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Abstrakt 

Koryta vodních toků jsou ovlivňována různými faktory, které mění říční styl i fungování 

koryta. Přírodní koryta jsou charakteristická svojí křivolakostí a jsou důležitou součástí 

ekosystémů. Antropogenně upravená koryta jsou naopak často napřímená a obsahují mnohem 

méně ekologických složek důležitých pro stabilitu říčního ekosystému. Jednou podstatnou 

složkou koryt vodních toků je říční dřevo. Ve třech vybraných územích v povodí Rusavy, 

Moštěnky a Moravy bylo zkoumáno množství a parametry říčního dřeva ve 100m úsecích 

v 90 profilech. Cílem této části bylo objasnit faktory, které ovlivňují množství, orientaci a 

donášku říčního dřeva ve vodních tocích. Druhou částí bylo zhodnocení využitelnosti 

leteckých snímků pro identifikaci říčního dřeva z historických snímků a především na základě 

porovnání dat z nejnovějšího leteckého snímku a z terénu ve dvou 200m zákrutech 

v NPR Zástudánčí a PP Osypané břehy.  
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Abstract 

River channels are influenced by various factors, which change their river style and 

functioning. Natural channels are characterized by their tortuosity and are an important part of 

ecosystems. In contrast, anthropogenically modified channels are often straight and contain 

much less ecological components important for the stability of the river system. One of the 

important components of river channels is large wood. The amount and parameters of large 

wood in rivers were analyzed at three selected locations in the Rusava, Moštěnka and Morava 

basins at 100m reaches in 90 profiles. The main aim of this part was to explain factors, which 

affect the amount, orientation and recruitment of large wood in rivers. Second part was an 

evaluation of the usability of aerial photography, in particular based on comparing data 



 

 

derived from the most recent aerial photographs and field surveys taken at the same location 

at two 200m bends in National natural reserve Zástudánčí and Natural monument Osypané 

břehy. 
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Úvod 

V zahraniční literatuře v posledních desetiletích roste zájem o výzkum v oblasti fluviální 

geomorfologie a tématu říčního dřeva. Říční ekosystém je složitým systémem, který je značně 

narušován lidskou činností. Důležitou složkou tohoto řetězce vazeb je i říční dřevo. 

S tímto pojmem se spojuje mnoho významů. V této práci je za říční dřevo (large wood) brán 

každý kus dřevní hmoty, který má minimální délku 1 m a průměr 10 cm a může mít různý 

původ. Jedná se tedy o kusy, které jsou schopny ovlivnit hydraulické, geomorfologické 

a ekologické poměry v korytě (MÁČKA, KREJČÍ, 2011). 

Koryta vodních toků, ve kterých se může nacházet různý organický materiál (listí, větve,…), 

ovlivňuje nespočet faktorů a jevů. Pro vodní organismy je přítomnost jakéhokoli říčního dřeva 

a organického materiálu možností úkrytu, rozmnožování a přítomností potravy. Výskyt 

dřevních akumulací může přispívat ke zvýšení biodiverzity. Kmen může přehradit koryto 

a způsobit změnu hydraulických a geomorfologických parametrů, sedimentačních prostor 

i ekologických poměrů (MÁČKA, KREJČÍ, 2011). Tůně, které vzniknou v korytě v důsledku 

působení říčního dřeva, umožňují překonat organismům sušší období. Toky, které jsou o říční 

dřevo ochuzeny, nejsou tak odolné proti suchým obdobím z hlediska ekologické stability 

a přežití organismů (TONKIN et al., 2016).  

Území, které bylo využito pro analyzování podmínek výskytu říčního dřeva a dalších cílů, 

leží mezi městy Olomouc a Otrokovice. Hranici vymezovala řeka Morava a její levostranné 

přítoky od Týnečky po Mojenu.  V tomto širším území byla vybrána dle daných kroků tři 

menší zájmová území, a to první v povodí řeky Rusavy v Rusavské vrchovině, druhé v povodí 

řeky Moštěnky v Podbeskydské pahorkatině a třetí v nivě řeky Moravy. V těchto třech 

územích proběhl terénní výzkum, dle kterého je možné zodpovědět na to, jaké faktory 

ovlivňují přínos říčního dřeva do koryt vodních toků v této říční síti, jaké množství kusů se 

v korytě nachází a jak se liší objemy říčního dřeva v odlišných typech krajiny. 

Terénní práce při mapování říčního dřeva je z hlediska času a terénu často náročná, a jelikož 

v současné době roste význam využití dálkového průzkumu Země, druhá část výzkumu 

se zaměřuje na pomoc leteckých snímků při detekci říčního dřeva.  

 



 

 

 

Materiál a metody 

Říční síť vybraného území byla analyzována z dostupných dat databáze HEIS VÚV TGM 

v prostředí ArcGIS 10.1.0 (HEIS VÚV TGM, 2012). Dílčí výsledky byly počítány v MS 

Excel. 

Postup výběru mapovaných území 

V prvním kroku bylo vymezeno širší území od jezu Kožušany-Tážaly jižně od Olomouce 

po jez Bělov u Otrokovic, viz Obr.  1. V této říční síti byly rozčleněny úseky vodních toků 

dle řádů Strahlera. Současně s řády toků byla uvažována poloha říční sítě z hlediska typu 

reliéfu. Tato dvě kritéria byla tedy stěžejní pro výběr tří zájmových území, ve kterých bylo 

provedeno terénní měření. Z hlediska zastoupení řádu v jednotlivých typech reliéfu byla 

vybrána území se stejnou délkou říční sítě (cca 35 km) ve vrchovině (povodí Rusavy), 

kde se nachází největší procento zastoupení toky s 1. a 2. řádem, v pahorkatině (povodí 

Moštěnky), kde je typický 3. a 4. řád a v nivě řeky Moravy, kde jsou zastoupeny nejvyšší řády 

toků (5., 7. a 8.). V každém z těchto tří území byla určena místa měření. Mezi hlavní kritéria 

byla použita a) rozdělení mezi řády toku a b) charakter okolního porostu musí být rozdělen 

do tří kategorií: les (více než 30 m x 30 m), liniový porost a bez porostu. Pro každý 

ze tří charakterů porostu bylo určeno 10 lokalit. Úseky, kde terénní výzkum probíhal, měřily 

100 m a bylo jich v každém území 30. V daných 100m úsecích byly měřeny a zaznamenávány 

kusy nad minimální velikost 10 cm tloušťky a 1 m délky. Měření probíhalo v povodí Rusavy 

a Moštěnky v červenci a v nivě řeky Moravy v září 2018. Zaznamenány byly parametry: 

délka (m), tloušťka (cm) a případně poznámky k charakteru dřeva.  

Mapování říčního dřeva pomocí leteckých snímků na tocích zájmového území 

Ve druhé části byly využity letecké snímky z portálu Mapy.cz a ortofotomapy ze služby 

WMS z portálu ČÚZK (Mapy.cz, 2015; ČÚZK, 2017). Letecké snímky zahrnující širší území 

byly nasnímány v těchto datech: 25. 8. 2014; 29. 8. 2014; 28. a 29. 2014; 12. 5. 2015; 

16. a 18. 5. 2015; 13. 6. 2015 (Mapy.cz, 2015). Z těchto snímků bylo identifikováno říční 

dřevo na všech tocích širšího území a současně byla zmapována koryta a rozdělena do tří 

kategorií podle viditelnosti hladiny, resp. možnosti identifikace říčního dřeva. V první 

kategorii bylo celé koryto zakryto stromy, nebo byla viditelná pouze nepodstatná část koryta. 

Ve druhé kategorii byly zařazeny toky s dostatečnou šířkou koryta, ale břehy koryta byly 

zarostlé stromy. Ty sice zastiňovaly břeh, ale zároveň byla alespoň polovina vodní hladiny 

viditelná a použitelná pro identifikaci říčního dřeva. Do poslední kategorie patřily dostatečně 

široké toky, kde nejsou stromy v okolí koryta a nezastiňovaly tak vodní hladinu. 



 

 

 

 

Obr.  1 Vymezení území v povodí řeky Moravy včetně zájmových území pro terénní měření 

K porovnání využitelnosti materiálů z dálkového průzkumu Země byly využity nejnovější 

letecké snímky na dvou vybraných  200m úsecích na řece Moravě, ze kterých bylo 

identifikováno říční dřevo a současně v těchto místech bylo provedeno terénní měření. 

Prvním místem je 200m úsek v NPR Zástudánčí u Lobodic a druhý v PP Osypané břehy 

u Strážnice. Pro každý kus na snímku byly zaznamenané parametry jako souřadnice, délka 

(m), orientace (°), existence kořenového balu, existence větví, resp. koruny stromu, číslo 

akumulace (pokud se kus v akumulaci nachází), pokud bylo možné kus identifikovat na jiném 

snímku, tak bylo přidáno i identifikační číslo kusu z jiného snímku. Kromě říčního dřeva byla 

zaznamenaná také poloha břehové hrany z archivních ortofotomap z roků 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 a 2014 včetně nejnovějších leteckých snímků z roku 2015 (ČÚZK, 2017). 

Mapování říčního dřeva v terénu probíhalo v první polovině července 2017 v zákrutech 



 

 

obou 200m úseků. Každý kus byl zaměřen GPS v přibližné polovině kmenu, byla změřena 

jeho viditelná délka (m) a tloušťka (cm).  

Výsledky 

Pro přísun říčního dřeva je důležitým faktorem přísun větví ze stromů, resp. lesní porost 

v blízkosti vodního toku. Z tohoto důvodu byla zjištěna poloha lesních porostů 

(minimální velikost pro les je 30 m x 30 m) v celém širším území. Následně byla určována 

nejen délka říční sítě obklopena alespoň z jedné strany lesem, ale také poloha vodního toku 

vzhledem k odlišným typům reliéfu. Nejdelší části říční sítě se nachází ve vrchovinách z 54 % 

z celkové délky říční sítě, naopak nejkratší úseky říčních koryt ležící v širokých nivách, 

zabírají pouze z 1 %. Z největšího zastoupení říční sítě v zalesněných horských oblastech lze 

usoudit, že se zde bude nacházet největší množství kusů říčního dřeva, naopak bude nízký 

transport. Dokazuje to i fakt, že vodní toky 1. a 2. řádu jsou lesním porostem nejvíce 

obklopeny, a to ze 74 %. Řády 4., 5. a 8. leží v okolí lesního porostu pouze do 5 %. 

V takových tocích je dostatečná energie na transport, ale mělo by být transportováno mnohem 

méně říčního dřeva v důsledku omezeného rozsahu lesa v jejich okolí.  

Množství dřeva v říční síti dílčích povodí a jeho prostorová variabilita 

Z terénního měření v zájmovém území Rusavy byly naměřeny objemy říčního dřeva ve 100m 

úsecích v intervalu 0-0,2 m
3
, viz Obr.  2. V úsecích obklopených lesem se hodnoty objemu 

značně liší. V úsecích lemovaných liniovým porostem a v úsecích bez vegetace byly většinou 

naměřeny hodnoty do 0,05 m
3
. Některé úseky byly ovlivněny působením člověka a jinými 

faktory (těžba dřeva – úsek L4, zlomené široké kusy stromů v úseku doprovázeným liniovou 

vegetací B8). Objem za celé území je 1,31 m
3
.  



 

 

 

Obr.  2 Objem říčního dřeva pro jednotlivé úseky území Rusavy (ČÚZK, 2013) 

V zájmovém území Moštěnky byl naměřen největší objem říčního dřeva v Dřevohostickém 

lese v přítoku Moštěnky v úseku L8, a to 0,48 m
3
, viz Obr.  3. V korytě řeky Moštěnky, která 

je zde klasifikována jako tok 4. řádu, bylo změřeno ve všech osmi úsecích pouze 7 kusů 

říčního dřeva. Koryto Moštěnky je v této oblasti zkapacitněno a místy i zpevněno. Liniový 

porost kolem toku má převážně keřovitý charakter. Podobně chudý na říční dřevo byl přítok 

Šišemka, zde byly změřeny 2 kusy v úseku B4 s objemem 0,004 m
3
. Šišemka a její přítoky 

byly v tomto suchém období vyschlé a značně zarostlé travinami a jinou vegetací. Objem 

říčního dřeva v tomto mapovaném území je 0,934 m
3
.  



 

 

 

Obr.  3 Objem říčního dřeva pro jednotlivé úseky území Moštěnky (ČÚZK, 2013) 

V nivě řeky Moravy bylo mapováno říční dřevo na tocích Morava, Bečva a náhonu Malé 

Bečvy, viz Obr.  4. Řeka Morava je na rozdíl od koryta řeky Bečvy na říční dřevo bohatší. 

V úseku V3 bylo v terénu naměřeno říční dřevo o objemu 0,28 m
3
. Úsek bez vegetace, jak byl 

určen dle leteckého snímku, byl v místě, kde ležely v korytě i v břehové hraně stromy, 

jak ukazuje Obr.  5. Výskyt říčního dřeva v náhonu Malé Bečvy se liší dle jednotlivých 

skupin doprovodné vegetace. V celém území bylo změřeno říční dřevo o objemu 0,77 m
3
.  



 

 

 

Z uvedených objemů říčního dřeva zájmových území vyplývá, že bylo naměřeno nejvíce 

v území v povodí Rusavy na nejmenších řádech, nejméně pak v nivě řeky Moravy na 

největších řádech vodních toků. Největší objem 0,864 m
3
 říčního dřeva v úsecích lemovaných 

lesem byl naměřen v území Moštěnky, viz Obr.  6. Toky lemované liniovou vegetací 

obsahovaly nejvíce říčního dřeva v území Rusavy s objemem 0,696 m
3
. Součet objemů 

říčního dřeva pro úseky bez vegetace vyšel nejvyšší v území Moravy. Tento výsledek značně 

ovlivnil jeden úsek (V3), který byl zmíněn výše. Podobný vliv měl úsek (B8) v území 

Rusavy, kde dosáhl výsledný objem v úsecích s liniovou vegetací vyšší výsledek než v lesích. 

 

Obr.  4 Objem říčního dřeva pro jednotlivé úseky 

území Moravy (ČÚZK, 2013) 

 

Obr.  5 Říční dřevo v úseku V3 v povodí Moravy 

(foto autorka, 28. 9. 2017) 



 

 

 

Obr.  6 Objem říčního dřeva rozlišený pro tři zájmová území včetně rozdílné kategorie okolního porostu 

Nejvíce kusů říčního dřeva lze očekávat na nejnižších řádech. Tento předpoklad splnil počet 

kusů pro 1. řád nikoli 2. řád. Třetí, 4. řád i 8. řád byl oproti 2. řádu na říční dřevo bohatší. 

Podobný počet kusů říčního dřeva na 100 m vyšel jak pro 2. řád, tak i pro 5. a 7. řád. 

Jelikož počty kusů v jednotlivých řádech nevykazují sestupný trend, není možné na základě 

tohoto terénního měření potvrdit předpoklad, že se na tocích s nižším řádem vyskytuje více 

říčního dřeva, resp. na tocích s vyšším řádem se vyskytuje menší množství říčního dřeva. 

 

Obr.  7 Vztah mezi řádem vodních toků a počtem kusů říčního dřeva na 100 m 

 

Množství dřeva zjištěné z leteckých snímků 

Druhá část práce se zaměřuje na identifikaci říčního dřeva pomocí leteckých snímků. V rámci 

celého širšího území bylo sledováno říční dřevo, ale také zákryt koryta vegetací, viz Obr.  8. 

V celém území bylo identifikováno 203 kusů říčního dřeva z leteckých snímků z roku 2015, 

a to na tocích vyššího řádu (>5.). Největší počet kusů říčního dřeva byl identifikován 

na řece Moravě. Vysoký počet kusů (120) říčního dřeva mimo jiné asi způsobuje ochrana 

přírody ve formě NPR Zástudánčí, kde nedochází k lidskému zásahu do koryta. 



 

 

 

Obr.  8 Zastínění říční sítě a výskyt říčního dřeva (MAPY.CZ, DIBAVOD) 

Délka koryta řeky Moravy je v širším území 46 km. Prostorová distribuce říčního dřeva podél 

řeky Moravy je nerovnoměrná. Všechny kusy říčního dřeva podél toku byly identifikované 

od jezu Kožušany-Tážaly po dalších 30 km.  

Distanční data z 200m úseku v NPR Zástudánčí byly vyhodnocovány z leteckých snímků 

z let 2000–2015. Z archivních snímků (2009, 2012, 2014, 2015) bylo zjištěno, že se počet 

kusů říčního dřeva odvíjí od kvality snímku a počet kusů vzrůstá s klesajícím průtokem. 

Z histogramů zobrazujících intervaly délek (m) kusů pro daný rok bylo zjištěno, že počet kusů 

říčního dřeva klesá s narůstající délkou kusů. Ze snímků byly identifikovány kusy délek 

až 32 m. Orientace říčního dřeva byla vyjádřena hodnotami 270 °, 315 °, 0 °, 45 ° a 90 °. 

Nejčastější orientace je rovnoběžná s proudnicí (0 °). Na některých snímcích je možné vidět 

kusy i kolmé k proudnici (90 °) a ostatní směry pouze u několika kusů.  

Ze snímků je možné identifikovat zachovalost kořenového balu, která byla v této práci 

rozdělena do třech kategorií (přítomnost kořenového balu, nepřítomnost, nelze zjistit 

existenci). V určování této charakteristiky je důležitá kvalita snímku. Některé kusy leží pod 



 

 

hladinou vody, takže může být viditelná pouze část stromu. Dalším problémem je identifikace 

v akumulaci, kde se kusy překrývají. Starší snímky v tomto úseku poskytují přesnější údaje o 

zachovalosti kořenového balu i přes horší kvalitu snímku. U novějších snímků stoupá 

procentuální zastoupení těch kusů, které není možné zařadit do kategorií s kořenovým balem, 

či bez něj. Podobně jako zachovalost kořenového balu je možné zjistit existenci větví. Šest 

kategorií se snaží popsat všechny možné stavy zachování. Nejčastěji jsou kusy zařazeny 

v kategorii „holý kmen“, kde jsou zařazeny i kusy, které jsou nad hladinou vidět jen svojí 

částí. Primární větve, jsou chápány pouze páteřní větve stromu, byly druhou nejčetnější 

kategorií. Pouze v roce 2015 bylo možné identifikovat celou korunu u jednoho kusu. 

Pokud se porovná počet kusů říčního dřeva (32 při průměrném denním průtoku 13 m
3
/s, 

stanice Kroměříž) ze snímku z roku 2015 a počet kusů z terénního měření (64 kusů 

při průměrném hodinovém průtoku 12,6 m
3
/s), dostaneme se k rozdílu 32 kusů, tedy 50 %. 

Z hlediska polohy kusů je pravděpodobné, že mohly být určeny stejné kusy s rozdílem 

přesnějšího zaměření v terénu. Na základě měření délek kusů v terénu je možné je porovnat 

pomocí četnosti intervalů. Nejvyšší počty kusů byly zaznamenány jak v terénu (41 ks), 

tak na snímku (20ks) v intervalu s nejkratšími kusy (0 resp. 1-8 m). Další četnosti mají 

klesající tendenci.  

 

Obr.  9 Lokalizace zmapovaných kusů říčního dřeva v terénu (hnědě) v NPR Zástudánčí z roku 2017 

v porovnání s identifikovanými kusy (žlutě) z leteckého snímku z roku 2015 (ČÚZK, 2013) 

Ve 200m úseku v zákrutu PP Osypané břehy bylo možné identifikovat říční dřevo na 

archivních snímcích v letech 2006, 2009, 2012, 2014 a 2015. Nejmenší počet 6 kusů říčního 



 

 

dřeva bylo možné rozeznat v roce 2006, kdy v den snímání ve stanici Strážnice protékal 

průměrný denní průtok přibližně 360 m
3
/s. Naopak v roce 2012 při průtoku 10 m

3
/s bylo 

možné identifikovat 38 kusů říčního dřeva. Snímek z roku 2009 umožnil změřit kusy, které 

spadají do intervalu s délkami od 32 do 40 m. Kusy říčního dřeva jsou orientovány podobně 

jako kusy v NPR Zástudánčí nejčastěji rovnoběžně s proudnicí. Existenci kořenového balu u 

většiny kusů říčního dřeva na snímcích není možno určit. Podobně jako v NR Zástudánčí bylo 

nejvíce kusů zařazeno do kategorie „holý kmen“. Více kusů než v předchozím úseku je však 

možno identifikovat i s korunou, a to i na snímcích z různých let. 

Při terénním měření bylo zaznamenáno 88 kusů říčního dřeva při průměrném hodinovém 

průtoku 16,6 m
3
/s. Z leteckého snímku bylo zřejmých pouze 19 kusů při průměrném denním 

průtoku 31 m
3
/s. Je tedy patrný velký rozdíl mezi terénním měřením a identifikaci říčního 

dřeva z leteckého snímku, a to 69 kusů (21 %), viz Obr.  10. Rozdíl četností mezi terénním 

měřením a snímkem v intervalu nejkratších kusů říčního dřeva byl 64 kusů. Ostatní intervaly 

mimo následující 8,1-16 m mají stejnou četnost. Ostatní četnosti postupně klesají 

v intervalech jak ze snímku, tak i z terénního měření. 



 

 

 

Obr.  10 Lokalizace zmapovaných kusů říčního dřeva v terénu (hnědě) v PP Osypané břehy z roku 2017 

v porovnání s identifikovanými kusy (žlutě) z leteckého snímku z roku 2015 (ČÚZK, 2013) 

Diskuze  

Říční dřevo vyskytující se spíše v přirozených tocích než v upravených korytech se dostává 

do koryt různými způsoby a myslí se tím každá dřevní hmota, která nejeví známku života. 

Množství říčního dřeva v korytech vodních toků ovlivňuje velké množství faktorů, 

které se lokálně liší. Mezi ty nejběžnější patří břehová eroze, říční transport, náhlé i chronické 

odumírání stromů, choroby, požáry, sesuvy půdy, ale také růst nových stromů, opad 

a akumulace organické hmoty (BENDA, SIAS, 2003). Mezi nepřímé faktory patří litologie, 

reliéf, meteorologické jevy a využití půdy. 

Faktory ovlivňující množství říčního dřeva ve vodních tocích 

V oblastech, které jsou ponechány svému vývoji, řeka svojí energií způsobuje břehovou erozi. 

V širším území práce se jedná např. o NPR Zástudánčí, kde dochází k erozi břehů a přínosu 

říčního dřeva pádem stromů do koryta. Tomuto jevu se člověk v zemědělské krajině, městech 

a dalších oblastech snaží zamezit, aby nedocházelo k migraci koryta a znehodnocení majetku. 



 

 

Protipovodňová opatření a zpevněné břehy proti posunu břehů často omezují přísun říčního 

dřeva do koryt vodních toků (GIPPEL, 1996).  

Mezi další přínos patří opad větví ze stromů, který je dominantní v zalesněných oblastech. 

Předpokládá se, že se říčního dřeva vyskytuje nejvíce na tocích s nejnižšími řády (ATHA, 

DIETRICH, 2016). Tento předpoklad potvrdilo i terénní měření. Ve vybraných vrchovinách 

a hornatinách však toky často nemají dostatečný průtok na transport říčního dřeva, resp. jsou 

toky v suchých obdobích vyschlé. Naopak toky v nížinách nemají dostatečné množství říčního 

dřeva pro transport, nebo jsou kusy natolik objemné, že je není možné při nízkém průtoku 

transportovat. Velikost průtoku, šířka koryta a velikost kusů má vliv na transport říčního 

dřeva (NAKAMURA, SWANSON, 1993; BENDA, SIAS, 2003). 

Velikost říčního dřeva se v korytech toků liší (GIPPEL et al., 1996). V pramenných oblastech 

(toky 1. a 2. řádu) je možné vidět především kratší a méně objemné kusy ve větším množství. 

V řece Moravě byly naopak změřeny kusy s objemem až 0,196 m
3
 avšak v menším množství. 

Z tohoto terénního průzkumu tedy není možné potvrdit předpoklad z odborné literatury, 

že objem říčního dřeva klesá podél toku (ATHA, 2014).   

Členitý reliéf se odráží od geologického podloží. Rozdílné podmínky daly možnost vzniku 

zařízlým údolím ve flyši v Karpatech, méně zařízlým a širším tokům v pahorkatinách a dříve 

meandrujícím řekám v široké nivě (Demek, Mackovčin, 2014). V dnešní době jsou často toky 

v nivách napřímené a zatrubněné. V takto členitém reliéfu dochází k rozdílnému využívání 

půdy, které pak odráží stav vodních toků a možnosti přísunu, transportu a množství 

říčního dřeva. Příkladem přínosu může být těžba dřeva v lese, nebo naopak vyschlá a zarostlá 

koryta znemožňují donášku a transport.  

Faktory ovlivňující přesnost zjišťování říčního dřeva na leteckých snímcích 

Říční dřevo bylo identifikováno na leteckých snímcích v rámci celého širšího území. 

Při rozpoznávání říčního dřeva v korytech vodních toků je důležitá kvalita, rozlišení a barevná 

škála snímku a období snímkování povrchu (v době, kdy nejsou stromy olistěné, je hladina 

zřetelnější v oblastech, kde koryto jindy zakrývá ať už přímo korunou stromu, nebo stínem 

(Kitchingman et al., 2013)). Šířka koryta a vodní stav (Kitchingman et al., 2013) 

při snímkování, značně limituje identifikaci (množství) říčního dřeva. V širším území této 

práce bylo možné identifikovat říční dřevo na tocích s vyšším jak 5. řádem. Jak bylo zmíněno, 

oblasti s „přirozeným“ vývojem jsou i na snímcích na říční dřevo bohatší Atha (2014). Na 

leteckých snímcích bylo možné rozpoznat kusy říčního dřeva od 2 m podobně, jako uvedl 

Marcus et al. (2002), na rozdíl od Atha (2014), kterému se podařilo rozeznat kusy od 1 m 



 

 

na snímcích z Google Earth. Při rozlišení snímku 25 cm bylo možné říční dřevo identifikovat 

a změřit délku kusu nad cca 2 m. Větší rozlišení by mohlo pomoci k identifikaci menších 

kusů. Pro určení orientace je důležitá zachovalost a viditelnost kořenového balu nebo větví. 

Detekci většího množství kusů říčního dřeva při nižším průtoku potvrzují snímky především 

z NPR Zástudánčí. Ze snímků není možné rozeznat, zda kus hladina nerozděluje na více částí, 

tím může dojít k nadhodnocení výsledku. Naopak identifikace přesného počtu kusů včetně 

jejich délky v rámci akumulace je náročná, tím může dojít k podhodnocení výsledku. Rozdíl 

mezi množstvím říčního dřeva na nejnovějším snímku a v terénu je natolik výrazný, 

že distanční mapování pomocí leteckých snímků pro tyto oblasti není vhodné. 

Kromě říčního dřeva je možné vyčíst migraci břehové hrany porovnáním snímků z různých 

let. Protržením zákrutu v PP Osypané břehy díky povodni v roce 2006 došlo k výrazné erozi 

levého břehu, přínosu nových kusů z této plochy a tvorbě jesepní lavice na druhém břehu. 

Povodně tedy mohou ovlivnit množství říčního dřeva (Golladay et al., 2007) a zároveň letecké 

snímky mohou vhodně zaznamenávat stav břehové hrany i změnu množství a orientaci 

říčního dřeva během této události i po ní. 

Závěr 

Říční dřevo jako důležitá složka říčního ekosystému, umožňuje zvýšení biodiverzity a 

odolnosti systému proti nepříznivým vlivům. V suchých obdobích může pomoci přežít 

živočichům a udržet tak alespoň část ekosystému.  Přísun, množství a transport říčního dřeva 

ovlivňuje mnoho faktorů a jevů, které mohou být přímé i nepřímé. Podmínky výskytu říčního 

dřeva byly zkoumány v části povodí Moravy především na základě třech zájmových území 

v povodích Rusavy, Moštěnky a Moravy. Z terénního výzkumu je zřetelný rozdíl mezi 

objemy říčního dřeva jednotlivých územích. Území Rusavy ležící v hornatinách a 

vrchovinách potvrdilo základní předpoklad, že se v zalesněných oblastech vyskytuje největší 

množství, resp. objem říčního dřeva, naopak v nivě Moravy je počet kusů nižší avšak samotné 

kusy se mohou vyskytovat ve formě stromu, resp. kmene. Druhá část výzkumu byla založena 

na objasnění využitelnosti leteckých snímků ve fluviální geomorfologii. Porovnáním sběru dat 

z terénního měření (2017) a nejnovějších leteckých snímků (2015) ve dvou 200m úseků bylo 

zjištěno, že pro dané lokality není vhodné využívat letecké snímky pro identifikaci říčního 

dřeva i přesto, že je možné vyčíst lokalizaci říčního dřeva, změřit přibližnou délku kusu nebo 

zjistit orientaci na základě viditelnosti kořenového balu či větví. 
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Summary 

River channels are influenced by various factors, which change the river style and 

functioning. Natural channels are characterized by their meandering and are an important part 

of ecosystems. In contrast, anthropogenically modified channels are often straight and contain 

much less ecological components important for the stability of the river ecosystem. One of 

important components of river channels is large wood. Large wood is defined as any woody 

debris, without any signs of life. In this work, large wood was defined as a piece longer than 1 

m and wider than 10 cm, i.e. pieces, which can influence the hydraulic, geomorphological and 

ecological conditions of a riverbed. The amount of large wood in rivers affects many factors 

and phenomena, both natural (such as toppling of trees following fires and during windstorms, 

bank erosion, tree necrosis, diseases) and anthropogenic (such as logging, channel 

straightening, or directing the watercourse into pipes). If there is vegetation growing along the 
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watercourse or the watercourse flows through a forest there is a much higher probability 

of large wood occurrence compared to channels passing through agricultural land. Variable 

terrain leads to various land use and this in turn affects the condition of the watercourse 

channel and influx, transport and the amount of large wood. Anthropogenically modified 

channels were found in all areas of interest. In agricultural areas, the riverbanks were 

straightened and often overgrown with grasses, bushes or individual trees and enlarged and 

strengthened channels are limited in terms of large wood influx. 

The area used for the analysis of occurrence, amount, orientation and influx of large wood 

in watercourses lies between the cities Olomouc and Otrokovice. The borders were delimited 

by the Morava River and its left tributaries from Týnečka to Mojena. Three smaller areas 

of interest in this larger area were selected based on river network length, watercourse orders 

based on Strahler and position of the river network within terrain types. The amount and 

parameters of large wood in 100 m reaches and 90 profiles was analyzed in these areas 

of interest in Rusava and Moštěnka basin and water meadow of Morava River. The area 

in Rusava basin was supposed to characterize large wood in 1
st
 and 2

nd
 order watercourses 

in highlands. Second area in the Moštěnka basin is a typical hilly area and watercourse orders 

1 to 4. The last area in Morava River water meadow characterizes watercourses with highest 

orders (5 to 8). 30 reaches were defined based on order and 10 reaches based on the nature of 

the surrounding vegetation in the approximately 35 km of river network in each area. First ten 

reaches were defined on watercourses in forests, second ten on watercourses with line 

vegetation and last ten on watercourses with no surrounding vegetation. 

The amount of large wood in one of the 100 m reaches in the Rusava area was up to 0.2 m
3
. 

The total volume of large wood in this area of interest was 1.31 m
3
. The area of interest in the 

Moštěnka basin had a total volume of large wood of only 0.48 m
3
. Only 7 pieces of large 

wood was found in the riverbed of the main watercourse. Largest amount of large wood was 

found in reaches in forests on Moštěnka tributaries. Several pieces of large wood with overall 

volume of 0.48 m
3
 were found in one of them. 0.77 m

3
 of total large wood volume was 

measured in the Morava River area. Large wood in Morava River consisted of mostly parts of 

trees or tree trunks, unlike in the Rusava area where the large wood was mostly found in the 

form of higher number of smaller pieces. Smaller orders in the Moštěnka area were dried out 

and overgrown during this dry period and channels in such state make large wood transport 

impossible. Highest number of large wood pieces and total large wood volume was found in 

the Rusava area of interest, smallest in the Morava River water meadow. In this work it was, 

however, impossible to prove the assumption that the number of large wood pieces decreases 



 

 

as the order of the watercourse increases. Highest number of pieces (8 pcs) along 100 m was 

found on the 1
st
, lowest, order. Orders 2, 5 and 7 had approximately 2 pieces along 100 m. 

Other orders (3, 4 and 8) had approximately 3 pieces along 100 m. Field surveys showed clear 

difference between the nature of large wood influx into river channels. As an example, one 

can mention tree logging in forested areas or natural side erosion causing trees falling into the 

river channel of Morava River in NPR Zástudánčí. 

Second part of the research consisted of evaluation of usability of aerial imagery  

in identification of large wood using historical images (2000-2014), in particular based on 

comparing data from the most recent aerial image (2015) and field surveys in two 200 m 

bends in Zástudánčí NPR and Osypané břehy PP. First, large wood was identified in all 

watercourses in a wider area including shaded channels on the most recent image. It should be 

mentioned that aerial images can only be used for watercourses of the 5
th

 order or higher in 

this area. Large wood is distributed unevenly in the entire length of the Morava River and can 

only be identified in channels, where it is not shaded by vegetation, if it is sufficiently large 

and where the pieces are not submerged under water. Identification of large wood and 

determination of other parameters is of course also dependent on the image quality and 

properties. Localization of large wood is only possible using images with a resolution of 50-

25 cm. If the resolution was even higher, it might also be possible to identify pieces smaller 

than 2 m. Aerial images also allow identification of orientation of the piece depending on 

visibility of branches and root systems. Highest number of pieces lies parallel to the 

streamline. Entire trees including treetops could be seen on the most recent image from PP 

Osypané břehy, however most frequently one sees bare trees. Natural meandering channels 

contain more large wood compared to straightened channels, which is also proven by the 

aerial images. NPR Zástudenčí is a protected area along the Morava River and the amount of 

large wood in channels and banks is largest. Based on the comparison between field surveys 

and most recent aerial image analysis it can be said that aerial imagery is not suitable for 

identification of large wood in these two bends. The difference between field surveys (64 

pieces) and aerial image (2015) analysis (32 pieces) is 50 %. The difference is even larger in 

PP Osypané břehy, where 88 pieces were identified during field surveys while only 19 pieces 

could be seen on the aerial image (i.e. a success rate of only 21 %). When comparing bank 

positions on historical aerial images one can see channel migration and change in large wood 

amount in natural areas. 

 

 


