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ÚVOD

P íznivý vliv lesa na vodní režim je všeobecn  znám a uzná-
ván, p esto se však objevují protich dné a asto i zkreslené názory 
na vodohospodá ské ú inky les  a jejich protipovod ové regula -
ní schopnosti. K jejich objektivizaci mohou posloužit i výsledky 
dlouhodobého výzkumu na n kolika povodích na severní Morav .
Už v listopadu 1953 byl zahájen a od té doby nep etržit  pokra u-
je výzkum na pln  zalesn ném horském povodí ervík v Morav-
skoslezských Beskydech. Cílem bylo od po átku sledovat vliv les
na odtok vody a prokázat hydrologickou ú innost lesa, stanovit 
jeho vliv na vodní bilanci v pramenných oblastech, zjistit do jaké 
míry ovliv ují t žební a p stební zásahy vodní režim, navrhnout 
optimální druhovou skladbu porost  a zásady porostní výchovy. 
V pr b hu dlouholetého m ení se ukázalo, že p sobení les  na velmi 
vysoké i nízké pr toky je sice omezené, ale nikoli bezvýznamné.

Je d ležité, že i p es zásadní spole ensko-politické zm ny, 
které b hem dlouholetého výzkumu nastaly, a s tím spojené zm ny
a díl í úpravy metodiky, se poda ilo tento výzkum udržet, a máme 
dnes k dispozici nep erušené, 55leté ady dat. Snahou je dosáhnout, 
aby doba výzkumu odpovídala obmýtní dob  porost  a byl tak pos-
tižen celý vývojový cyklus hospodá ského lesa. 

Náplní tohoto p ísp vku je shrnutí složité problematiky p ta-
padesátiletého výzkumu v povodí ervíku a interpretace jeho výs-
ledk  s nazna ením n kterých doporu ení pro praxi v lesním 
hospodá ství.

METODIKA

Charakteristika povodí
Experimentální povodí ervík (CE) se nachází v k. ú. Staré 

Hamry, v tzv. Zadních horách Moravskoslezských Beskyd, v nadmo -
ské výšce 640 – 960 m n. m. P esná poloha tohoto povodí je 18° 22
52  – 18° 24  27  východní délky a 49° 26  40  – 49° 27  30  sever-
ní ší ky. Byst iny pramenící v CE se nad m rným profi lem stékají 
v potok ervík, který se vlévá do údolní nádrže Šance. P evládající
expozice toku je severovýchodní, délka toku 1 945 m. Pr m rný sklon 
svah  v povodí je 30 %. Geologický podklad tvo í godulské pískovce 
a isteb anské b idli naté pískovce až isteb anské b idlice, zemina 
je zde jílovito-hlinitá, p evládajícím p dním typem je kambizem. 
Pr m rná ro ní teplota v povodí je 6,5 °C, pr m rný ro ní úhrn 
srážek 1 130 mm. Povodí CE je 100% lesnaté. Z d evin je zde zastou-
pen p evážn  smrk (75 %) a buk (24 %) s p ím sí jedle (0,3 %). 
Povodí CE se adí k malým povodím - jeho rozloha iní 1,85 
km2 - p i emž od roku 1966 je navíc rozd leno na dv  podpo-
vodí CE-A (0,882 km2) a CE-B (0,843 km2). V roce 1965 
byly v CE-A vybudovány lesní cesty (1L o délce 3,5 km, 2L o dél-
ce 2 km) s pr m rnou hustotou 29,73 m/ha. 

Pr b h experimentu
P vodním cílem výzkumu bylo sledování vlivu lesního hospo-

da ení na odtokové pom ry, resp. na vodní bilanci v povodí. B hem
dvanáctiletého kalibra ního období (1954 – 1966) probíhalo za t žeb-
ního klidu sledování odtokových pom r  a vodní bilance. Podle p -
vodní metodiky z r. 1955 pak m lo být sníženo zakmen ní porost
v povodí CE na 0,6 a do roku 1974 až na 0,4. V roce 1953 pokrý-
valy celé povodí porosty s 85% zastoupením jehli nan  – p evážn
smrku – s p ím sí jedle a buku (viz tab. 1). 
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ABSTRACT

Since 1953 hydrological effects of forest have been investigated in the catchment ervík in the Moravskoslezské Beskydy Mts. 
Also infl uence of forest regeneration on water run-off and water balance has been studied. No signifi cant impact of logging and silviculture 
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V podpovodí CE-A, které m lo rozsáhlé plochy istých mýt-
ních smr in, se v r. 1966 zapo alo s intenzivní um lou obnovou 
pruhovými se emi (viz obr. 1). Zpo átku probíhala holose ná obno-
va t ikrát rychleji než v b žné praxi, po roce 1981 již byla mén
intenzivní. Na po átku porostních obnov se zde nacházelo více 
než 77 000 m3 d evní hmoty, do roku 1994 bylo z tohoto množství 
vyt ženo 66 000 m3 d eva. Do roku 1983 bylo v CE-A obno-
veno 84 % jeho plochy a do konce roku 1994 zde bylo plošn  smý-
ceno 95 % porost , které byly um le obnoveny smrkem s cca 10% 
podílem buku. P vodn  m lo být p i obnov  dosaženo p evlá-
dající zastoupení buku, vzhledem k obtížnosti takové zásadní zm -
ny se to však poda ilo jen áste n , proto v obnovených porostech 
nadále p evládá smrk. T žební etát z lesního hospodá ského plánu 
1995 – 2004 byl v CE-A p ekro en o 10 %. 

Kontrolní podpovodí CE-B bylo ponecháno tém  bez mýtních 
zásah  za ú elem sledování rozdíl  v odtocích vody z jednotlivých 
podpovodí. Ojedin lé lokální obnovní zásahy byly zpo átku prová-
d ny pouze p i narušení porost  po v trných kalamitách. S postup-
ným vývojem t chto východisek obnovy vyvstává i nutnost jejich 
vhodného rozši ování, stále je zde ale preferována maloplošná 
forma obnovy s maximálním využíváním prvk  p írod  blízkého 
hospoda ení.

Metody m ení
Srážky jsou v povodí CE m eny klasickými srážkom ry - omb-

rometry (odm rné válce pro ode et denních deš ových úhrn  v mm), 
týdenními pluviografy (zaznamenávání asových pr b h  srážek) 
a ty mi totalizátory (m sí ní a ro ní úhrny srážek). T i totalizátory 
jsou rozmíst ny na rozvodnicích, jeden je umíst n ve st edu povo-
dí. Totalizátory obsahují nemrznoucí roztok CaCl2, a na povrchu 
olejový fi lm proti odpa ování zachycených srážek. Do roku 1974 
byly srážky v totalizátorech m eny na konci každého tvrtletí,
v sou asnosti jsou m eny 1x m sí n . Záchytná plocha totalizáto-
ru je 200 cm2, 1 mm srážek nam ený v totalizátoru ve skute nosti
p edstavuje 8 mm srážek. Pomocí Hortonovy polygonové meto-
dy jsou nam ené hodnoty p epo ítávány na celou plochu povodí. 
V roce 1998 byly po ízeny p ekláp cí srážkom ry SR 02, senzo-
ry teploty vzduchu, vody a absolutní vlhkosti HST 420 napojené 
na monitorovací jednotku MS 4016. Vzhledem k tomu, že do meteosta-
ni ek nebylo možné zavést elektrický proud, jsou využívány solárními 
panely dobíjené akumulátory. Srážky jsou m eny také v blízkosti 
povodí CE – na meteorologické stani ce Klepa ka a U Lišk  – Loj-
kaš anka.

V chladném období roku (XI – V) jsou srážky m eny pouze kla-
sickými metodami – m ení denních srážek rozpušt ním sn hu ze sráž-
kom r , m ení výšky sn hu a zjiš ování vodní hodnoty sn hu.

Odtok vody je m en ve t ech žulových žlabech (v CE, CE-A 
a CE-B se nachází po jednom žlabu) s obdélníkovým pr to -
ným pr ezem (viz obr. 2). Dolní p epad vody je upraven k m e-
ní minimálních pr tok  kalibrovanou nádobou. Pro všechny žlaby 
byly na základ  podrobných hydrometrických m ení sestaveny kon-
zump ní k ivky. (V roce 1997 bylo dno m rných žlab  opraveno 
broušeným žulovým obkladem, bylo tedy nutno obnovit konzump -
ní k ivky hydrometrováním vrtulí a m ením minimálních pr tok
nádobou pod p epady ze žlab .) Výška hladiny vody ve žlabech 
je denn  ode ítána na vodo tu pozorovateli a kontinuáln  zapiso-
vána limnigrafy Ott, od roku 1998 pak také inteligentními ultra-
zvukovými sondami US 3000 s minutovými záznamy a ukládáním 
dat do pam ti v monitorovacích jednotkách MS 4016. 

Obr. 1.
Porostní mapa povodí CE (LHP k roku 2005) – v horní polovin
podpovodí CE-A s patrnými obnovenými porosty, v dolní polovin
podpovodí CE-B s p evahou porost  vyšších v kových t íd
Stand map of CE catchment (Forest management plan for 2005)
 – in the upper part of the subcatchment CE-A with visible regene-
rated stands, in the lower CE-B stands of higher age classes prevail

Obr. 2.
Pohled na m rná za ízení v podpovodí CE-A
View at measurement equipment in subcatchment CE-A
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

V po átcích ešení úkolu bylo o ekáváno jednoduché prokázá-
ní zm n v odtocích bilan ní rovnicí z období kalibrace (t žebního
klidu), následovaného obdobím zrychlené porostní obnovy s úpra-
vami d evinné skladby a obdobím ustávání t žeb a výchovy násled-
ných porost . Jednoduchým vy ešením bilan ní rovnice však nebylo 
možno zm ny zásadn  prokázat. Z analýzy korela ního srážkov -
odtokového vztahu bylo zjišt no, že rozptyl ro ních úhrn  srážek 
a odtok  kolem vyrovnávací regresní p ímky je asi 30 %. Snížení 
rozptyl  bod  kolem regresní p ímky bylo provedeno výpo ty více-
násobných korela ních závislostí. Jejich použitím se snížil reziduální 
rozptyl proti prostému srážkov  odtokovému vztahu, ale mnohoná-
sobnou regresní analýzou nebylo možné jednozna n  kvantifi kovat 
míru ovlivn ní odtok  porostní obnovou (BÍBA et al. 2006a). Vliv 
obnov porost  v povodí CE na odtoky vody se neprojevil statisticky 
významn . Vyhodnocením objem  kulmina ních pr tok  povod o-
vých vln po 50 – 80% plošném podílu t žeb bylo zjišt no, že se tyto 
objemy nezvýšily. Úhrny odtok  jsou lineárn  závislé na srážkách, 
p i emž tato závislost je velmi t sná (viz obr. 3). Nepozorujeme 
zkrácení doby dob hu vody do záv rových profi l  ani po intenziv-
ních bou kových lijácích s intenzitou krátce p esahující až 2 mm 
za minutu, jejichž celkový úhrn bývá 60 – 80 mm. P i t chto
situacích se i v lesních porostech po íná projevovat povrchový odtok 
vody postupn  soust e ovaný rýhami a zp ístup ovacími liniemi 
do koryt byst in. Kulminace pr tok  v m rných žlabech nastávají 
po cca 25 – 40 minutách. V pr b hu m ení na experimentálním 
povodí CE bylo zaznamenáno 7 p ípad  výskytu deš  s denním 
úhrnem p es 80 mm. Nastalo 12 situací s kulminacemi pr tok
qmax > 600 l/s.km2 a 7 s kulminacemi qmax  > 1 000 l/s.km2.

Na živných stanovištích, které v povodí ervíku p evládají,
došlo ihned po odstran ní starých porost  k bujnému rozvoji bylin-
né vegetace (t tina, metli ka, maliník, apod.), která zastoupila do as-
n  chyb jící biomasu smrkových porost  a p sobila jako ochrana 
p ed rychlým povrchovým odtokem. Intercepce a transpirace buj-
ného bylinného patra nahradila v rovnici vodní bilance intercepci 
a transpiraci smrkových porost , takže v této složce bilan ní rov-
nice nedošlo k pozorovatelným zm nám.

Krátký obnovní cyklus neovlivnil vodní pom ry v p d ,
vysoká vsakovací schopnost lesních p d z stala zachována. 
Reten ní schopnost lesní p dy je ve srovnání s jinými typy pros-
t edí (louky, pole) 5 – 9x vyšší, nikoli však neomezená. Reten-
ce vody v povodí závisí na po áte ním nasycení p dy vodou 
a na pr b zích vsak  a pr sak  vody do podloží (BÍBA et al. 2005). 
Podle rozbor  dat, nam ených na povodí CE, bylo z vydatných 
deš  v p d  pohotov  zadržováno 20 – 80 mm srážek, tj. v pr -
m ru asi 50 mm. Srážky nad 80 mm se již projeví výrazn  na zvý-
šeném odtoku vody z lesa, závažn jší povod ové škody ješt
ale nenastávají. P i dlouhotrvajících srážkách s vysokou inten-
zitou (150 – 200 mm) lesy nejsou schopny zabránit velkým odto-
k m vody z pramenných oblastí a p ípadným rozsáhlým povod-

ovým škodám v nižších partiích tok  (KANTOR 2005). Tak tomu 
bylo v Beskydech v ervenci 1997 a jinde v R v srpnu 2002. 
V ervenci 1997 spadlo v povodí CE v dob  od 5. 7. do 9. 7. 341 mm 
srážek, p i emž 6. 7. byl denní srážkový úhrn 116 mm a 9. 7. dokon-
ce 140 mm. V této situaci je již lesní p da zcela nasycena vodou 
a nastává odtok vody celým p dním profi lem, v etn  odtoku 
po povrchu. Nezáleží zde na druhové skladb , prostorovém uspo-
ádání, ani zp sobech obhospoda ování lesa. Vzniku povodní 

p i takto extrémních srážkových úhrnech les nezabrání, zásadní 

Obr. 3.
Zobrazení regresní závislosti mezi množstvím srážek a odtok  z povodí CE
Regression dependence between amount of precipitation and run-offs from CE catchment
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ú inek lesního ekosystému je však v oblasti nižších srážek, 
kdy ú inn  transformuje povrchový odtok na podpovrchový.

Významný je vliv lesních ekosystém  na minimální pr toky 
drobných vodních tok  malých horských povodí. Více než padesá-
tiletá ada nam ených dat z povodí CE ukazuje, že suchá období 
s malými pr toky se opakují ast ji než pr tokové vlny, v lesním 
hospodá ství však tyto škodí mén . Minimální pr toky následují 
vždy po delším bezsrážkovém období, p ípadn  po období s nej-
nižšími srážkami (do 1 mm za den), které nezvyšují nasycenost 

povodí. Pro povodí CE byly z k ivek pr m rných m-denních pr tok
za celé období experimentu stanoveny jejich mezní hodnoty: 
Q365d = 4,5l/s (q365d = 2,4 l/s.km2). Suchá období za ínají nej-
ast ji koncem léta (srpen – zá í) a trvají do íjna až listopadu. 

V ervnu a ervenci jsou ojedin lá kratší období sucha p erušová-
na bou kovými lijáky. Rovn ž v jarních m sících (duben a kv ten) 
se suchá období tém  nevyskytují, doznívají zvýšené pr toky 
z tání sn hu (viz obr. 4 a 5). Delší období sucha a minimálních pr -
tok  nastalo na ja e 2007, tehdy byl srážkový úhrn v dubnu pou-
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Obr. 4.
Pr m rné, minimální a maximální m sí ní srážky v CE v letech 1954 – 2008
Average, minimal and maximal month precipitation in CE in years 1954 - 2008
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Average, minimal and maximal month run-offs in CE in years 1954 - 2008
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ze 6,2 mm. Nízká nasycenost p dy v d sledku malé zásoby vody 
ze sn hu, v kombinaci s nízkými srážkami a vysokými teplotami, 
byla p í inou nízkých pr tok , podobných srpnovým a zá ijovým 
minim m. Minimální pr toky mají zásadní význam pro zachová-
ní biocenózy horských vodních tok  i pro zásobení níže ležících 
ástí povodí (BÍBA et al. 2005). Horské vodní toky jsou rovn ž
asto využívány pro vodárenské odb ry pitné vody. Po rozsáh-

lých porostních obnovách v povodí CE-A nedošlo k prokazatelné 
výrazné zm n  v oblasti minimálních odtok . Nejnižší pr tok 
qmin = 0,5 l/s.km2 byl v CE nam en 3. a 4. 12. 1959, 
tedy v kalibra ní dob  povodí. Minimální odtoky jsou primárn
závislé na složkách klimatických, druhová a prostorová skladba 
lesa se na jejich formování projevuje pouze slab .

Poškození lesních porost  suchem nebylo v oblasti povodí CE 
pozorováno, vyskytlo se pouze lokáln  u mladých výsadeb p i um lé 
obnov  porost . Stres suchem vede k fyziologickému oslabení stro-
m  a zvyšuje tak riziko napadení hmyzími šk dci a chorobami. 

Výsledky m ení ve vztahu k doporu ením pro lesnickou praxi 
Na výsledcích uvedeného dlouhodobého m ení je možno 

dokumentovat složitost p írodních zákonitostí a proces  a nutnost 
velké opatrnosti v nakládání s krajinou. P i založení experiment
v 50. letech minulého století se vycházelo z p edpokladu, že cílený-
mi zásahy do lesních porost  (d evinná skladba, rychlost obnovy) 

lze jednoduše a ve zna né mí e p edvídateln  ovliv ovat odtok vody. 
S prodlužující se délkou m ení se ukazuje, že v procesu srážky-
odtok vody hraje roli celá ada p írodních faktor , které nelze 
jednoduchým zp sobem cílen  ovlivnit, a p vodn  o ekávané 
závislosti nejsou v bec jednozna né. 

Jako p íklad uve me povod ové pr toky z léta roku 1997, 
které byly na povodí ervík detailn  zm eny a analyzovány. Bylo pro-
kázáno, že ani les v p írod  blízkém stavu nem že riziko povodní zcela 
vylou it. V závislosti na srážkách jde o jev zcela p irozený. Významné 
však je, že ze všech zp sob  využití krajiny p sobí dob e p stovaný 
les z hlediska ochrany p ed povodn mi nejp ízniv ji. Z tohoto d vodu 
je d ležité v novat zp sobu hospoda ení v lese pat i nou pozornost 
tak, aby nebyla narušena podstata lesa, zejména pak struktura lesní 
p dy. Ta souvisí zejména s vhodnou d evinnou skladbou, se zastoupe-
ním meliora ních a stanovištn  vhodných d evin. 

Rozumné lesní hospoda ení, v etn  t žby v souladu s p ír s-
tovými možnostmi a spolu s uplatn ním p im ených šetrných 
t žebních a dopravních technologií není z hlediska protipovod ové 
ochrany nikterak na závadu. Není tedy oprávn ná snaha z d vod
ochrany p ed povodn mi v lese net žit, na druhou stranu si musíme 
být v domi celé ady ekologických souvislostí. 

Z hlediska ochrany krajiny p ed d sledky povodní jako p iro-
zeného jevu se t žišt  kvalifi kované innosti lov ka musí soust e-

ovat na zajišt ní maximální infi ltrace vody v pramenných oblas-

Tab. 1.
CE - zásoby, t žby a t žební etáty v m3 hroubí s k rou
CE – supplies, felling and planned felling in m3 of Derbholz with bark

Jehli nany/ Listná e/ Celkem/ Jehli nany/ Listná e/ Celkem/
Conifers Broadleaves Totally Conifers Broadleaves Totally

Zásoba/Supply k 1. 1. 1960 77 777 823 78 600 Zásoba/Supply k 1. 1. 1986 43 698 2 647 46 345
 T žby/Felling v roce 1961 3 774 6 3 780 T žební etát 1985–1994 8 925 335 9 260

     v roce 1962 97 1 98  T žby/Felling v roce 1985 2133 0 2133
                     v roce 1963 806 0 806                        v roce 1986 1313 0 1313
                     v roce 1964 416 0 416                        v roce 1987 271 0 271
                     v roce 1965 1 372 2 1 374                       v roce 1988 418 0 418
Zásoba/Supply k 1. 1. 1967 77 320 702 78 022                         v roce 1989 1 085 0 1 085
T žební etát 1966–1975 31 697 101 31 798                        v roce 1990 824 0 824
 T žby/Felling v roce 1966 5 412 0 5 412                         v roce 1991 462 2 464
                     v roce 1967 1 003 0 1 003                         v roce 1992 414 4 418
                     v roce 1968 3 449 0 3 449                         v roce 1993 536 0 536
                     v roce 1969 3 576 0 3 576                        v roce 1994 258 1 259

     v roce 1970 3 421 0 3 421 Zásoba/Supply k 1. 1. 1995 43 024 3 039 46 063
     v roce 1971 3 377 8 3 385 T žební etát 1995–2004 9 047 546 9 593
    v roce 1972 3 817 46 3 863  T žby/Felling v roce 1995 1 102 195 1 297

                     v roce 1973 2 149 0 2 149                        v roce 1996 3 226 50 3 276
                     v roce 1974 1 449 9 1 458                        v roce 1997 1 864 12 1 876
                     v roce 1975 4 346 13 4 359                       v roce 1998 585 1 586
Zásoba/Supply k 1. 1. 1977 67 534 941 68 475                        v roce 1999 1 238 5 1 243
T žební etát 1976–1985 36 520 275 36 795                       v roce 2000 703 4 707
 T žby/Felling v roce 1976 2 131 4 2 135                         v roce 2001 599 52 651
                      v roce 1977 3 328 0 3 328                         v roce 2002 310 5 315
                      v roce 1978 4 596 0 4 596                        v roce 2003 510 19 529
                      v roce 1979 6 980 0 6 980 Zásoba/Supply k 1. 1. 2005 43 370 4 002 47 372
                      v roce 1980 5 052 0 5 052 T žby/Felling v roce 2004 651 6 657
                      v roce 1981 3 182 62 3 244                       v roce 2005 86 0 86
                      v roce 1982 289 0 289                        v roce 2006 504 0 504
                      v roce 1983 297 0 297                        v roce 2007 648 0 648

Zásoba/Supply k 1. 1. 1960 Zásoba/Supply k 1. 1. 1986
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tech. O výši p ípadných povod ových škod pak do zna né míry roz-
hoduje zp sob bezeškodného odvedení vod ve st edních a zejména 
nižších ástech povodí, která jsou vesm s lov kem nejvíce zm -
n na. Zejména souvislé plochy orné p dy bez roz len ní protieroz-
ními a zasakovacími pásy (mezemi) a mozaikou kultur a dále ostat-
ní velké plochy bez možnosti infi ltrace vody do p dy jsou hlavním 
zdrojem zvyšování povod ových pr tok . Rovn ž zanedbaná údrž-
ba okolí vodních tok  a b ehových porost , stejn  jako zkracování 
délky tok  nevhodnou regulací zvyšují rizika povod ových škod.

Spolu se snahou o optimální druhovou skladbu porost  a pé í
o vlastnosti lesní p dy je další možnost ovlivn ní v oblasti pou-
žívaných technologií. Ty by m ly minimalizovat negativní p so-
bení na vodní režim b hem obnovy porost . Práv  nevhodné 
p ibližování d evní hmoty m že p inést nejv tší riziko krátkodobé-
ho výrazného narušení povrchu a struktury p dy s dopady na vodní 
režim, zejména ve svažitých terénech. Používání t žkých t žebních 
a p ibližovacích mechanism  na nezpevn ných linkách je nutno 
omezit jen na sušší období, kdy nedochází v takové mí e ke vzni-
ku vyjetých kolejí, jakožto po áte ních východisek p dní eroze. 
Na dlouhých a t žce dostupných svazích je vhodné, i když pon kud 
nákladn jší, nasazení lanových dopravních systém .

ZÁV R

Postupným vyhodnocováním dat získaných dlouhodobým m -
ením prvk  vodní bilance na experimentálním povodí ervík

nebyl prokázán signifi kantní vliv t žebních a lesop stebních zása-
h  na odtoky vody z povodí, a to jak u minimálních pr tok ,
tak i u kulminací p i zvýšených pr tocích. Vztah srážek a odtok
je velmi t sný a spolu s pom ry orografi ckými a p dními tak mož-
ný vliv lesních porost  na odtoky omezuje. Každé horské povodí 
se specifi cky liší od jiných (i blízko se nacházejících) podle místních 
geomorfologických a klimatických podmínek, proto zásadní zobec-
n ní získaných poznatk  by mohlo vést k chybným i nep esným
záv r m. Pro složitost vzájemných vztah  les – p da – voda je pot e-
ba tyto hodnotit na základ  dat nam ených v mnohaletých a homo-
genních asových adách. Poznatky z výzkumu vodního režimu 
v horských lesnatých povodích mohou svým dílem p isp t k realis-
tickému pohledu na protipovod ovou ochranu. Extrémním jev m,
podmín ným celou adou klimatických a geomorfologických vli-
v , nikdy zcela nezabráníme, a to ani v nejlépe obhospoda ovaném
lese. Zejména p i b žných srážkových úhrnech je ale pozitivní role 
šetrného a racionálního lesního hospoda ení velmi d ležitá. Pod-
statným základem je praktické uplat ování zásad lesnické typo-
logie, která v sob  shrnuje celou adu ekosystémových poznatk
ve vztahu d evina – lesní p da – p dní voda.

Poznámka:
P ísp vek byl zpracován v rámci výzkumného zám ru Minister-

stva zem d lství . 0002070203, ešeného ve Výzkumném ústavu les-
ního hospodá ství a myslivosti, v. v. i.
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FOREST REGENERATION IN EXPERIMENTAL CATCHMENT ERVÍK AND ITS INFLUENCE ON RUN-OFF PROCESS

SUMMARY

In 1953 research of hydrological effects of forest started in the small catchment ervík (CE) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. 
aimed at estimation of forest infl uence on water run-off as well as at infl uence of forest husbandry on water balance in the spring areas. 
It was found out that infl uence of forest is only limited in case of very high or very low discharges. Infl uence of stand regeneration on water 
run-offs was not statistically signifi cant, high percolation ability of forest soil remained at the same level. Run-offs are linearly dependent 
on precipitation. After heavy rain of 2 mm/min intensity the soil begins to be quite saturated with water that runs off through entire soil 
profi le with consequent surface run-off. Run-offs culminate in the measurement troughs after cca 25 – 40 min. In this case either species 
composition of stands or forest husbandry are not able preventing fl oods. Forest cannot prevent from fl ood emergence during extreme 
precipitation, however, its principal importance is during lower precipitation when forest transforms surface run-off to subsurface one. 
Also lush herb vegetation following felling of mature stands reduces fast surface run-off. More than 50-year series of data from the er-
vík catchment shows that dry periods with low discharges repeat oftener than fl ow waves. Suffi cient minimal discharges are principal 
for preserving biocenosis of mountainous streams as well as for supplying lower situated parts of catchment by water.
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