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Kde pramení řeka Bečva

Povídání o vodě

Voda je zázračná kapalina. Potřebujeme ji k životu. Vždyť z osmde-
sáti procent jsme také voda. Denně jí zkonzumujeme kolem tří litrů. 
Používáme vodu k osobní hygieně, ale také k provozování nejrůznějších 
sportů. Voda je příjemná. Potěší jako déšť, který vsákne do půdy, zavlaží 
rostliny, odtéká jako řeka a po čase se znovu vrací od vzdálených moří, 
třeba až z druhé poloviny zeměkoule v podobě oblaků. 

Voda v pevném skupenství jsou křehké a krásné vločky s pravidelným 
hvězdicovým rozvětvením. Nebo jako led. Co radosti přináší. A přece 
postačí, aby se teplota nepatrně zvýšila nad onen zázračný předěl a sníh 
i led taje a mizí. 

Voda je také nebezpečná, když se v důsledku náhlého tání sněhu 
o jarních měsících, nebo za vytrvalých dešťů nakupí, když jí je příliš mno-
ho, koryta potoků a řek nestačí odvést vodní přívaly. Tehdy se naplno 
projeví dravá vlastnost vody. Podemílá břehy, strhává stromy, boří mosty 
i lidská obydlí. 

Před rozvášněnou vodou není úniku. Její síla je obrovská. Jeden litr 
vody má hmotnost jednoho kilogramu. A když se těch litrů žene rozdivo-
čelou řekou v množství třeba až 400 metrů kubických za sekundu (jeden 
kubický metr je 1000 litrů, tedy tisíc kilogramů, neboli jedna tuna), pak 
je dynamická sila běhuté vody nepředstavitelná. 

Voda je však také pracovitá. Zkrocena lidským umem je pilná a výkonná. 
Roztáčí turbíny elektráren. Uvádí do chodu soukolí mlýna, zvedá v kovár-
ně buchar, pohybuje pilou na řezání dřeva, lisuje olejnatá semena a rozhýbá 
i jiné stroje. Takto proměňuje svou velkou energii na užitečnou práci.
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A právě za to máme vodu – pomocníka - rádi a chováme k ní nále-
žitou úctu. 

Vodu nalézáme v přírodě v podobě pramenů a studánek. Chceme-li 
se napít, musíme se vodě uklonit, nebo dokonce pokleknout, abychom ji 
mohli nabrat do misky utvořené spojením dlaní. Alespoň takto jí ve vší 
pokoře vzdáváme dík. 

Řeka Bečva

Řeka Bečva je největším levým přítokem řeky Moravy. Svým 120,2 km 
dlouhým tokem z povodí o rozloze 1627 km čtverečních odvádí každou 
vteřinu 18 krychlových metrů vody. V horní části v délce 70 km má řeka 

Bečva dvě „zdrojnice“: Vsetínskou 
Bečvu a Rožnovskou Bečvu. Ty 
slévají své vody v intravilánu Valaš-
ského Meziříčí (Rožnovská Bečva 
se vlévá zprava do Vsetínské Bečvy) 
a dále odtékají pod názvem Bečva. 
Přitom Vsetínská Bečva je pova-
žována za hlavní tok, je totiž delší 
o šedesát procent, má větší počet 
přítoků, větší povodí a více vody.

Vsetínská Bečva, dříve zvaná 
Horní, pramení na svazích Trojač-
ky (938 m) v nadmořské výšce asi 
880 m. Její tok je 59,5 km dlouhý, 
zprava přijímá 37 přítoků (nejdel-
ší je říčka Bystřice 21 km dlouhá), 
a zleva 19 přítoků (nejdelší je řeka 
Senice 31 km dlouhá). Průměrný 
spád Vsetínské Bečvy je 10,4 m 

na 1 km vodního toku. Roční teplotní průměr vody je 9,6 stupňů C 
(minimální teplota 0, maximální 30 stupňů C /v r. 1952/). 

Pramen Rožnovské Bečvy.
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Rožnovská Bečva, dříve zvaná Dolní, pramení na severních svazích 
Vysoké (1024 m) asi 1 000 m n. m. Její tok je 37,6 km dlouhý. Protéká 
Rožnovskou brázdou. Zprava při-
jímá 32 krátkých přítoků (nejdelší 
z nich nedosahuje ani 7 km délky). 
Levých přítoků je celkem 28. Prů-
měrný spád Rožnovské Bečvy je 
19 m na 1 km vodního toku. Roční 
teplotní průměr vody je 7,5 stupňů 
C (nejnižší teplota 0 stupňů C, nej-
vyšší 20 stupňů C); nižší naměře-
né hodnoty jsou dány tím, že voda 
v Rožnovské Bečvě byla měřena 
v mnohem vyšší nadmořské výšce.

Řeka Bečva vzniká v jihozápad-
ní části Valašského Meziříčí v nad-
mořské výšce 284,41 m soutokem 
Vsetínské a Rožnovské Bečvy. 
V místě soutoku má Bečva kory-
to široké 35 m, spád 1,61 promile 
a průměrný roční průtok 13,1 met-
rů krychlových za sekundu (v místě 
soutoku má Vsetínská Bečva prů-
tok 9,21 m krychlových za sekundu a přivádí vody z povodí 734,39 km 
čtverečních, kdežto Rožnovská Bečva má průtok u ústí 3,92 m krychlo-
vých za sekundu a přivádí vody z povodí o ploše 988,72 km čtverečních). 

Vsetínská i Rožnovská Bečva jsou toky velmi vodné, nejvíce vody 
mívají v dubnu (někdy už v březnu). V nejsušších obdobích jejich koryto 
vysychá. 

Krotké řeky však mohou za nepříznivých klimatických podmínek, 
například za vydatných dešťů průtok mnohonásobně zvýšit. Na hyd-
rologické stanici ve Valašském Meziříčí–Krásně zaznamenali nejmenší 
průměrný roční průtok 0,10 metrů krychlových za sekundu, průměrný 
průtok 3,75 m krychlových za sekundu, ale maximální průtok 234,0 me-
trů krychlových za sekundu. 

Řeka Rožnovská Bečva.
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Povodí Moravy

O vodní toky pečuje na Moravě „Povodí Moravy“. Vzniklo 
k 1. 7. 1966. Od 1. 1. 1969 byl zřízen samostatný podnik Povodí Mora-
vy Brno, podnik pro provoz a využití vodních toků. Dne 1. 1. 1988 byl 
zřízen Státní podnik, ten byl v roce 1993 nahrazen státní příspěvkovou 
organizací a ta od 1. 1. 1994 akciovou společností. 

Podle zakládací listiny je základní činností Povodí Morava provoz 
a údržba vodních toků a vodohospodářských objektů a zařízení na nich. 
Také zajištění dodávky z vodních toků a nádrží v rozsahu vodoprávních 
povolení. 

Povodí Morava vykonává svou činnost na převážné části Moravy 
na ploše 21 423 km čtverečních.

Dominujícím úkolem povodí Moravy je ochrana před škodlivými 
účinky vod, zejména protipovodňová ochrana. 

Horní tok Rožnovské Bečvy.
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Pracovitá voda 

Jak všechno začalo

Prapůvodně byl problém docela jinde, než u vody. Totiž šlo o způsob 
zpracování obilovin, které jsou odnepaměti důležité pro obživu. 

Obiloviny jsou zemědělské plodiny, rostliny z čeledi lipnicovitých, 
které se pěstují pro zrno, neboli obilky. Dnes jde o celé odvětví rostlinné 
výroby, zabývající se pěstováním obilnin a jejich šlechtěním. Ty tvoří zá-
klad naší obživy. 

Zpracování obilek má v současnosti průmyslový charakter a máloko-
mu při koupi pečiva v pekařství nebo v supermarketu napadne co to dá 
práce, než se dostane houska v krámě na pult. 

V čase 2500 let před našim letopočtem lidé zpracovávali obilky po-
mocí ručního mlýnu, který představovaly dva kameny pro mletí obilí. 
Práce to byla namáhavá, avšak vy-
nalézavost lidská je bez hranic. Lidé 
začali využívat přírodní energii, 
která pomohla udělat více práce 
s menším úsilím. 

Přibližně před 2100 lety vyna-
lezli lidé žijící v hornatých oblas-
tech Blízkého východu první vodní 
kolo. Na vertikálně uloženou osu 
namontovali v horizontální polo-
ze lopatky, které roztáčel padající 
proud vody. Osa byla upevněna 
v horním mlýnském kamenu, kte-
rým otáčela, zatím co spodní mlýnský kámen zůstával nehybný. První 
mlýn na mletí obilí byl na světě. Byl ovšem závislý na dostatečně silném 

Ruční mlýn, použití dvou kamenů pro 
mletí obilí, 2 500 l. př. n. l.



8

proudu vody. Ten byl za jarního tání sněhu a za dešťů dostatečný, nikoliv 
však při pomalém proudění nebo nízkém stavu vody. Účinnost takového 
mlýna byla kolísavá a poměrně nízká.

Za časů starého Říma navrhl římský stavitel a inženýr Virtusio 
konstrukci vodního kola na horizontální ose. Širší lopatky ponořené 
do proudu vody tak získávaly větší výkon. Pohyb horizontálně uložené 

Mlýn na  
svrchní vodu  
ze 14. století. 

Jednoduchý vodní mlýn na spodní vodu. Převodové soukolí spojuje vodní kolo  
s horizontálními mlýnskými kameny.

Primitivní vodní 
mlýn na spodní vodu.
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osy však musel být pomocí dřevěného soukolí převeden na vertikální osu, 
která mlýn poháněla. I přes tuto technickou komplikaci bylo zařízení ve-
lice účinné a mlýn na spodní vodu dokázal semlít přibližně 180 kilogra-
mů zrna za hodinu. Význam tohoto vynálezu si uvědomíme při srovnání 
s ruční práci, kdy dva muži dokázali semlít na ručním mlýnu nejvýše 
6 kilogramů zrna za hodinu. 

Dalším vylepšením bylo vodní kolo na svrchní vodu, které mělo ješ-
tě větší výkon. Jednoduché lopatky byly později nahrazeny komorami 
po obvodu kola, ty se postupně plnily svrchní vodou a tíha vody v komo-
rách kolem otáčela. 

Vodní kola na spodní vodu měla účinnost jen třicet procent, kdežto 
vodní kola na svrchní vodu dosahovala účinnosti sedmdesáti až devade-
sáti procent (téměř jako moderní vodní turbíny).

Po zániku římské říše byla vodní kola ještě po dalších 1400 let hlav-
ním zdrojem energie pro všechny průmyslové procesy, jako je čerpání 
vody, drcení kamene, rozvlákňování hadroviny pro výrobu papíru, vy-
dělávání kůží, kování, předení a tkaní. Až v 18. a 19. století vodní kola 
postupně vytlačil parní stroj.

Ve 20. století se vodní energie začalo využívat především pro výrobu 
elektřiny. Vysoké náklady na stavbu hydroelektrárny jsou vyváženy fak-
tem, že samotný zdroj energie je zdarma. 

Cesta od ručního zpracování obilných zrn pomocí dvou kamenů až 
po využití přírodní energie trvala více jak 2500 let. Moderní využití pří-
rodní energie prostřednictvím hydroelektráren trvalo jen něco déle než 
poslední dvě století.

Kolik bylo mlýnů v někdejším okresu Vsetín

Na území někdejšího okresu Vsetín bylo v roce 1874 přibližně 
150 vodních mlýnů. Z toho bylo na území okresního hejtmanství Valaš-
ské Meziříčí 124 vodních mlýnů a jeden mlýn větrný. Vodní mlýny byly 
na východní Moravě opatřeny tzv. českým složením, jehož základem byl 
pevný spodní mlýnský kámen, zatímco horní kámen se otáčel. 


