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Řeka Bystřice vypadá jako DunajŘeka Bystřice vypadá jako Dunaj
Řeka Bystřice 19. 3. 2005Řeka Bystřice 19. 3. 2005
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Hydrologické poměryHydrologické poměry
•• HlavnHlavníím vodnm vodníím tokem mm tokem měěsta je sta je řřííččka Bystka Bystřřice, mice, míístnstníími obyvateli nazmi obyvateli nazýývváána na 

BystBystřřiiččka, ve starka, ve starýých pramenech jmenovanch pramenech jmenovanáá ŘŘííččka. Patka. Patřříí mezi mezi úúzemzemíí
ss pompoměěrnrn ěě mmáálo narulo naruššenenýým m žživotnivotníím prostm prostřřededíím. Povodm. Povodíí BystBystřřice mice máá protprot ááhlhlýý
tvar. Pramentvar. Prameníí u Konu Konííkova,  mezi obcemi Vojtkova,  mezi obcemi Vojtěěchov a Lhota pchov a Lhota přřijij íímmáá ttřři mali maléé
potpotůčůčky, aby mky, aby měěla dost vody pro Skalskla dost vody pro Skalskýý rybnrybn íík. Teprve vk. Teprve v zzáápadnpadníí ččáásti msti měěsta sta 
je jejje jej íí tok obohacen vodami Domantok obohacen vodami Domaníínsknskéého potoka a ve vho potoka a ve výýchodnchodníí ččáásti malsti malýými mi 
potpotůčůčky. Za mky. Za měěstem protstem protéékkáá ččáástesteččnněě zalesnzalesněěnnýým m úúdoldolíím, zejmm, zejmééna vna v okolokolíí
DvoDvořřiiššttěě, bez praktick, bez praktickéého vyuho využžitit íí. Na z. Na záápadnpadníím okraji obce Vm okraji obce Vííru se vlru se vléévváá
do Svratky jako jejdo Svratky jako jej íí pravpravýý ppřříítok, prvntok, prvn íí pod ppod přřehradou.ehradou.

•• PovodPovodíí BystBystřřice mice máá rozlohu 61,512 kmrozlohu 61,512 km22. D. Déélka toku je od soutoku se Svratkou lka toku je od soutoku se Svratkou 
po jejpo jejíí prameniprameniššttěě 24,8 km.24,8 km.
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Skalský rybníkSkalský rybník

Vznikl asi ve stejné době a ze stejných důvodů jako rybník Domanínský. 
Zřejmě tento rybník založil Vratislav z Pernštejna společně s Domanínským
rybníkem v nařízení z roku 1579 o rozdělení pramene do povodí Bystřice 
a Nedvědičky. Označil ho tehdy jako „Bohuňovký“. V roce 1848 se přívalem 
vod protrhl. Byl však znovu vybudován a dnes slouží k rekreaci i rybolovu.
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Název paneluNázev panelu

4. Skalský rybník, Dvůr a mlýn
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Netýkavka žláznatáNetýkavka žláznatá
•• Lokalizace:Lokalizace:

–– NejvNejvííce je rozce je rozšíšířřena podena podéél Skalskl Skalskéého rybnho rybnííka. Takka. Takéé se vyskytuje se vyskytuje 
podpodéél bl břřehu Domanehu Domaníínsknskéého rybnho rybnííka, vka, v ololššinináách a podch a podéél cesty l cesty 
vv katastrkatastráálnlníím m úúzemzemíí DomanDomaníín u Bystn u Bystřřice nad Pernice nad Pernšštejnem tejnem 
a na louce va na louce vkatastrkatastráálnlníím m úúzemzemíí Lhota u LLhota u L íísku.sku.

•• Popis:Popis:
–– JednoletJednoletáá, statn, statnáá, vzp, vzpřříímenmenáá rostlina, 50 arostlina, 50 ažž 250 cm vysok250 cm vysokáá. Listy . Listy 

vstvstřříícncnéé nebo o tnebo o třřech, kopinatech, kopinatéé aažž eliptickeliptick éé, zubat, zubatéé, za, zaššpipiččatatěělléé, , 
aažž 18 cm dlouh18 cm dlouhéé, p, přři spodni spodníích zubech listch zubech listůů a na a na řřapapííku jsou ku jsou 
žžlláázky. Lodyha nazky. Lodyha naččervenalervenaláá. Kv. Kvěěty jsou 2,5 aty jsou 2,5 ažž 4 cm velk4 cm velkéé
a pa přřevislevisléé, purpurov, purpurov ěě ččervenervenéé, r, růžůžovovéé nebo bnebo běělavlavéé, po 2 , po 2 –– 14 14 
vv hroznech shroznech sdlouhou stopkou. Jeden kalidlouhou stopkou. Jeden kališšnníí ll íístek pstek přřememěěnněěnnýý
ve 12 ve 12 –– 20 mm dlouh20 mm dlouhýý a 10 a 10 –– 15 mm 15 mm šširokirok ýý vak. Ostruha krvak. Ostruha kráátktk áá, , 
zahnutzahnutáá. Plodem je tmav. Plodem je tmavěě zelenzelenáá, , ššťťavnatavnatáá tobolka kyjovittobolka kyjovit áá, , 
aažž 3 cm dlouh3 cm dlouháá, kter, kteráá ppřři doteku prui doteku pružžnněě pukpukáá. Kvete v. Kvete v ččervenci ervenci 
aažž zzáářříí..

•• Ekologie a rozEkologie a rozšíšířřeneníí::
–– Vyskytuje se na bVyskytuje se na břřezezíích potokch potokůů, v, v lulužžnníích lesch lesíích, kch, křřovinovináách ch 

a ve vlhka ve vlhkýých ruderch ruderáálnlníích stanovich stanovišštt íích. Tento druh pochch. Tento druh pocháázzíí
zz HimalHimal ááje, byl dovezen jako okrasnje, byl dovezen jako okrasnáá rostlina a na mnoha rostlina a na mnoha 
mmíístech zplanstech zplaněěl. Vl. V EvropEvropěě se rozse rozšíšířřil ail ažž do stdo střřednedníí SkandinSkandináávie.vie.

•• VVýýznam:znam:
–– Jedna rostlina dokJedna rostlina dokáážže vyprodukovat ae vyprodukovat ažž 5 tis5 tisííc semen, kterc semen, kteráá

dosahujdosahujíí velmi dobrou klvelmi dobrou kl ííččivost po dobu aivost po dobu ažž 6 let. Kv6 let. Kvěěty ty 
netnetýýkavky kavky žžllááznatznatéé ppřřipomipomíínajnajíí malou zvmalou zvíířřececíí tlamu. Vyhledtlamu. Vyhledáávváá
je hlavnje hlavněě blanokblanokřříídldlýý hmyz, kvhmyz, kvěěty poskytujty poskytuj íí pastvu vpastvu vččeleláám. m. 
Semena se rozSemena se rozššiiřřujuj íí „„ explozivnexplozivníímimi““ tobolkami pomoctobolkami pomocíí vody, vody, 
zvzvíířřat atd. Likvidace spoat atd. Likvidace spoččíívváá bubuďď vv ruru ččnníím vytrhm vytrh áávváánníí po dobu po dobu 
3 let nebo v3 let nebo vbodovbodovéém aplikm aplikáátoru Roundupu. Nejltoru Roundupu. Nejléépe je pe je 
kombinace mechanickkombinace mechanickéého a chemickho a chemickéého zpho způůsobu likvidace sobu likvidace 
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Domanínský rybníkDomanínský rybník
•• DomanDomaníínsknskýý rybnrybn íík zalok založžil na il na řřece Bystece Bystřřici Vilici Vil éém zm z PernPernšštejna (1435 tejna (1435 –– 1521) 1521) 

a jeho vodou byly poha jeho vodou byly poháánněěny mlny mlýýny a valcha vny a valcha v blbl íízkosti Bystzkosti Bystřřice ice 
nad Pernnad Pernšštejnem. Poprvtejnem. Poprvéé se pse přřipomipomíínnáá vv roce 1499. Ve 2. polovinroce 1499. Ve 2. poloviněě 19. stolet19. stoletíí
uužž byla hrbyla hrááz znaz značčnněě popošškozena a zkozena a ztohoto dtohoto důůvodu musel bvodu musel býýt rybnt rybn íík vk v roce 1859 roce 1859 
vypuvypuššttěěn a opraven. Vn a opraven. V roce 1867 doroce 1867 doššlo klo k úúplnplnéému protrmu protr žženeníí hrhr ááze a povodeze a povodeňň
tehdy naptehdy napááchala znachala značčnnéé šškody. Na zkody. Na záákladkladěě mmíístnstníí organizace organizace ČČeskeskéého ho 
rybryb áářřskskéého svazu doho svazu doššlo klo k obnovenobnoveníí rybnrybn ííka vka v letech 1971 letech 1971 –– 1976. V1976. Výýmměěra ra 
vodnvodníí plochy je 20 ha, slouplochy je 20 ha, sloužžíí kk rybochovnrybochovnýým m úúččelelůům, sportovnm, sportovníímu rybolovu, mu rybolovu, 
regulaci prregulaci průůtoktokůů a pa přředevedevšíším jako pm jako přříímměěstskstskáá rekrearekreaččnníí oblast pro obyvatele oblast pro obyvatele 
BystBystřřice nad Pernice nad Pernšštejnem. Vtejnem. V dobdoběě zzááplav mplav máá rybnrybn íík ochrannk ochrannýý vvýýznam.znam.
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Stav vody na Stav vody na Domanínském Domanínském 
rybníkurybníku
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Teplota vody Teplota vody 
na na Domanínském Domanínském rybníkurybníku
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Průhlednost vody Průhlednost vody 
na na Domanínském Domanínském rybníkurybníku
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Název paneluNázev panelu

3. Domanínský rybník3. Domanínský rybník
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OlšinaOlšina
•• Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Lokalita se nachází na pravém břehu řeky 

Bystřice pod Bystřice pod DomanínskýmDomanínskýmrybníkem.rybníkem.
•• EkotopEkotop mmáá terteréén rovinnn rovinnéého charakteru ho charakteru 

vv zamokzamokřřenenéé terteréénnnníí snsníížženineniněě se sklonem 2se sklonem 2ºº
zzáápadnpadníí expozice, vexpozice, vnadmonadmořřskskéé vvýšýšce ce 
550 m n. m., v550 m n. m., vmmíírnrn ěě tepltepléé oblasti MT3. oblasti MT3. 
GeologickGeologickýým podlom podložžíím jsou ruly a pm jsou ruly a půůdndníím m 
typem je typem je glej akvickglej akvickýý. P. Půůda je shora da je shora ččasto asto 
zrazraššelineliněělláá, , ppííssččitohlinititohlinit áá, hlinit, hlinit áá
aažž jj íílovitohlinitlovitohlinit áá, mokr, mokráá aažž zbahnzbahněělláá. . 

•• HlavnHlavníí ddřřevinou na tevinou na tééto lokalitto lokalit ěě je olje olšše e 
lepkavlepkaváá a ola olšše e ššededáá..

•• VV jarnjarn íím aspektu z mokm aspektu z mokřřadnadníích druhch druhůů bylin bylin 
se zde nachse zde nacháázzíí blatouch bahennblatouch bahenníí,, zz trav trav 
skskřříípina lesnpina lesníí a z kapraa z kapraďďorostorostůů ppřřesliesliččka ka 
lesnlesníí,, z vlhkomilnz vlhkomilnýých druhch druhůů byliny brbyliny br ššlice lice 
kozkozíí nohanoha, , šškarda bahennkarda bahenníí,, kuklkukl íík k potopotoččnníí,,
vrbina penvrbina peníízkovzkováá,, pryskypryskyřřnníík plazivk plazivýý,,
ptaptaččinec hajninec hajníí,, zz trav kosttrav kostřřava obrovskava obrovskáá
a za z kaprakapraďďorostorostůů ppřřesliesliččka bahennka bahenníí..
VV podzimnpodzimníím aspektu se objevuje zm aspektu se objevuje zbylin bylin 
mokmokřřadnadníích druhch druhůů tutužžebnebníík jilmovk jilmov ýý a dala dalšíší
druhy, kterdruhy, kter éé se jise jižž vyskytujvyskytuj íí vv jarnjarn íím aspektu.m aspektu.13



Název paneluNázev panelu

2. Listnatý les 2. Listnatý les -- olšinaolšina
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Půdní profil v olšiněPůdní profil v olšině
LesnLesníí sprsprááva: Novva: Novéé MM ěěsto na Moravsto na Moravěě

ZamokZamokřřenenáá terteréénnnníí snsníížženina rovinnenina rovinnéého charakteru, expozice Z, 550 m n. m.ho charakteru, expozice Z, 550 m n. m.

LesnLesníí typ: monttyp: montáánnnníí (jasanov(jasanováá) ol) olššina potoina potoččnníí

PPůůdndníí typ atyp a subtypsubtyp:: glej akvickglej akvickýý

0 0 –– 1   cm   1   cm   horizont opadu olhorizont opadu olššovovéého listho listíí

1 1 –– 5   cm        humusov5   cm        humusováá drdrťť ololššovovéého listho listíí spolu sspolu sjemnjemnýými, mi, 

ččáástesteččnněě rozlorozložženenýými mi úúlomky stlomky stéébel rostlinbel rostlin

5 5 –– 11 cm   11 cm   plnplněě vytvovytvořřenenýý horizont mhorizont měěli sli s nerozeznatelnou nerozeznatelnou 

ppůůvodnvodníí strukturou, strukturou, ččáástesteččnnýý podpodííl kol kořřenovenovýých systch systéémmůů

11 11 –– 15 cm15 cm tmavtmavěě hnhněědodoššededáá, slab, slaběě rozlorozložženenáá organickorganickáá hmota, hmota, 

slabslabáá ppřříímměěs miners mineráálnlníích ch ččáástic stic 

15 15 –– 28 cm28 cm mokrmokr áá rezivrezivěě zbarvenzbarvenáá ppííssččitit áá zemina szemina smmíírnrnýým obsahem jm obsahem jíílu   lu   

28 28 →→ cmcm modromodroššededáá jj íílovitohlinitlovitohlinit áá zeminazemina

TerTeréénnnníí posudek:posudek:

MM ěělklkáá, m, míírnrn ěě prokoprokořřeneněěnnáá, pod humusovou vrstvou p, pod humusovou vrstvou pííssččitit áá zemina, zemina, 

pozvolna ppozvolna přřechecháázejzejííccíí vv jj íílovitohlinitou. Trvale ovlivnlovitohlinitou. Trvale ovlivn ěěnnáá vysokou vysokou 

hladinou podzemnhladinou podzemníí vody.vody.
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Řeka BystřiceŘeka Bystřice

Ze Skaláku na Ze Skaláku na DomaňákDomaňák Z Z Domaňáku Domaňáku do Bystřice n. P.do Bystřice n. P.
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Regulovaný tok řeky Regulovaný tok řeky 
BystřiceBystřice

Pěší zónaPěší zóna Řeka ve městěŘeka ve městě
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Fauna Fauna 
řeky Bystřiceřeky Bystřice

rak říčnírak říční18



Graf teplotyGraf teploty
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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Graf vody pHGraf vody pH
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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Průhlednost vodyPrůhlednost vody
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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Graf teplotyGraf teploty
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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Graf vody pHGraf vody pH
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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Průhlednost vodyPrůhlednost vody
řeky Bystřiceřeky Bystřice
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ZávěrZávěr
•• Přes intenzivní využívání krajiny, které si zakládá        Přes intenzivní využívání krajiny, které si zakládá        

na existenci mozaiky luk  a smrkových porostů, se na existenci mozaiky luk  a smrkových porostů, se 
podél toku řeky Bystřice zachovaly zbytky někdejších podél toku řeky Bystřice zachovaly zbytky někdejších 
luhů a zamokřených lesů.luhů a zamokřených lesů.

•• PorovnámePorovnáme--li stojaté a tekoucí vody v roce 2008         li stojaté a tekoucí vody v roce 2008         
od dubna do září, je rozdíl v teplotách i v průhlednosti od dubna do září, je rozdíl v teplotách i v průhlednosti 
vody. Ve stojatých vodách (Domanínský rybník) byla vody. Ve stojatých vodách (Domanínský rybník) byla 
naměřena nejvyšší teplota 22 naměřena nejvyšší teplota 22 ººC a průhlednost se C a průhlednost se 
pohybovala 50pohybovala 50––90 cm. V tekoucích vodách (řeka 90 cm. V tekoucích vodách (řeka 
Bystřice) byla nejvyšší teplota 15,5 Bystřice) byla nejvyšší teplota 15,5 ººC a průhlednost C a průhlednost 
120 a více cm. Zjistili jsme, že tekoucí vody jsou 120 a více cm. Zjistili jsme, že tekoucí vody jsou 
chladnější a průhlednější než vody stojaté.chladnější a průhlednější než vody stojaté.
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Děkujeme vám za pozornostDěkujeme vám za pozornost


