
¤EKA BEâVA
¤eka Beãva je nejvût‰ím levostrann˘m pfiítokem Moravy. Pramení v Beskydech

jako RoÏnovská a Vsetínská Beãva a aÏ od Vala‰ského Mezifiíãí teãe jako jeden tok
(vodohospodáfii naz˘van˘ Spojená Beãva). Moravskou bránou protéká od seve-
rov˘chodu k jihozápadu a mezi Tovaãovem a Troubkami vtéká do Moravy. Tok
Beãvy je dlouh˘ 119,3 kilometrÛ. ·ífika Beãvy na Pfierovsku je na vût‰inû míst
35 aÏ 45 metrÛ. PrÛmûrn˘ spád fieky je 173 cm na jeden kilometr, ve skuteãn˘ch
hodnotách na severu 245 cm, u Troubek potom jen 40 cm na jeden kilometr. Jeli-
koÏ svádí vodu z území na horním toku silnû zalesnûného, z míst bohat˘ch na
de‰Èové sráÏky, v˘znamnû ovlivÀuje i vodní reÏim na stfiedním a dokonce i na
dolním toku Moravy. Nejvíce vody mívá fieka v bfieznu, nejménû potom v záfií.

¤eka Beãva se v minulosti vinula územím v ãetn˘ch zákrutech a meandrech.
Hlavní koryto v Pfierovû bylo plné ‰tûrkového nánosu, jeho bfiehy zpevÀoval vrbo-
v˘ porost. V místech dne‰ního mûstského rybníku (na opaãném bfiehu, neÏ právû
stojíme) tvofiila fieka velk˘ oblouk, kter˘ byl napfiímen v 2. pol. 19. století (v mís-
tû oblouku do‰lo pfii povodni 7. ãervence 1997 k protrÏení hráze). ¤eka mûla také
ãetná vedlej‰í, slepá a mrtvá ramena, která se pfii povodních naplnila a pojala ãást
pfiívalové vlny. V letech 1893–1903 probûhla na Beãvû první etapa regulaãních pra-
cí, a to po celé její délce. Na vybran˘ch úsecích do‰lo k napfiímení smûru toku, sve-
dení fieky do jednoho koryta, vyrovnání spádu dna a k úpravû vyústních tratí jejich
pfiítokÛ. Dal‰í úpravy probíhaly v letech 1904–1933. Zásady vodohospodáfiského
fie‰ení, zformulované jiÏ pfied I. svûtovou válkou, byly v podstatû ãeskoslovensk˘-
mi úfiady pfievzaty a byly ctûny generacemi vodohospodáfiÛ v prÛbûhu celého 20.
století. Regulacemi se narovnávaly dal‰í meandry a pÛvodní délka koryta se tak
postupnû v˘znamnû zkrátila. Dnes jiÏ víme, Ïe zdaleka ne v‰echny regulaãní úpra-
vy byly pro krajinu pfiínosem.

âistota vody v fiece Beãvû se v posledních letech v˘raznû zlep‰ila. Její jakost
je v‰ak stále negativnû ovlivÀována (jiÏ v oblasti Vsetínska a Hranicka) odpad-
ními vodami z nûkter˘ch obcí v povodí, které dosud nemají vybudovánu odpo-
vídající ãistírnu odpadních vod, a zejména pfierovskou prÛmyslovou aglome-
rací. Také zpÛsoby zemûdûlského hospodafiení byly a ãasto jsou provázeny celou
‰kálou pro fieku negativních dÛsledkÛ. Patfií sem pouÏívání rÛzn˘ch druhÛ
agrochemikálií, se v‰emi pfiím˘mi i reziduálními dÛsledky na Ïivé i neÏivé sloÏ-
ky krajiny, nebo ekologicky zcela nevhodné velkoplo‰né zpÛsoby hospodafiení
spojené s likvidací dÛleÏit˘ch krajinn˘ch segmentÛ a následnou pÛdní erozí.

I pfies rozsáhlá regulaãní opatfiení najdeme na horním, stfiedním i dolním toku
této velmi dynamické fieky
zastoupení v‰ech typÛ nivních
a fiíãních biotopÛ, jeÏ jsou pro-
jevem nejen poklidné ãinnosti
toku, ale i dravé síly v dobû
vysok˘ch vodních stavÛ. Jsou
to pfiedev‰ím mrtvá a slepá
ramena na rÛzném stupni
zarÛstání (sukcese), podmáãe-
né nivní louky, rÛzné typy luÏ-
ního lesa, bohaté bfiehové
porosty, fiíãní meandry
a náplavy, bfiehové nátrÏe.
V‰echny tyto biotopy, z nichÏ
mnohé postupnû na na‰í stez-
ce nav‰tívíme, ob˘vají vzácné
druhy savcÛ, ptákÛ, hmyzu,
obojÏivelníkÛ, mûkk˘‰Û a pla-
zÛ. Rostou zde kriticky ohro-
Ïené vlhkomilné a vodní rost-
liny a spolu s bûÏn˘mi zástup-
ci flóry a fauny vytváfiejí spole-
ãenstva s neobyãejnû vysokou
druhovou rozmanitostí (biodi-
verzitou).

THE RIVER BEâVA
The Beãva is the biggest sinistral tributary of the river Morava. In the past

it flowed through the land in many curves and meanders. The riverbed in Pfie-
rov was full of gravel drift and the banks were strengthened by willow vegeta-
tion. In the place of the current pond (situated on the opposite bank) the river
created a large curve, which was straightened in the 2nd half of the 19th cen-
tury (the dike burst open during the great flood on 7 July 1997). The river also
used to have countless branches and dead branches, which were filled up and
absorbed a part of the surge water. From 1893 until 1903, the first phase of
the regulation work took place along the whole length of the river. In some
places the river was straightened, the water was diverted to one riverbed, the
slope of bed was levelled, and mouths of influxes were adjusted. Further adjust-
ments took place during 1904–1933. During that regulation work more mean-
ders were straightened and the original length of the river was considerably
shortened. Nowadays, we know that not all regulations were to the advanta-
ge of the surrounding landscape.

Despite the extensive regulations, habitats occupied by rare kinds of mam-
mals, birds, insect, amphibians, molluscs and reptiles can be still found (we
will see many of such places on this path). Many critically endangered hyg-
rophilous and water plants grow here and these swamps together with com-
mon kinds of fauna and flora represent communities with unusual biodi-
versity.
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Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice v Pfierovû, 
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.
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