11. Pedologie
V okrese Vsetín se vyskytují zemûdûlské pÛdy, které
zahrnují zejména tyto pÛdní typy: hnûdozemû, ilimerizované pÛdy, oglejené pÛdy, hnûdé pÛdy (kambizemû)
typické a kyselé. Vy‰‰í polohy okresu, pﬁeváÏnû pokryté
lesními komplexy, tvoﬁí hnûdé pÛdy kyselé, silnû kyselé,
podzolované a podzoly. Tﬁetí kategorie pÛd jsou pÛdy,
jejichÏ vlastnosti ãlovûk úplnû zmûnil nebo, které umûle
vytvoﬁil - tzv. antropogenní pÛdy, nacházející se v oblastech souvislé i rozpt˘lené zástavby, rekultivovan˘ch skládek apod.
Nivní pÛdy (fluvizemû), jsou vázány na údolní nivy
Vsetínské i RoÏnovské Beãvy a jejich pﬁítokÛ (napﬁ.
Senice, Rokytenka, Louãka). Vytvoﬁily se na nivních sedimentech s v˘skytem vysoké hladiny podzemní vody.
PﬁeváÏnû jsou to pÛdy hluboké, zrnitostní sloÏení je velmi
promûnlivé (pÛdy jílovitohlinité aÏ jílovité, místy hlinité).
Jejich fyzikální vlastnosti jsou málo pﬁíznivé, jsou to pÛdy
dosti slehlé a ménû provzdu‰nûné. Charakteristick˘
je v˘skyt lokálních zamokﬁení (v˘skyt nivní pÛdy glejové), povrch nivy je ãasto zaplavován povodnûmi.
Pﬁi ãast˘ch regulacích vodních tokÛ a proveden˘ch
odvodnûních dochází ke sníÏení hladiny spodní vody,
k lep‰ímu provzdu‰nûní pÛd a jejich intenzivnûj‰ímu
zemûdûlskému vyuÏití.
Hnûdozemû se nacházejí ostrÛvkovitû v mírnû
zvlnûném reliéfu Kelãské a Pﬁíborské pahorkatiny.
PÛdotvorn˘m substrátem jsou spra‰e, spra‰ové hlíny, místy
deluvia fly‰ov˘ch hornin. Hlavním pedogenetick˘m
procesem je mírná ilimerizace, reakce je slabû kyselá
aÏ neutrální. PﬁevaÏují hluboké pÛdy, zrnitostnû hlinité
aÏ jílovitohlinité. Hnûdozemû mají znaãnou poutací schopnost a obsahují dostateãné mnoÏství Ïivin. Patﬁí mezi agronomicky hodnotné pÛdy.
Illimerizované pÛdy (luvizemû) se vyskytují
obdobnû jako hnûdozemû – lokálnû v severní a severozápadní ãásti okresu. PÛdotvorn˘m substrátem jsou spra‰e,
spra‰ové hlíny, polygenetické svahové sedimenty.
Pedogenetick˘ proces illimerizace probíhá intenzivnûji
v kyselej‰ím prostﬁedí neÏ u hnûdozemí. Vedle tohoto
procesu se uplatÀuje i oglejení, které zanechává nápadné
stopy v pÛdním profilu (v˘skyt illimerizovan˘ch pÛd
oglejen˘ch). Pro vodní reÏim je charakteristické sezónní
pﬁevlhãování, fyzikální vlastnosti díky men‰ímu
provzdu‰nûní jsou ménû pﬁíznivé. Illimerizované pÛdy
ãasto navazují na hnûdozemû, av‰ak jejich pﬁirozená
úrodnost je niÏ‰í. Intenzívní kultivací je v‰ak dosahováno
dobr˘ch v˘nosÛ.

a Javorníkách. Vyskytují se v ‰irokém rozmezí nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek od 400 aÏ do 1000 m. PÛdotvorn˘m substrátem jsou horninové komplexy jílovcÛ, bﬁidlic a pískovcÛ
karpatského fly‰e. Urãujícím pedogenetick˘m substrátem
jsou horninové komplexy jílovcÛ, bﬁidlic a pískovcÛ
karpatského fly‰e. Urãujícím pedogenetick˘m procesem
je sialitizace spojená s hnûdnutím. Zrnitostnû jsou vût‰inou
hlinité aÏ jílovitohlinité, místy obsahují men‰í mnoÏství
‰tûrku. Svrchní horizonty mají dobﬁe strukturní, spodiny
slehlej‰í, sniÏuje se pórovitost, zvy‰uje kapilární vodní
kapacita. Podle hloubky patﬁí k pÛdám stﬁednû hlubok˘m
aÏ hlubok˘m, z hlediska vodního reÏimu jsou mírnû vlhké.
Hnûdé pÛdy odráÏejí vliv pÛdotvorného substrátu
i nadmoﬁské v˘‰ky, coÏ se projevuje urãit˘m zákonit˘m
uspoﬁádáním do v˘‰kov˘ch pásem. S nadmoﬁskou v˘‰kou
stoupá hloubka pÛdy, zvy‰uje se kyprost a roste obsah
humusu, kter˘ je v‰ak kyselej‰í. S vy‰‰ím mnoÏstvím sráÏek
se zvût‰uje míra vymytí, ãímÏ klesá hodnota stupnû sorpãní nasycenosti pÛdy. Proto se v niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách setkáváme s hnûd˘mi pÛdami typick˘mi (nasycen˘mi), které pﬁecházejí ve vy‰‰ích polohách do hnûd˘ch
pÛd kysel˘ch a hnûd˘ch pÛd podzolovan˘ch. Hnûdé pÛdy
jsou ãasto doprovázeny skeletov˘mi pÛdami – rankery,
pro nûÏ jsou ãasto charakteristické suÈové lesy. Hnûdé
pÛdy jsou z lesnického hlediska dobré aÏ velmi dobré
lesní pÛdy, proto jsou vût‰inou zalesnûny. Ménû svaÏit˘ch,
klimaticky pﬁíhodn˘ch ploch je vyuÏíváno zemûdûlsky.
Podzoly se vyskytují lokálnû v nejvy‰‰ích polohách
okresu v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách okolo 1000 m. Vznikají
pÛsobením intenzivního procesu podzolizace, kter˘
je podmínûn kysel˘m, jehliãnat˘m opadem. Podzoly jsou
kyselé aÏ extrémnû kyselé pÛdy. Obsah humusu je vysok˘,
pÛdy jsou kypré s pﬁízniv˘mi fyzikálními vlastnostmi.
Jejich vodní reÏim je pﬁízniv˘. Pﬁirozená úrodnost je malá,
pÛdy jsou zemûdûlsk˘ nev˘znamné. V˘hradnû se jich
vyuÏívá lesnicky.
Struktura druhÛ pozemkÛ
V roce 2001 ãinila v˘mûra okresu 114 308 ha, z toho
zemûdûlská pÛda tvoﬁila 40 834 ha (tj. 36 %) a nezemûdûlská pÛda 73 474 ha (tj. 64 %). Zemûdûlská pÛda byla
k tomuto datu tvoﬁena ze 39 % ornou pÛdou, 6 % zahradami a ovocn˘mi sady a z 55 % loukami a pastvinami.
Nezemûdûlská pÛda byla tvoﬁena z 84 % lesními pozemky,
6 % vodními plochami a 10 % zastavûn˘mi plochami.

Oglejené pÛdy (pseudogleje) se ojedinûle nacházejí zejména v ploch˘ch depresivních územích okresu,
napﬁ. v RoÏnovské brázdû. PÛdotvorn˘m substrátem jsou
hlavnû svahové sedimenty. Dominantním pedogenetick˘m
procesem je oglejení, které vede ke vzniku typického
glejového horizontu svûtle ‰edé aÏ ‰edavû rezavû hnûdé
barvy s ãast˘mi svûtl˘mi pruhy. Pro vodní reÏim
je pﬁíznaãné stﬁídání silného provlhãení a vysychání
v horních ãástech profilu, pÛdní reakce je slabû kyselá
aÏ kyselá. PÛdní profily jsou dosti hluboké s malou pﬁímûsí ‰tûrku. Fyzikální vlastnosti velmi málo pﬁíznivé. Z hlediska zemûdûlského jsou to pÛdy málo úrodné a v minul˘ch
desetiletích se jejich vodní reÏim upravoval melioracemi
(odvodnûní, provzdu‰nûní).
Hnûdé pÛdy (kambizemû) pokr˘vají vût‰inu území
okresu. Zaujímají rozsáhlé plochy v Host˘nsk˘ch a Vsetínsk˘ch vr‰ích, RoÏnovské brázdû, Vizovické vrchovinû
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