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13. Biota a její v˘voj
V˘znamnou pﬁírodní sloÏkou krajiny je biota - tj. soubor
rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch organismÛ ob˘vajících urãit˘
prostor. Souãasná biota okresu Vsetín je v˘sledkem dlouhodobého pﬁirozeného v˘voje, kter˘ probíhal v tûsné závislosti
na zdej‰ích ekologick˘ch podmínkách prostﬁedí a pozdûji
pod vlivem stupÀujících se aktivit lidské spoleãnosti.
Soubor rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ Ïijících spolu
s mikroorganismy na urãitém stanovi‰ti tvoﬁí Ïivotní spoleãenstvo – biocenózu, které je propojeno v˘mûnou látek
a energie se sv˘m abiotick˘m prostﬁedím.Vzniká tak sloÏit˘
funkãní systém - ekosystém (geobiocenóza, Zlatník 1976).
Tento systém je schopen urãité autoregulace (tj. ﬁídit
procesy v nûm probíhající - napﬁ. mnoÏení organismÛ, v˘voj
spoleãenstva apod.) a je tak relativnû stabilní. Na Vsetínsku
se pÛvodnû vyskytovaly v˘hradnû lesní ekosystémy, které
byly v˘sledkem souhry pﬁírodních ãinitelÛ. Ekosystémy mají
ve svém vzhledu a struktuﬁe dlouhodob˘m v˘vojem zafixované vlivy klimatické, pÛsobení reliéfu, horninového podloÏí,
vodního reÏimu, typu a druhu pÛd.Tyto vlivy spolurozhodují
o druhovém bohatství ekosystémÛ právû tak jako sama
geografická poloha okresu v rámci na‰eho státu.

Vegetaãní stupnû
Vhodn˘m rámcem pro posouzení pﬁírodního a souãasného stavu bioty jsou vegetaãní stupnû, které vyjadﬁují
sled zmûn druhového sloÏení bioty v závislosti na zmûnû
klimatu s nadmoﬁskou v˘‰kou a na expozici. Z devíti vegetaãních stupÀÛ vyãlenûn˘ch na území âR se v rozmezí
nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek 262 m (Beãva na sz. hranici okresu)
a 1206 m (âertÛv ml˘n) vyskytují v okrese spoleãenstva
3. aÏ 7. vegetaãního stupnû. KaÏd˘ vegetaãní stupeÀ
je tvoﬁen mozaikou ekosystémÛ (geobiocénÛ), vázan˘ch
na rozdílné trofické a vodní pomûry. Názvy vegetaãních
stupÀÛ jsou odvozeny od pÛvodní dﬁevinné skladby dominantních druhÛ. Souãasná vegetaãní stupÀovitost se ustálila
zhruba tisíc let pﬁ. n. l.
Vegetaãní stupnû jsou zatím charakterizovány pouze
rostlinnou sloÏkou. Charakterizovat vegetaãní stupeÀ Ïivoãi‰nou sloÏkou (zoocenózami) je velmi obtíÏné a zatím
je tento proces ve stádiu v˘zkumu. Na prozkoumání Ïivoãi-

chÛ ob˘vajících urãité stanovi‰tû je potﬁeba nejménû nûkolika desítek, spí‰e stovek, rÛzn˘ch specialistÛ (napﬁ. u ﬁádu
dvoukﬁídl˘ch zvládne jeden odborník zpravidla pouze jednu
ãeleì), kdeÏto prÛzkum v‰eho rostlinstva zvládne jiÏ nûkolik specialistÛ.
Dubobukov˘ (tﬁetí) vegetaãní stupeÀ proniká územím okresu od západu do prostoru Kelãe, Le‰né,Vala‰ského
Meziﬁíãí, ostrÛvkovitû pak na jiÏnû exponované báze svahÛ
a svaÏující se hﬁbítky podél obou Beãev na v˘chod a jih.
Bylinn˘ podrost tvoﬁí druhy kyãelnice cibulkonosná, maﬁinka vonná, hrachor jarní, hvûzdnatec ãemûﬁicovit˘, lipnice
hajní, bika hajní, vzácnû ostﬁice chlupatá a dal‰í.
Bukov˘ (ãtvrt˘) vegetaãní stupeÀ zaujímá více
ménû souvisle západní polovinu území okresu. Zde ho ostrÛvkovitû v nejvy‰‰ích polohách a stinn˘ch inverzních polohách stﬁídá stupeÀ jedlobukov˘, naopak v niÏ‰ích polohách
na jiÏnû exponovan˘ch bazích svahÛ a na svahov˘ch hﬁbítkách stupeÀ dubobukov˘. Buk lesní má zde své optimum.
V pÛvodních lesích dominoval, pﬁimí‰en byl dub zimní, ale
vtrou‰enû jiÏ byla jedle.V souãasné dobû jsou bukové porosty ve znaãné míﬁe nahrazeny smrkov˘mi monokulturami.
V 12. - 17. století byly lesy bukového stejnû i dubobukového
stupnû pﬁi postupující kolonizací vykluãeny a pÛda zemûdûlsky vyuÏívána. Po katastrofálních povodních v 18. a 19.
století byla znaãná ãást tûchto pozemkÛ zalesnûna - bohuÏel
ale smrkem.V bylinném patﬁe bukov˘ch porostÛ roste kyãelnice cibulkonosná, kyãelnice devítilistá, maﬁinka vonná, hluchavka pitulník, ‰Èavel kysel˘, kapraì samec, starãek hajní,
ostruÏiník chlupat˘ - poslední dva druhy ãasto dominují
v druhotn˘ch smrkov˘ch porostech.
Jedlobukov˘ (pát˘) vegetaãní stupeÀ je nejrozsáhlej‰í. Zaujímá v˘chodní polovinu území. V nûm b˘vá nesouvisle v niÏ‰ích a jiÏnû exponovan˘ch polohách stupeÀ bukov˘. VÛdãí dﬁevinou je buk, znaãnû je pﬁimí‰ena jedle.
Ojedinûle na nûkolika místech roste tis ãerven˘ - dﬁevina,
která byla ve stﬁedovûku souãástí zdej‰ího pohraniãního
hvozdu. V nûkter˘ch inverzních polohách se mohl vyskytovat i smrk. âást pÛvodních jedlobukov˘ch porostÛ byla pﬁemûnûna na smrkové monokultury, ãást v hﬁebenov˘ch partiích byla v 16. - 17. století bûhem vala‰ské kolonizace zmûnûna na horské louky a pastviny. V bylinném podrostu
se kromû druhÛ vegetaãního stupnû bukového vyskytují jiÏ
druhy diferenciální vy‰‰ích vegetaãních stupÀÛ jako kokoﬁík
pﬁeslenit˘, rozrazil horsk˘, vrbina hajní, mûsíãnice vytrvalá,
papratka samice, kapraì laloãnatá. Z keﬁÛ se vyskytuje
pro tento vegetaãní stupeÀ charakteristická rÛÏe pﬁevislá.
Zachoval˘mi ekosystémy (geobiocenózami) tohoto stupnû
jsou zvlá‰tû chránûná území PR Kutan˘, NPR Razula a NPR
Hradisko - Pulãín.
Smrkobukojedlov˘ (‰est˘) vegetaãní stupeÀ
je ve vrcholov˘ch partiích horského hﬁbetu Radho‰È âertÛv ml˘n - Kladnatá a hﬁbetu JavorníkÛ jiÏ na území
Slovenska. V nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách okolo 1000 m n. m.
je vitalita buku sníÏena, naopak sem jiÏ proniká smrk,
kter˘ je odolnûj‰í vÛãi drsnému klimatu. Jedle se vyskytuje
jiÏ sporadicky.V bylinném patru, zejména v porostech s pﬁevahou buku, vyznívají druhy vegetaãního stupnû jedlobukového, které doplÀují druhy horské mléãivec alpsk˘, kamziãník rakousk˘, lipnice Chaixiova, pryskyﬁník platanolist˘
a dal‰í.

Zbytek luÏního lesa u Le‰né

Smrkov˘ (sedm˘) vegetaãní stupeÀ je jen ve vrcholové ãásti âertova ml˘na. Porost je tvoﬁen pﬁeváÏnû smrkem,
vyznívá sem buk v zakrslé keﬁové formû a doplÀuje je jeﬁáb.
Bylinn˘ podrost tvoﬁí ponejvíce trávy metliãka kﬁivolaká,
tﬁtina chloupkatá, dále brusnice borÛvka, bika lesní, ãasto
s velkou pokryvností papratka horská, ãípek objímav˘,
z mechÛ ploník obecn˘, místnû ra‰eliník.
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V zastoupen˘ch vegetaãních stupních jsme hovoﬁili
pouze o dﬁevinách, které v jednotliv˘ch stupních dominují
a charakterizují jejich názvy. PÛvodní zastoupení dﬁevin
se v‰ak neomezuje pouze na jiÏ zmínûné druhy. Rostou zde
dále javor mléã, javor klen, jasan ztepil˘, lípa malolistá, jilmy.
V˘skyt tûchto dﬁevin v‰ak není vázán úzce na vegetaãní
stupnû, ale jde jimi napﬁíã a to na místech s bohat‰ím
aÏ bohat˘m zásobením pÛd Ïivinami. V lesnické terminologii jsou proto také naz˘vány nároãn˘mi listnáãi.
Málo vyhranûnou vazbu na v˘‰kové vegetaãní stupnû
vykazují azonální luÏní ekosystémy, které se pÛvodnû
vyskytovaly v údolních nivách obou Beãev a jejich vût‰ích
pﬁítokÛ. Typické luÏní lesy rázu jasanov˘ch ol‰in vût‰inou
byly jiÏ dávno odstranûny. Jen místy se dochoval podél tokÛ
úzk˘ vegetaãní doprovod mající znaãn˘ v˘znam pro zpevÀování bﬁehÛ. V niÏ‰ích polohách je tvoﬁen vrbami a ol‰í
lepkavou, na horsk˘ch tocích hlavnû ol‰í ‰edou. V údolní
nivû Beãvy od Vala‰ského Meziﬁíãí po toku k hranicím
okresu se sporadicky vyskytují lesní porosty tzv. mûkkého
luhu tvoﬁeného vrbami, ol‰í lepkavou a topoly.
Pﬁi tûÏbû ‰tûrkopísku bylo obnaÏeno mnoho fosilních
dubov˘ch kmenÛ úctyhodn˘ch dimenzí, coÏ svûdãí,
Ïe v minulosti zde byl tzv. tvrd˘ luh, tvoﬁen˘ dubem zejména letním, jasanem a jilmem.
V souãasné dobû je v˘‰ková stupÀovitost vegetaãního
krytu ãinností ãlovûka naru‰ena odlesnûním a zmûnou
druhové skladby lesÛ, není v‰ak zniãena. Její rekonstrukce
je vyjádﬁena v lesnick˘ch typologick˘ch mapách a v dal‰ích
podkladech (fytogeografické mapy apod.), které zobrazují
zastoupení potenciálních pÛvodních lesních ekosystémÛ
(geobiocénÛ). Jejich v˘znam spoãívá pﬁedev‰ím ve vyuÏití
v lesním hospodáﬁství pﬁi udrÏení ãi obnovû ekologické
stability lesÛ a vÛbec pﬁi úvahách o obnovû ekologické
stability zdej‰í krajiny (napﬁ. tvorba plánu územního systému
ekologické stability krajiny).

V˘voj bioty
Konkrétních poznatkÛ o v˘voji bioty z území vlastního okresu Vsetín je velmi málo (viz kap. Paleontologie)
proto budeme v dal‰ím textu vût‰inou vycházet z údajÛ
‰ir‰ího regionu.

Bukov˘ porost u Prostﬁední Beãvy
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Podmínky pro dne‰ní biotu zaãaly vznikat v druhohorách a tﬁetihorách pﬁed 155 aÏ 24 milióny let, její v˘voj
byl ovlivnûn genezí zemsk˘ch tvarÛ a jejich polohou
ve vztahu k rovníku (v˘voj krajiny je podrobnûji charakterizován v kap. Geologick˘ v˘voj).
Koncem druhohor a na zaãátku tﬁetihor (pﬁed
cca 60 - 70 milióny let) byla celá Evropa posunuta blíÏe
k rovníku. Stﬁední Evropa se nacházela v oblasti dne‰ního
Tunisu a na jejím území se v tomto období nacházela
tropická fauna a flóra vãetnû mnoha druhÛ palem; severní
hranice tropÛ a subtropÛ tehdy procházela jiÏním ·védskem
a dne‰ní Anglií. Pozdûji v tﬁetihorách se klima mûnilo
ve smûru k mírnému podnebí (souãasnû s tím jak se posunoval cel˘ kontinent severním smûrem) a biota se adekvátnû
k tûmto zmûnám dále vyvíjela. Je‰tû koncem tﬁetihor (pﬁed
2 aÏ 20 milióny let) se v oblasti stﬁední Evropy vyskytovala
ﬁada rostlinn˘ch druhÛ, které se zde pozdûji jiÏ neobjevily napﬁ. zástupci rodÛ tisovec, sekvoje, cedr, zerav, tsuga, douglaska, pazerav, z listnáãÛ jinan, pajasan, katalpa, oﬁechovec,
liliovník, moru‰ovník. Druhovû byly velmi bohatû zastoupeny rody borovice, smrk, jedle, tis, ka‰tan, dub, oﬁe‰ák, ol‰e,
jírovec, javor, olivovník aj. (Hendrych 1984). Pﬁed 15 milióny
let bylo ukonãeno vyvrásnûní karpatsk˘ch pohoﬁí, vznikl˘
reliéf krajiny mûl pak na utváﬁení bioty v dal‰ích obdobích
zásadní v˘znam.
Po tﬁetihorách nastupuje období zvané ãtvrtohory
(kvartér), trvající do dne‰ka (asi 2 milióny let). V tomto
období se objevuje ãlovûk rozumn˘ (Homo sapiens), kter˘
v nejmlad‰ím úseku ãtvrtohor - holocénu se svou civilizací
zcela zásadnû ovlivÀuje biotu na Zemi. âtvrtohory
se vyznaãují cyklick˘m stﬁídáním velmi chladn˘ch období
ledov˘ch (glaciály) a období meziledov˘ch (interglaciály).
Tyto pravidelné zmûny probíhají s amplitudou 40 aÏ 100
tisíc let. V prÛbûhu ãtvrtohor vznikají ekosystémy s typickou faunou a flórou pﬁizpÛsobenou buì podmínkám doby
ledové nebo doby meziledové. JiÏ ke konci tﬁetihor docházelo k prud‰ímu ochlazování klimatu, které na zaãátku
star‰ích ãtvrtohor (pleistocén) pﬁe‰lo do první doby ledové. V dobách ledov˘ch se na území na‰eho okresu místo
lesÛ nacházela tundra s typickou arktickou faunou a flórou
- s porosty mechÛ a li‰ejníkÛ. Pﬁi pﬁechodu k dobû meziledové tundru vystﬁídala lesotundra s ﬁídk˘mi porosty bﬁízy
p˘ﬁité a bﬁízy pﬁevislé, borovice lesní, borovice limby
a pozdûji smrkem. Pozdûji se pﬁi pokraãujícím oteplování
klimatu objevily dal‰í druhy - líska, dub zimní a letní, jilmy
aj. Za jejich úãasti se borobﬁezové lesy mûnily v borodubové
lesy s lískou nebo téÏ s jilmem a pﬁi vy‰‰í vlhkosti
ve smrkov˘ les. Poklesem podílu borovice vznikaly doubravy,
v nichÏ se v nejteplej‰ích fázích interglaciálu uplatÀovaly
nároãné druhy jako javory, jedle, lípy a pozdûji habr.V dobû
ledové byla kvûtena i fauna zatlaãena do refugií leÏících
v jiÏní Evropû, odkud se v dobách meziledov˘ch zpûtnû roz‰iﬁovala na sever. Je tﬁeba ﬁíci, Ïe s kaÏdou následující dobou
meziledovou se do na‰í oblasti dostávalo ve srovnání s pﬁedcházejícím interglaciálem stále ménû druhÛ fauny a flóry
z jejich refugií leÏících ve Stﬁedomoﬁí. Bylo to dáno charakterem hor ve stﬁední Evropû, které bylo nutno pﬁi ‰íﬁení
na sever pﬁekonat. Uspoﬁádání tûchto pohoﬁí ve smûru
rovnobûÏkovém totiÏ znesnadÀovalo migraci rostlinn˘m
a Ïivoãi‰n˘m druhÛm severním smûrem. Z tohoto dÛvodu
se biota bûhem pleistocénu postupnû ochuzovala o dal‰í
druhy, které zde na poãátku ãtvrtohor existovaly. Nûkteré
z nich jiÏ v poslední dobû meziledové (ve které se nacházíme nyní) do stﬁední Evropy nestaãily dostat pﬁirozenou
cestou a v roz‰íﬁení jim pomohl aÏ ãlovûk v novovûku.
Napﬁ. u jírovce maìalu zÛstalo v Evropû z dﬁívûj‰ího
roz‰íﬁení v tﬁetihorách jediné refugium na Balkánû,
u mnoha druhÛ zÛstalo ze stﬁedoevropské tﬁetihorní kvûteny refugium jen ve v˘chodní Asii (jinan, pajasan metasekvoje aj.) nebo jen v severní Americe (sekvoje, tisovec,

oﬁechovec aj.). Uvedené druhy rostou v souãasnosti
v Evropû jako okrasné dﬁeviny v parcích a v lidsk˘ch
sídlech (viz kapitola o dﬁevinách v sídlech).
Obdobnû zásadní zmûny byly v prÛbûhu ãtvrtohor
i u fauny.V dobách ledov˘ch se zde nacházela fauna podobná arktické a subarktické faunû dne‰ních tunder a chladn˘ch stepí. Z velk˘ch savcÛ zde Ïil mamut (nálezy stoliãky
ve Vsetínû a u Vala‰ského Meziﬁíãí), nosoroÏec srstnat˘
(nálezy kostí v cihelnû v Hrachovci u Vala‰ského Meziﬁíãí),
kÛÀ, sob, nûkdy i piÏmoÀ, v poslední dobû ledové také lev
jeskynní, medvûd jeskynní (nálezy pozÛstatkÛ u Kelãe),
hyena aj.V pﬁíznivûj‰ích úsecích se objevují také napﬁ. sajga,
svi‰È, zajíc bûlák. V dobách meziledov˘ch se vyskytovala
lesní fauna podobná dne‰ní. Z velk˘ch savcÛ zde mimo jiné
Ïili slon lesní a nosoroÏec MerckÛv, dále los, zubr, tur
a jelen, z plazÛ se objevuje Ïelva bahenní (podrobnûji
LoÏek 1973). Bohatá byla fauna ptákÛ, jejich druhové
zastoupení je ãásteãnû známé a bylo urãeno na základû
kosterních nálezÛ 70 druhÛ v jeskyních u ·tramberka
(Augusta 1949). Ze zajímavûj‰ích ptákÛ na území okresu
nebo v jeho tûsné blízkosti Ïili napﬁ. kur rousn˘, kur alpsk˘,
tetﬁívek obecn˘, koroptev polní, sovice snûÏní, holub skalní
(pﬁedchÛdce dne‰ního domácího holuba), drop velk˘, drop
mal˘, dﬁemlík tundrov˘, vla‰tovka obecná, orel skalní, raroh
loveck˘ a ﬁada jin˘ch.
Poslední doba ledová skonãila zhruba 8300 let pﬁ. n. l.
a zaãala souãasná doba meziledová. Toto období se naz˘vá
holocén a trvá dodnes. V holocénu rozli‰ujeme nûkolik
v˘vojov˘ch fází, které se li‰ily prÛmûrnou teplotou
a vlhkostí - oznaãují se preboreál, boreál, atlantik, epiatlantik,
subboreál, subatlantik a subrecent (Randu‰ka et al. 1986,
Hendrych 1984, Novák a Hudec 1997). KaÏdé z tûchto
období se rovnûÏ vyznaãuje urãitou vegetací.
V preboreálu (8300 - 7700 let pﬁ. n. l.) dochází k oteplování a zvlhãování klimatu, na na‰e území proniká opût lesní
vegetace s borovicí, bﬁízou a s osikou a jalovcem v podrostu.
Krajina dostává charakter lesotundry. Podél tokÛ se objevují
luhy s ol‰í a vrbou. Spolu s tím proniká i lesní fauna.

100 % území okresu pokr˘valy tûÏce prostupné lesy pralesovitého charakteru. Kolem roku 4500 pﬁ. n. l. se jiÏ objevuje ãlovûk, kter˘ na vhodn˘ch místech lokálnû odlesÀuje
z dÛvodu zemûdûlského obhospodaﬁování. Faunu lesa tvoﬁily druhy i dnes se vyskytující – jelen, srnec, prase divoké, koãka divoká, rys ostrovid, norník rud˘, veverka aj.
Vyskytoval se u nás také pratur (pﬁedek tura domácího)
a zubr evropsk˘, kteﬁí pozdûji vyhynuli. Ke konci atlantiku
se podnebí mírnû ochladilo, ale prÛmûrná roãní teplota
byla stále o 1 aÏ 2°C vy‰‰í neÏ dnes.
V epiatlantiku (4000 - 1250 let pﬁ. n. l.) byla teplota
v prÛmûru o 1 aÏ 2°C vy‰‰í neÏ dnes, postupnû se sníÏila
vlhkost. Vegetaãní stupÀovitost byla témûﬁ stejná jako
v atlantiku, borovice a líska v‰ak je‰tû více ustoupily.
Ve smí‰en˘ch doubravách ustupoval jilm a lípa a pﬁib˘val
jasan. Asi uprostﬁed období se zásadnû mûní skladba lesÛ
pronikáním buku z v˘chodních oblastí a zvy‰ováním
pﬁítomnosti jedle. Vytvoﬁilo se tak pásmo jedlobukov˘ch
lesÛ (jedlobukov˘ vegetaãní stupeÀ) a dal‰í vegetaãní pásma
s bukem. Buk zatlaãil smrk do vy‰‰ích poloh a dub
do niÏ‰ích partií. V doubravách se po ústupu do niÏ‰ích
poloh zaãal více prosazovat habr, kter˘ byl na na‰em území
pﬁítomen jiÏ od boreálu. Podstatnou charakteristikou tohoto
úseku je pﬁítomnost zemûdûlsk˘ch kultur a postupující
rozvoj antropogenní otevﬁené krajiny - kulturní stepi.
V návaznosti na rozvoj otevﬁen˘ch stanovi‰È se znovu objevují prvky glaciálních spoleãenstev (kﬁeãek, sysel apod.)
a také stﬁedozemní prvky otevﬁené krajiny, které dﬁíve na‰e
území neosídlovaly vãetnû druhÛ vázan˘ch na lidská sídla
(my‰ domácí, krysa, vrabec domácí).
Subboreál (1250 - 750 let pﬁ. n. l.) se vyznaãuje su‰‰ím
podnebím a teplotami o 1 aÏ 2°C vy‰‰ími neÏ dnes. V tomto
období se ustálila vegetaãní stupÀovitost tak, jak je vytvoﬁena
dnes (viz popis vegetaãních stupÀÛ v pﬁedchozí ãásti). âlovûk
se v okrese je‰tû v˘raznûji neprojevuje. OdlesÀování krajiny
se v této dobû dûje v níÏinn˘ch oblastech Moravy, vytváﬁejí se
ekosystémy druhotné stepi a umoÏÀuje se tak ‰íﬁení stepní
a lesostepní fauny a flóry z jejich refugií, kde les nikdy v prÛbûhu holocénu nebyl (napﬁ. z pﬁirozen˘ch stepí jiÏní Moravy).

V boreálu (7700 - 6000 let pﬁ. n. l.) dochází k dal‰ímu
oteplování klimatu, ale vlhkost se nezvy‰uje, podnebí
má více kontinentální ráz. Teplota byla prÛmûrnû
o 2°C vy‰‰í neÏ dnes. Vznikly rozsáhlé svûtlé borové lesy
s podrostem lísky. Lesy se pozdûji zvolna mûní v doubravy
s vtrou‰enou borovicí a lískou, pozdûji i jilmem. Nakonec
do tûchto lesÛ proniká lípa a jasan.Vût‰inu území jiÏ osídlila lesní vegetace s lesní faunou. Z jiÏnû poloÏen˘ch oblastí se zaãal ‰íﬁit smrk. Dochází také k ‰íﬁení teplomilnûj‰ích
prvkÛ fauny a flóry z jiÏních oblastí, hlavnû z Balkánu,
na území Moravy (pozdûji se nûkteré druhy dostaly pokraãující migrací aÏ do vsetínského okresu). V tomto období
se v‰ak na ﬁadû míst udrÏují relikty glaciální fauny a flóry.
Je to úsek, v nûmÏ rozmanitost spoleãenstev dosahuje
svého maxima.
V atlantiku (6000 - 4000 let pﬁ. n. l) byla teplota
asi o 3°C vy‰‰í neÏ dnes, také byly vy‰‰í sráÏky a vlhkost.
Na na‰em území do‰lo k hlavnímu rozvoji listnatého smí‰eného opadavého lesa vãetnû pﬁíslu‰né lesní fauny
a flóry. V luzích u tokÛ byly ol‰iny s topolem ãern˘m,
na nû navazovaly doubravy s jilmem, lípou, jasanem, javory
aj. V˘‰e se nacházely smí‰ené smrkodubové porosty;
porosty s dubem byly asi o 200 - 250 m v˘‰e neÏ dnes.
Borovice témûﬁ vymizela, líska byla silnû zatlaãena jin˘mi
stinn˘mi dﬁevinami, objevuje se tis ãerven˘. V horách
pokraãovalo intenzívní ‰íﬁení smrku, horní ãást zdej‰ích
pohoﬁí byla pokryta smrkov˘mi lesy. NíÏe na nû navazoval
dubosmrkov˘ mezistupeÀ, kter˘ je‰tû níÏe pﬁecházel
ve stupeÀ doubrav. V první polovinû atlantiku prakticky
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Subatlantik (750 let pﬁ. n. l. - 600 n. l.). Podnebí bylo
vcelku vlhãí a chladnûj‰í neÏ dnes, docházelo v‰ak ke kolísání vlhãích a su‰‰ích období. Zvlhãení klimatu podpoﬁilo
znaãn˘ rozvoj pásu jedlobuãin, kter˘ pronikl hloubûji
i do niÏ‰ích poloh. Buk i jedle se vyskytovaly na nejniÏ‰ích
hranicích svého roz‰íﬁení, kde se dnes jedle prakticky
jiÏ nevyskytuje. Habr zvy‰uje své zastoupení v doubravách
díky své v˘borné schopnosti zmlazovat z paﬁezÛ. Mohutn˘
rozvoj smí‰en˘ch lesÛ s bukem a jedlí ve vlhãím klimatu
zpÛsobilo zﬁejmû ústup tehdej‰ího osídlení ãlovûka
do niÏ‰ích poloh. Subatlantik spadá do doby Ïelezné.
Na konci tohoto období dochází ve stﬁední Evropû
ke stûhování národÛ a území Moravy osídlují Slované.
Subrecent (od 600 let n. l. do dne‰ka). V tomto období
nastalo zﬁetelnû su‰‰í období a zv˘‰ila se kontinentalita
klimatu. V níÏinn˘ch oblastech Moravy se zvy‰uje osídlení
krajiny, dochází k druhé vlnû osídlování území - pﬁitom
se vychází ze starosídelních území z dob první kolonizace
(pravûké ekumeny) a proniká do vy‰‰ích poloh, do pásma
buãin. Vlivem vzrÛstajících zásahÛ do lesa (m˘cení, pasení)
stoupá podíl svûtlobytn˘ch dﬁevin, jako lísky, borovice, bﬁízy,
jalovce, jeﬁábu, osiky a ol‰e. ZároveÀ se oblastmi ovlivnûn˘mi
ãlovûkem roz‰iﬁují teplomilnûj‰í druhy fauny a flóry, kter˘m
vyhovuje stepní charakter zemûdûlské krajiny. V rámci druhé
(velké) kolonizace za PﬁemyslovcÛ zaãíná souvislej‰í osídlování vsetínského okresu ze západní strany.

Vliv lidského osídlení na biotu
V ran˘ch stadiích v˘voje lidské spoleãnosti mûl ãlovûk
jako lovec a sbûraã na okolní pﬁírodu nepatrn˘ vliv.
Ke zlomu v‰ak dochází v dobû, kdy se stává zemûdûlcem.
Pﬁi zemûdûlském hospodaﬁení se totiÏ pﬁemûÀuje lesní pÛda
na zemûdûlskou, tj. na pole, louky a pastviny. K této zmûnû
ãlovûka–lovce na ãlovûka–pastevce a zemûdûlce u nás dochází v období mlad‰í doby kamenné (v neolitu). Zemûdûlec
jiÏ nemûl takovou potﬁebu migrovat (za zvûﬁí, plody) a zakládal relativnû stálá sídli‰tû.
V okrese Vsetín jsou stopy po pﬁítomnosti lidí
jiÏ z neolitu, a to z okolí Kelãe (5. tisíciletí pﬁ. n. l.),
kdy sem pronikl z Podunají rolnick˘ lid s lineární keramikou. Tento lid jiÏ pûstoval témûﬁ v‰echny plodiny známé

z pozdûj‰ích období - p‰enici, jeãmen, proso, boby, hrách
a dal‰í; choval kozy, ovce, skot a prasata. Dal‰í stopy
po neolitickém osídlení na základû nalezen˘ch nástrojÛ jsou
z Jarcové, Komárovic, Kladerub, Krásna n. B., Krhové,
Kunovic, Le‰né, Nového Hrozenkova, Perné, Poliãné,Veselé,
RoÏnova p. R. a Hovûzí. Toto období odpovídá vlhãímu
a teplej‰ímu období holocénu (atlantiku), kdy dochází
k nejvût‰ímu rozvoji lesÛ.
V první polovinû 3. tisíciletí pﬁ. n. l. pronikl na území
vsetínského okresu zemûdûlsk˘ lid se ‰ÀÛrovou keramikou.
Stopy po této kultuﬁe jsou v lese Doubrava u Nûmetic,
z Le‰né a Louãky. Koncem 3. tisíciletí pﬁ. n. l. se u Kelãe objevuje lid se zvoncovit˘mi poháry, kter˘ pocházel z Podunají.
Ke konci neolitu (kolem roku 2000 pﬁ. n. l.) byly niÏ‰í,
su‰‰í oblasti stﬁední Evropy jiÏ hustû osídleny. âlovûk pro
potﬁeby zemûdûlství zaãal více odlesÀovat níÏiny (zakládání
polí a pastvin) a pokraãoval v osidlování pahorkatin.
V mlad‰í a pozdní dobû bronzové (1300 - 750 pﬁ. n. l.)
byla osídlena dle souãasného stavu poznatkÛ hlavnû západní
a jiÏní ãást okresu. Stopy po osídlení jsou od Pulãínsk˘ch skal,
Kladerub, Kelãe, Krhové, Huslenek a Ústí.V této dobû osídlenci
pronikali i do vy‰‰ích poloh, kde dosud pﬁevládal les.V tomto
období byla roãní prÛmûrná teplota vy‰‰í o 1 aÏ 2°C neÏ dnes
a v˘raznûji klesly sráÏky, takÏe krajina byla více vysu‰ena
(odpovídá to dobû epiatlantiku a subboreálu). Mnohá sídla
byla i v místech na kopcích, kde se dnes jiÏ nachází les
(Pulãínské skály).V okolí sídli‰È se vegetace v˘raznû zmûnila.
Vznikly pole, pastviny a ruderální vegetace, tzv. ekumena.
V okolí ekumeny se nacházely lesy naru‰ené pastvou a tûÏbou
dﬁíví, tzv. subekumena. Nedotãená krajina, tzv. anekumena,
se nacházela ve vzdálenûj‰ím okolí a mûla je‰tû znaãnou
rozlohu i v na‰em okrese.
V dobû Ïelezné (750 pﬁ. n. l. – poãátek n. l.) ob˘val
zemûdûlsk˘ lid okolí Kelãe, Kunovic, Hel‰t˘na u Vala‰ského
Meziﬁíãí a na jihu okresu.
V˘‰e zmínûná pravûká osídlení ale nijak v˘raznûji nezasáhla do tehdej‰í krajiny okresu, odlesnûní bylo lokální.
V dobû 750 let pﬁ. n. l. aÏ 600 let n. l. jeÏ odpovídá dobû
hal‰tatské, laténské, ﬁímské a období stûhování národÛ,
se zhor‰ilo klima, ochladilo se a zv˘‰ily se sráÏky (Randu‰ka
et al. 1986). Celkovû bylo vlhãeji a chladnûji neÏ dnes.
Do‰lo pak k urãitému ústupu osídlení - to se opût stahovalo
do teplej‰ích a su‰‰ích oblastí, a les se i na území okresu
zpûtnû roz‰íﬁil na pÛvodnû odlesnûná místa. Patrnû i to
bylo dÛvodem doãasného ústupu ãlovûka z území okresu.
Opu‰tûná sídli‰tû opût zarostla lesem.
Kolem poloviny tisíciletí na‰eho letopoãtu se objevili
ve stﬁední Evropû Slované. Podnebí bylo jiÏ su‰‰í a ponûkud
teplej‰í. Slované zabírali území jak starého osídlení, tak také
pronikali i do území dosud porostl˘ch lesem.
Je‰tû poãátkem 12. století byla znaãná ãást okrajov˘ch
území Moravy vãetnû vsetínského okresu porostlá rozsáhl˘mi, ‰patnû prostupn˘mi lesy. V rámci celého moravského
regionu byly odlesnûny pouze níÏiny.
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K souvislej‰ímu a trvalému osídlení dochází na území
okresu za PﬁemyslovcÛ, a to od konce 11. století.Vycházíme
pﬁitom ze zakládacích listin jednotliv˘ch obcí. První
osídlenci v‰ak ob˘vali místo jiÏ nûkolik desetiletí pﬁed vznikem pﬁíslu‰né obce. Kolem roku 1140 jiÏ existovaly vsi
Sazany (na místû dne‰ní Kelãe - Nové Mûsto), Nûmetice
a Chorynû.V prÛbûhu tzv. velké kolonizace ve 13. a 14. století
vzniká vût‰ina dnes existujících vesnic; rovnûÏ vznikly i vesnice, které je‰tû ve stﬁedovûku zanikly. Komunity vznikaly
vût‰inou podél vodních tokÛ, ménû kolem lesních cest.

Byly zakládány nikoliv pﬁímo na RoÏnovské ãi Vsetínské
Beãvû, ale na pﬁítocích tûchto ﬁek a ãasto i na svazích kopcÛ.
Také vznikající komunikace, které k nim vedly, neprobíhaly
zpravidla v tûsném sousedství obou ﬁek.V dobû velké kolonizace vznikla rovnûÏ i mûsta – Nové Mûsto Kelã, mûsteãka
Vsetín, RoÏnov a mûsto Vala‰ské Meziﬁíãí. Ze stﬁedovûk˘ch
dálkov˘ch komunikací byla nejv˘znamnûj‰í severojiÏní,
vedoucí z Polska pﬁes Star˘ Jiãín, Krásno, Vala‰ské Meziﬁíãí
a Kelã, dále k jihu do Uher.Tato cesta protínala západní okraj
okresu a mûla z hlediska bioty v˘znam pro ‰íﬁení teplomiln˘ch prvkÛ kvûteny. Ostatní komunikace, vedoucí údolími
podél Vsetínské a RoÏnovské Beãvy, vznikaly s postupující
kolonizací ve druhé polovinû 13. a v prÛbûhu 14. století.
Tyto cesty mûly pﬁeváÏnû místní v˘znam v rámci vznikajících hospodáﬁsko-správních jednotek – feudálních panství.
Koncem 14. století nabyla jistého v˘znamu pro spojení
Polska s Uhrami cesta vedoucí údolím Vsetínské Beãvy
z Vala‰ského Meziﬁíãí do Vsetína a údolím Senice k prÛsmyku Lyskému, pﬁípadnû Vlárskému do Uher. ProtoÏe v‰ak
tehdy vedla vût‰inou nepﬁehledn˘m lesnat˘m územím,
nebyla pﬁíli‰ frekventovaná.
Postup osídlování území okresu je zﬁejm˘ z následující
chronologie zakládání obcí. Po zaloÏení prvních tﬁí obcí
na Keleãsku v první polovinû 12. století jsou dal‰í obce zaloÏeny aÏ ve druhé polovinû 13. století. K nim patﬁily Kelã,
RoÏnov, Babice, Branky, Komárovice, Zubﬁí, BrÀov, Meziﬁíãí
a Krásno. Území Vsetína a jeho bliÏ‰ího okolí zaãalo b˘t zﬁejmû osidlováno aÏ koncem 13. století. První zpráva o Vsetínû
pochází z roku 1308. V ní se hovoﬁí o Vsetínû jako
o mûsteãku, ale souãasnû se zmiÀuje o dosud probíhající
a neukonãené kolonizaci. V první polovinû 14. století vznikají obce Louãka, Vidãe, Vysoká a Perná, ve druhé polovinû
pak Juﬁinka, Pﬁíluky, Leskovec, Lhota u Vsetína, Rokytnice,
Liptál, Pozdûchov, Prlov, Bynina, StﬁíteÏ, Podolí, Za‰ová,
Lhotka n. B., Jasenice, M‰tûnovice,Velká Lhota,Veselá, Kﬁivé,
Police, Kladeruby, Jarcová, Lhota u Chorynû, Oznice
a Hrachovec. V první polovinû 15. století vznikly obce
HáÏovice, Malá Lhota,Tylovice,Vigantice, Kunovice, Laãnov,
·tudlov, Pulãín, Krhová a Poliãná, a dále existovaly obce,
které pozdûji zanikly: Dvorce, Svojanov, ¤ehlov, Lomná
(údolí Senice v Lomensku u Lideãka), Huslné (dne‰ní
Huslenky), Mikulková (okolí dne‰ní MikulÛvky), ZubrÛvka
a Svéradov (jihov˘chodnû od Pozdûchova na vrchu
Svéradov, dnes se v ‰ir‰ím okolí nacházejí smrkové monokultury). Na zaãátku 16. století dochází k dal‰ímu rozvoji
osídlení v jiÏní ãásti okresu (vznikají obce Francova Lhota,
Vala‰ská Senice, Horní Lideã, Vala‰ské Pﬁíkazy a Lideãko)
a v ‰ir‰ím okolí Vsetína (Ho‰Èálková, Ratiboﬁ, Kateﬁinice,
PrÏno, JablÛnka, RÛÏìka, Jasénka, Ústí u Vsetína, Janová,
Hovûzí, Seninka, LuÏná, pozdûji Zdûchov). V okolí RoÏnova
vznikají koncem 16. století Solanec a Dolní Beãva. Zaãátkem
17. století vzniká Malá Bystﬁice a Hutisko, kolem poloviny
17. století Nov˘ Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Bystﬁiãka,
Vala‰ská Bystﬁice a Prostﬁední Beãva, koncem 17. století
Horní Beãva. Nejpozdûji byla ve v˘chodní ãásti osídlena
oblast Velk˘ch Karlovic, obec vznikla kolem roku 1730.
Pozoruhodn˘, a z hlediska dopadu na okolní biotu zásadní,byl postupn˘ vznik obcí v lesnaté podhorské a horské ãásti
území v prÛbûhu 16. aÏ 18. století (zejména v˘chodní polovina okresu). Pro poddané, a tím i pro vrchnost, znamenala
nejvût‰í pﬁínos pﬁemûna této lesní pÛdy na pÛdu ornou vytváﬁením tzv. pasek (odtud název pasekáﬁská kolonizace).
Tvorba pasek v pansk˘ch lesích spoãívala v odlesnûní pÛdy
a v jejím osetí obilninami.Tato ãinnost nabyla místy takového
rozsahu, Ïe znamenala nejen roz‰íﬁení orné pÛdy a vznik
nov˘ch usedlostí, ale i vznik nov˘ch vesnic. V údolí RoÏnovské Beãvy vznikly touto pasekáﬁskou kolonizací vesnice
Dolní, Prostﬁední a Horní Beãva, Solanec a Hutisko, dále
v okolí Malá Bystﬁice a Vala‰ská Bystﬁice, v údolí Vsetínské
Beãvy Oznice,MikulÛvka,Bystﬁiãka,Halenkov,Nov˘ Hrozenkov,

Zdûchov a Velké Karlovice. Pasekáﬁská kolonizace neznamenala jen vznik nov˘ch obcí, ale zejména roz‰íﬁení dosud obdûlávané plochy orné pÛdy také v existujících vesnicích,
v jejichÏ blízkosti se nacházely je‰tû souvislé lesy. Tím pak
do‰lo k souvislej‰ímu odlesnûní (napﬁ. okolí Hovûzí, pozdûji
okolí Huslenek). Paseky byly intenzívnû obdûlávány
a na nûkter˘ch z nich poddaní budovali hospodáﬁská stavení
a pozdûji také obytné budovy. Tento proces získávání orné
pÛdy, umoÏnûn˘ hornat˘m charakterem lesnaté krajiny, zapoãal v 16. století a skonãil teprve v souvislosti s vydáváním
lesních ﬁádÛ jednotliv˘ch panství ve druhé polovinû
18. století. Pasekáﬁská kolonizace podstatnû ovlivnila vytváﬁení dne‰ního typicky ãlenitého krajinného rázu v podhorské
ãásti - místy pﬁevaÏující zemûdûlská krajina s mnoÏstvím
rozpt˘lené zelenû, drobn˘ch selsk˘ch lesÛ, s loukami a poli.
PﬁibliÏnû ve stejné dobû jako pasekáﬁská kolonizace,
spí‰e o nûco pozdûji, poznamenává oblast okresu proces
naz˘van˘ vala‰ská kolonizace. Na rozdíl od pasekáﬁské
kolonizace ne‰lo pﬁi nûm o roz‰íﬁení orné pÛdy a zakládání
nov˘ch sídel, ale pouze o vyuÏití lesÛ a vrcholÛ hor, leÏících
do té doby bez velkého uÏitku k sala‰nickému chovu dobytka, zejména koz a ovcí. Jejich stáda se zaãala u nás objevovat
v první polovinû 16. století. Chovem ovcí sala‰nick˘m
zpÛsobem se mohla zab˘vat jen poãetnû malá vrstva
poddan˘ch. Základem hospodaﬁení vrchnosti i poddan˘ch
zÛstávalo i nadále obdûlávání pÛdy, tzn. tradiãní zemûdûlské
hospodaﬁení s úhorovit˘m systémem stﬁídání osevních ploch,
a chov skotu.Ve sv˘ch dÛsledcích znamenala vala‰ská kolonizace dal‰í devastaci lesní pÛdy po vykácení lesÛ
a roz‰íﬁení pastvin, a to zejména ve vy‰‰ích polohách. Touto
pastvou byly obhospodaﬁovány napﬁ. vrcholové ãásti
JavorníkÛ,Vsetínsk˘ch vrchÛ a Radho‰Èské hornatiny.V západní ãásti okresu byl podíl chovu ovcí a koz mnohem men‰í,
nebo tam vÛbec neexistoval.Vrchnosti sice v 17. století rozvinuly chov ovcí také na panství Le‰ná a Kelã, ale tam mûl
jiÏ odli‰n˘ charakter a byl vázán na rozsah pÛdy leÏící ladem.
Na lesnatost území dne‰ního okresu mûly jiÏ od poãátku 17. století znaãn˘ vliv místní sklárny, které mûly vysokou
spotﬁebu dﬁeva. Po vytûÏení lesa byla plocha ponechána
svému v˘voji s pﬁirozenou obnovou. Ov‰em následn˘m
sala‰nick˘m chovem ovcí a koz na mnoh˘ch vykácen˘ch
plochách do‰lo jiÏ k faktickému odlesnûní; pastva dobytka
totiÏ zamezila ﬁádnému obnovení lesního porostu. Pﬁedpokládá se, Ïe na místech novû vznikl˘ch pastvin mohla pozdûji v˘jimeãnû vznikat i nová pole.
Pasekáﬁskou kolonizací vznikala rozpt˘lená sídla
v pÛvodnû lesní krajinû v podhorsk˘ch polohách
a na svazích hor. Docházelo k vytváﬁení mozaikovitého, pestrého prostﬁedí. Lesy byly rozãlenûny ornou pÛdou, loukami
a pastvinami.Vala‰skou kolonizací do‰lo naopak k odlesnûní
vrcholov˘ch partií hor, které nebyly pasekáﬁskou kolonizací
je‰tû dotãeny. Minimální lesnatost okresu byla ve 2. polovinû
19. století, kdy lesy zaujímaly pravdûpodobnû kolem 45 %
plochy okresu, tj. o 8 aÏ 10 % ménû neÏ dnes.
Dopad na faunu a flóru byl v˘razn˘. Roz‰iﬁujícím
se osídlením a s tím souvisejícím zvût‰ováním zemûdûlské
pÛdy se zvy‰oval podíl synantropních rostlin. Zmen‰ováním
plochy lesÛ byly zatlaãovány nejen dﬁeviny, ale lesní kvûtena
vÛbec. Pﬁitom nûkteré lesní byliny, které sná‰ejí vût‰í osvûtlení, se zaãlenily i do luãních ekosystémÛ, napﬁ. sasanka hajní,
prvosenka vy‰‰í, zbûhovec plaziv˘, popenec bﬁeãÈanolist˘.
Do luk pronikaly také rostliny, které se nacházely pouze
na místech, kde les nemohl vÛbec rÛst - napﬁ. ze stepních
stanovi‰È v jiÏních oblastech Moravy a stﬁední Evropy.
Tak se sem postupnû ve stﬁedovûku a novovûku dostaly stovky druhÛ rostlin, které obohatily zdej‰í luãní ekosystémy,
ze známûj‰ích napﬁ. mateﬁídou‰ka, dobromysl, zemûÏluã,
prvosenka jarní aj.Vznikly bohaté kvûtnaté louky s v˘skytem
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orchidejí, kvûtnaté louky su‰‰ích a vlhãích stanovi‰È atd.
Hojnû se roz‰íﬁila kvûtena polí, napﬁ. plevele - dnes prakticky
vyhynul˘ koukol polní, dále chrpa modrák, mák vlãí,
drchniãka rolní, pryskyﬁník rolní, nepatrnec rolní, chmerek
roãní aj. ZároveÀ s tûmito zmûnami se ‰íﬁila také fauna.
V prÛbûhu odlesÀování se zde objevily stepní druhy ptákÛ,
které zde dﬁíve pochopitelnû nemohly existovat, napﬁ.
kﬁepelka polní, koroptev polní, chﬁástal polní, skﬁivan polní,
strnad luãní, Èuh˘k obecn˘ a ﬁada jin˘ch. Objevují se ãetné
druhy hmyzu luãních stanovi‰È, napﬁ. cvrãek polní, z mot˘lÛ
modrásci, otakárek fenyklov˘, okáã bojínkov˘ aj. Na druhé
stranû, s pokraãujícím rozvojem odlesÀování krajiny, ub˘vají
lesní druhy nebo druhy vázané na staré pﬁirozené lesy,
z bezobratl˘ch napﬁ. roháã obecn˘ a tesaﬁík alpsk˘, ze ‰elem
vlk, rys, medvûd a koãka divoká. Nûkteré lesní druhy jiÏ vyhynuly ve stﬁedovûku, napﬁ. zubr se pravdûpodobnû vyskytoval
aÏ do 12. století (jedním z dokladÛ o jeho v˘skytu v okrese
mÛÏe b˘t název obce Zubﬁí) stejnû jako pratur, los evropsk˘
Ïil na území okresu pravdûpodobnû aÏ do 15. století. U bobra
evropského, pﬁedpokládáme, Ïe se vyskytoval na na‰em
území nejménû do 18. století. Dokladem o jeho dﬁívûj‰ím
v˘skytu mÛÏe b˘t místní název Bobrky u Vsetína.
Do zaãátku 17. století byla pﬁíroda okresu v˘raznûji
ovlivÀována vût‰inou jen zemûdûlskou v˘robou. V mûstsk˘ch prostﬁedích má biota vlivem souvislej‰í zástavby
specifiãtûj‰í rysy. ·íﬁí se ãetné ruderální druhy merlíkÛ
(zatímco jiné druhy rostlin mizí, napﬁ. archeofyty merlík
v‰edobr a kopﬁiva Ïahavka) a hojné jsou lebeda rozkladitá,
pry‰ec okrouhl˘, pelynûk ãernob˘l, kopretina vratiã, rdesno
ptaãí aj. Z fauny se ‰íﬁí druhy vázané na lidská sídla, z ptákÛ
napﬁ. rehek domácí, jiﬁiãka obecná, ãásteãnû ror˘s obecn˘,
ze savcÛ napﬁ. krysa potkan, z bezobratl˘ch napﬁ. ‰váb obecn˘, cvrãek domácí. Toky, pokud jsou zneãi‰Èovány,
tak nanejv˘‰e organick˘mi odpady (fekálie). S tímto zneãi‰tûním se vodní prostﬁedí vyrovnávalo bez problémÛ.

a dne‰ními ChoryÀsk˘mi rybníky jako rozlehlej‰í soustava,
která dále pokraãovala aÏ do Milotic n. B., rybník byl také
ve Vsetínû na Bobrkách (zaãátkem 20. století byl zru‰en pﬁi
budování Ïeleznice, dnes jej zbytkovû pﬁipomíná rákosov˘
mokﬁad), v lokalitû Rybníky ve Vsetínû (dnes sídli‰tû), v lokalitû Rybníky u Hrachovce (pozdûji byla orná pÛda, dnes ãást
leÏí ladem v dÛsledku trvalého podmáãení a nachází
se tam mokﬁad). Údajnû se nacházel i v údolí Senice
pod Francovou Lhotou; ve stﬁedovûku byly rybníky
na mnoha dal‰ích místech. Ptaãí fauna tûchto vodních ploch
byla velmi bohatá, ponûvadÏ se na jejich okrajích nacházelo
dobﬁe vyvinuté litorální pásmo s bohatou mokﬁadní vegetací (ostﬁice, rákos, orobinec, zevar, sítiny, Ïabník jitrocelov˘)
a plochy nebyly intenzivnû obhospodaﬁovány hnojením
a vyhrnováním sedimentÛ, jak tomu bylo koncem 20. století.
Od konce 19. století do zaãátku 20. století docházík
dal‰ímu rozvoji sídel a prÛmyslu. Zvy‰uje se zneãi‰tûní ovzdu‰í, do tokÛ se vypou‰tí stále více odpadÛ, roz‰iﬁují se sídla,
zvût‰uje se mûstská zástavba apod. Koncem 19. století byl
na území okresu vyhuben medvûd, kter˘ se znovu objevil
témûﬁ po sto letech.V roce 1937 je zaloÏen dal‰í velk˘ podnik
(Zbrojovka Vsetín), kter˘ sv˘mi odpadními vodami v˘znamnû
po‰kozuje vodní biotu ve Vsetínské Beãvû.
Od konce 19. století dochází k zalesÀování horsk˘ch
a podhorsk˘ch bezles˘ch poloh smrkem, vytváﬁejí
se smrkové monokultury. Napﬁ. byly souvisle zalesnûny
vrcholové ãásti JavorníkÛ a Vsetínsk˘ch vrchÛ, také
Vizovick˘ch vrchÛ a místy Host˘nsk˘ch vrchÛ. Zalesnûní
smrkem z tohoto období je nejvíce nápadné v oblasti
Velk˘ch Karlovic a Vala‰ské Bystﬁice, kde jsou nyní pﬁítomny
rozsáhlé monokultury smrku.

V prÛbûhu 17. století se zaãíná rozvíjet manufakturní
v˘roba, která podporuje odlesÀování vyuÏíváním dﬁeva
na palivo a k v˘robû dﬁevûného uhlí. Rozvíjí se skláﬁská v˘roba, obchod se dﬁevem, vznikají Ïelezáﬁské hamry, papírna,
vzrÛstá zneãi‰Èování ovzdu‰í a vody. Vy‰‰í spotﬁeba dﬁeva
byla urychlena ve 2. polovinû 19. století v dÛsledku rozvoje
prÛmyslové v˘roby a dopravy. Dﬁevo vyuÏívaly továrny
na oh˘ban˘ nábytek (Thonet), Ïeleznice, doly apod.
Dochází ke zv˘‰ené degradaci lesÛ neúmûrnou tûÏbou,
a to aÏ do konce 19. století, kdy se v prÛmyslu zapoãalo více
vyuÏívat uhlí.

Od konce 19. do první poloviny 20. století do‰lo
k úplné regulaci Beãvy a mnoha jejích pﬁítokÛ. Pohnutkou
k regulacím byly opakované niãivé povodnû, bûhem kter˘ch
docházelo k velk˘m ‰kodám na stavbách. Regulace je urãena na omezení ‰kod z velk˘ch vod, které se opakují kaÏd˘
rok, nebo nejv˘‰e jednou za 5 aÏ 10 let. Koryto Beãvy v‰ak
není dimenzováno na vût‰í vodu, takÏe nechrání vÛãi
vût‰ím vodám (napﬁ. vÛãi padesátileté, stoleté a vy‰‰ím jako
v roce 1997). Regulacemi do‰lo k ochuzení tûchto tokÛ
o ﬁadu druhÛ fauny i flóry, kter˘m byla zlikvidována jejich
stanovi‰tû jako tÛnû, ‰tûrkové náplavy, úkryty pod bﬁehy
apod. Do‰lo napﬁíklad k nápadnému poklesu ãetnosti ryb
a k vyhynutí rostliny Ïidoviníku, kter˘ rostl na nûkter˘ch
‰tûrkov˘ch náplavech Beãvy.

Ve stﬁedovûku byly zakládány rybníky, jejich nejvût‰í
poãet a rozloha byly koncem 18. století. Od 19. století
postupnû dochází k jejich likvidaci v dÛsledku roz‰iﬁování
orné pÛdy nebo také kvÛli roz‰iﬁování sídel a stavbû komunikací. Rybníky se kupﬁíkladu nacházely mezi M‰tûnovicemi

K nejvût‰í devastaci pﬁírody v‰ak do‰lo ve druhé
polovinû 20. století v souvislosti s rozvojem socialistické
v˘roby v zemûdûlství, s rozvojem chemického a elektrotechnického prÛmyslu a s necitlivou v˘stavbou v socialistickém megalomanském stylu.

Pastva na Vala‰sku ve Velk˘ch Karlovicích v 30. letech 20. století

Zemûdûlská v˘roba nebyla je‰tû do roku 1957 pﬁíli‰
intenzivní,takÏe je‰tû lze v této dobû v pﬁírodû pozorovat ﬁadu
druhÛ, které v prÛbûhu následujících 10 - 15 let témûﬁ vymizely (napﬁ. dudek chocholat˘, strnad zahradní, strnad luãní,
chﬁástal polní). Po roce 1957 dochází, na rozdíl od pﬁedchozího desetiletí dobrovolného zdruÏstevÀování (ﬁada takto vznikl˘ch druÏstev se po nûkolika letech totiÏ rozpadla), k vytváﬁení zemûdûlsk˘ch druÏstev násilnou cestou. Kolem roku 1960
pak na vût‰inû území vsetínského okresu jiÏ hospodaﬁila
jednotná zemûdûlská druÏstva. Tato druÏstva zapoãala
s velk˘m pﬁetváﬁením krajiny - byly ru‰eny meze, likvidována
byla rozpt˘lená zeleÀ,byly vytváﬁeny velké celky pÛdy s monokulturami plodin nebo s kulturními loukami, docházelo
k rozsáhl˘m rekultivacím luk, k melioracím spojen˘mi
s odvodnûním krajiny, zvy‰ovalo se pouÏívání prÛmyslov˘ch
hnojiv a pesticidÛ.Postupnû byly ru‰eny drobné chovy dobytka,
naopak byly vytváﬁeny koncentrované velkochovy. Malé
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a stﬁední zemûdûlské hospodaﬁení postupnû upadalo, nejdﬁíve
v západní, níÏinaté ãásti okresu a pozdûji i v podhorsk˘ch
oblastech. Docházelo ke sniÏování pestré flóry i fauny vázané
na dosud málo dotãenou zemûdûlskou krajinu s malov˘robním hospodaﬁením. Úbytkem drobn˘ch chlévÛ postupnû
mizely vla‰tovky (ty sice pﬁesídlily do velk˘ch kravínÛ,
ale jejich celkov˘ poãet byl v‰ak niÏ‰í), v podhorsk˘ch oblastech byly zniãeny tisíce hektarÛ s orchidejov˘mi loukami
a stovky hektarÛ s mokﬁadními spoleãenstvy.Degradace zemûdûlské krajiny se vystupÀovala v 70. a 80. letech. Teprve
po roce 1990, kdy do‰lo k útlumu zemûdûlské v˘roby odstranûním neúmûrn˘ch mnohamilionov˘ch dotací, dochází
k ãásteãné regeneraci pﬁírody a k návratu nûkter˘ch druhÛ.
Napﬁ.se ãastûji objevují kﬁepelka polní,chﬁástal polní,otakárek
fenyklov˘, od poloviny 90. let i chroust obecn˘ (ten pﬁedtím
vymizel zaãátkem 80. let) a ﬁada jin˘ch druhÛ. Naopak s likvidací velkochovÛ dobytka a zároveÀ s nedostateãnou obnovou
drobn˘ch chovÛ je‰tû více poklesly stavy vla‰tovek.
Spolu s rozvojem prÛmyslu, kdy se je‰tû nedostateãnû
zohledÀovala ﬁádná likvidace odpadÛ, docházelo ke znaãnému zneãi‰Èování vodních tokÛ zejména pod mûsty Vsetín,
Vala‰ské Meziﬁíãí a RoÏnov p. R. Na zneãi‰tûní se podílely
dokonce i ãistírny odpadních vod, dále Zbrojovka Vsetín
(témûﬁ kaÏd˘ rok unikly odpadní látky do Jasenice a následnû
do Beãvy), zimní stadión na Lapaãi ve Vsetínû (katastrofálním byl únik ãpavku v roce 1973 do Beãvy, kdy do‰lo k totální
otravû úseku mezi Vsetínem a Vala‰sk˘m Meziﬁíãím), skláﬁsk˘ prÛmysl ve Vala‰ském Meziﬁíãí a elektrotechnick˘
prÛmysl v RoÏnovû p. R. (Tesla).V˘znamn˘mi zneãi‰Èovateli
ovzdu‰í byly podniky DEZA (Urxovy závody), Gumárny
Zubﬁí a v‰echny kotelny na tuhá paliva. DEZA silnû poznamenala ovzdu‰í nejen v okolí mûsta, zejména na Le‰ensku,
ale pﬁi urãit˘ch povûtrnostních podmínkách i v horské ãásti
okresu na v˘chodû. V 90. letech se na zneãi‰tûní ovzdu‰í

stále vût‰í mûrou podílí automobilov˘ provoz. Po roce 1990
intenzita zneãi‰tûní poklesla; zãásti k tomu do‰lo díky zavádûní ekologicky ãistûj‰ích technologií (napﬁ. DEZA, CABOT)
a zãásti je to dÛsledek útlumu v˘roby (napﬁ. Zbrojovka
Vsetín, podniky zemûdûlské prvov˘roby).
Po 2. svûtové válce dochází také k enormní v˘stavbû
obytn˘ch sídel. Od 60. let se ve mûstech realizuje hromadná
panelová v˘stavba, která sv˘mi parametry v˘raznû sniÏuje
moÏnosti k hnízdûní rÛzn˘ch druhÛ ptákÛ i netop˘rÛ
ve srovnání s dﬁívûj‰ími zdûn˘mi domy, navíc ãasto krajináﬁsky zniãila pÛvodní charakter sídla v okolní krajinû.
U vût‰ích vodních tokÛ do‰lo v prÛbûhu 50. let k masové v˘sadbû nepÛvodních kultivarÛ topolÛ. Bﬁehy Beãvy
se tak poprvé od regulace z poãátku 20. století obohatily
o stromovité dﬁeviny, pozdûji byly dosazeny hospodáﬁsky
i ekologicky hodnotnûj‰í listnáãe jako lípa, javor klen, jasan
a jilm. Od konce 80. let se topolové v˘sadby postupnû
odstraÀují a v bﬁehov˘ch porostech se podporují jen pÛvodní
dﬁeviny. Místy docházelo k po‰kození regulace, ãímÏ
se vytvoﬁilo více moÏností k zahnízdûní ledÀáãka ﬁíãního.
TûÏbou ‰tûrku v korytû se v‰ak podporuje dal‰í zahlubování
toku.
V posledních desetiletích vedle ﬁady mizejících druhÛ
pﬁib˘vají zase jiné druhy. Vedle parazitick˘ch organismÛ,
vázan˘ch na zemûdûlské nebo lesní kultury (plíseÀ okurková, l˘koÏrout smrkov˘ a nûkteré dal‰í druhy hmyzu, virus
‰arky aj.), jsou to z rostlin mnohé synantropní druhy napﬁ.
kﬁídlatky japonská a sachalinská, celík kanadsk˘, net˘kavky
malokvûtá a Ïláznatá, pûÈour brvit˘, bol‰evník velkolep˘ aj.
Z pÛvodních a dﬁíve vyhuben˘ch obratlovcÛ se v okrese
opût roz‰íﬁil rys, kter˘ se jiÏ pravidelnû rozmnoÏuje. Znovu
se zaãínají vyskytovat medvûd, vlk a dal‰í druhy.

Vsetín - Palackého ulice ze 40. let 20. století
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