce vody
Fig. 19. Current gauging station on the Bělokamenný Stream in Malá
řekou Moravou. V Raškově to bylo v období
Morávka.
1981–2010 téměř 200 mil. m3 vody za rok. Odtokově srovnatelné jsou Opava v Krnově, Bělá
v Mikulovicích a Desná v Šumperku, ze kterých v dlouhodobém průměru odtéká více než 120 mil. m3 vody. Méně vodná
je řeka Moravice ve Velké Štáhli a nejméně vody odtéká řekami Opavicí a Osoblahou. Z hlediska rozložení odtoku vody
v průběhu roku protéká jesenickými toky nejvíce vody v jarních měsících. Povodně však bývají nejčastěji v období letním,
kdy také nastává podružný vzestup v odtoku vody. Nejméně vodným bývá podzim. Vůbec nejvíce vody odtéká jesenickými
toky v měsíci dubnu, Opavicí a Osoblahou již v březnu. Nejmenší průtok nastává většinou v měsíci říjnu, na Bělé však
až v lednu (viz obr. 21).
Ve vyjádření speciﬁckých odtoků, tj.
dlouhodobých průměrných průtoků vztažených k plochám jednotlivých vodoměrných stanic, se jesenické toky pohybují
většinou v rozmezí 16–20 l.s−1.km−2. Více
vody dlouhodobě odtéká z vysoko položených povodí Divoké Desné, Staříče
a Vrbenského potoka. Relativně nejméně vody protéká Osoblahou v Osoblaze
a Opavicí v Krnově.
Z hlediska průměrných denních průtoků protékalo jesenickými toky v období
1981–2010 nejvíce vody 7. resp. 8. července 1997. Druhý nejvýznamnější denní
průtok nastal na Desné 12. března 1981,
na Opavě 14. května 1996, na Moravě
10. března 2000, na Moravici 1. dubna
Obr. 20 Situace vodoměrných stanic v hlavních jesenických povodích.
2006 a na Bělé 6. září 2007. Nejméně
Fig. 20. The situation of gauging stations in the main basin area of Jeseníky.
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Publikaci lze objednat na adrese: ČHMÚ, SIS, Iva Sieglerová, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4,
tel.: 244 032 721, e-mail: iva.sieglerova@chmi.cz. Na objednávce uvádějte svoje IČ.

