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Úvod a celková charakteristika oblasti 

Jelikož jsme součástí zlínského gymnázia, jako oblast našeho výzkumu jsme si zvolili Zlín a jeho okolí. 
Většina Zlínska patří do oblasti mírně teplého klimatu, roční průměrná teplota se zde pohybuje okolo 8 °C, 
na srážky je zdejší kraj poměrně bohatý, pohybují se okolo 800 mm/rok. 
Zkoumaná oblast patří do geomorfologické oblasti Vizovické vrchoviny subprovincie Vnějších 
západních Karpat. Geologická stavba Zlínska je poměrně jednotvárná. Převládá zde flyšové pásmo, 
tvořené převážně jílovci, pískovci a slepenci. Téměř polovinu zlínského okresu tvoří vrchoviny a 
čtvrtinu hornatiny. 
Území okresu náleží úmoří Černého moře, největší část přísluší povodí řeky Moravy. Osou zlínského 
regionu je řeka Dřevnice, významný levobřežní přítok Moravy. Řeka Morava meandruje a po celé délce 
jejího toku u ní nalezneme slepá i mrtvá ramena. 
Zajímavostí je Baťův kanál, vystavený v letech 1934 – 1938, začínající v Otrokovicích a končící v 
Rohatci. Sloužil nejprve k přepravě lignitu, později štěrkopísku, v padesátých letech byla doprava 
ukončena a dnes dochází k obnově pro rekreační účely. 
Díky nepropustnému podloží je území chudé na podzemní vody. Důležité a hojné jsou zde však zdroje 
minerálních vod. 
Kvalita vodních toků ve Zlínském okrese není z důvodu chybějících čističek v obcích, špatné kanalizace a 
občasnému nelegálnímu vypouštění odpadů příliš dobrá. Velkým problémem jsou zejména organické 
látky a fosfor. Nádrž ve Slušovicích, sloužící jako zdroj pitné vody, má však dlouhodobě dobrou jakost 
vody, což dokazuje i výskyt raků. 
 
Pro práci na projektu jsme se rozdělili do malých skupinek a soustředili jsme se na konkrétní toky či 
vodní plochy a podrobněji jsme je popsali. Nakonec jsme však vyrazili skupinově včetně pana profesora 
na měření a analýzu Kudlovského potoka.  
   

obr. 1 
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Kudlovský potok 

 místo a čas měření: 27. února na Kudlovském potoce mezi samotným Zlínem a Kudlovem asi 150 m 
od první zlínské zástavby (49.2153936N, 17.6752628E) 

 Kudlovský potok pramení poblíž Kudlova, protéká Kudlovskou přehradou a ústí do Dřevnice 
 je regulovaný splavy, nemeandruje a šířka jeho koryta v místě a době měření dosahuje 1,4 m. 
 v určitých částech zpevněné břehy 
 voda je téměř čirá o teplotě 6,1 °C 
 průtok: 0,7 m/s 
 naměřené pH: 7,98 
 tvrdost vody: 15 °d, poměrně vysoká, daná složením geologického podloží 
 koncentrace dusičnanů: <10 mg/l 
 koncentrace NO2: 1 mg/l 
 konduktivita: 30 S/m 
 množství kyslíku: 10mg/l 
 v korytu potoka jsme nalezli převážně slepence a pískovce 
 v okolí jsme našli vysazené smrky a borovice, ostružiníky, topoly, habry, jasany, buky, mechy 
 V potoce jsme hledali drobné živočichy, kteří mohou mimo jiné signalizovat kvalitu vody 

Našli jsme larvy jepic a chrostíků, blešivce 
 Podle přítomných živočichů by měl potok spadat do první či druhé jakostní třídy, podíl naměřených 

dusičnanů však odpovídá spíše 3 třídě. Řekněme tedy, že spadá do 2. jakostní třídy. 
  

kluci úspěšně hledali drobné živočichy nákres potoka a okolí 

měření pH 
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 měření koncentrace dusičnanů a NO2   

tyhle potvůrky se v potoce hojně vyskytují 

obr 2 – místo měření 
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Mokřady – tůňka u Kudlovského potoka 

O kousíček dál po proudu od místa měření Kudlovského potoka se na jeho levém břehu v zalesněné říční 
nivě nachází malá tůň. Je to patrně mrtvé rameno Kudlovského potoka. Hojně se v ní vyskytoval okřehek 
menší, zatímco okolo na březích či stromech byly mechy. Našli jsme v ní také pijavku bahenní a nitěnku 
obecnou. Voda je čirá, přisuzujeme jí však nižší kvalitu vody než v potoce. 
Změřili jsme následující hodnoty: 

 teplota 7,4 °C 
 pH: 6,9 
 dusičnany: 10 – 15 mg/l 
 množství kyslíku: 4 mg/l 

  

 čistá tůňka s mechem a okřehkem  
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Řeka Dřevnice 

Dřevnice je menší řeka tekoucí napříč severní částí okresu Zlín. Pramení na jižním úbočí vrchu Troják 
v Hostýnských vrších v nadmořské výšce 551 m. Ústí do Moravy poblíž letiště v Otrokovicích a je tedy 
součástí povodí Moravy a úmoří Černého moře. Na několika místech meandruje a je regulovaná v. n. 
Slušovice a mnoha hrázemi.  
Dřevnice je dlouhá 42,3 km. Její průměrný průtok u ústí činí 3,15 m³/s. Povodí Dřevnice má plochu necelých 
435 km2, což je pro srovnání více než 60 krát méně, než plocha povodí Moravy. Po soutoku s Lutoninkou 
(před Zlínem) je řeka široká 15 metrů, u ústí 20 metrů. 
Kromě Slušovic, Zlína a Otrokovic protéká řeka také obcemi Držková, Kašava nebo Lípa. Je mnohokrát 
přemostěná, nikde však není zcela napřímená. Má mrtvá ramena v Lužkovicích a u Otrokovic, nemá 
ostrůvky. Nejdůležitějšími přítoky jsou Všeminka a Lutoninka – oba levostranné a pravostranný Fryštácký 
potok. Znečištění řeky odpovídá stupni 4 – je tedy silně znečištěná. Přesto v ní najdeme parmu, jelce i kapra. 
Při povodních v roce 1997 dosáhla hloubka Dřevnice u ústí rekordního průtoku 290 m3/s. V minulosti řeka 
po celé své délce mnohem více meandrovala (viz mapa níže). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dřevnice po směru proudu u Cigánova v centru Zlína 

obr. 4 
obr. 3 
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obr. 5 a 6 – Dřevnice dnes a v 19. století. Stejné místo mezi Malenovicemi a Otrokovicemi 
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Zboženské rybníky 

Tyto průtočné rybníky byly vytvořeny na Prštenském potoce v lesnatém údolí na sever od vesničky 
Zbožensko, situované severně od městské části Zlína, zvané Prštné. Z jedné strany sousedí se souvislým 

lesem, z druhé strany loukou, polem a zahradami. 

Rybníky jsou celkem čtyři: 

1. Dolní, 200 x 100 m, hloubka do 3 m, nejvhodnější pro rybolov 
2. Prostřední, 100 x 80 m, hloubka průměrně 1,7 m, u hráze pak 4 m 
3. Horní, 80 x 70 m, nejčistší 

4. Lesní, 70x60m, nově zrekonstruovaný 
Byly vybudovány v roce 1949 státním podnikem Státní rybářství Přerov za účelem intenzivního  chovu 

ryb pro podnikání. Čtvrtý rybník byl zrekonstruován proto, aby zadržoval povrchovou vodu  z 

Prštenského potoka a tlumil vodní erozi. Rybníky mají hydrologickou a ekologickou funkci, slouží také 

jako významný krajinný prvek pro rozvoj a život místní fauny a flóry. Kromě toho jsou vhodné pro 

koupání, především Dolní a Horní. 
Mezi rybníky jsou 3 hráze, 2 z kamení a hliněného náspu, třetí je nově zrekonstruovaná, v roce  2010 byla 
vybudována nová betonová hráz s výpustí. Rybníky se nevypouští, jen při rekonstrukci byl čtvrtý rybník 

vypuštěn, odbahněn a po rekonstrukci byly vykáceny malé stromky, co stačily vyrůst. 
Na okrajích rybníků nejsou mokřady, pouze Prostřední rybník je zpola zarosten rákosem obecným. Voda je 
značně kalná, do hněda nebo do zelena. 
Každý podzim se konají pravidelné výlovy kaprů, amurů, plotic a línů. 

Hráze se nikdy neprotrhly, v roce 2007 se však při záplavách Dolní rybník vylila zaplavil okolí až 

půlmetrovou vlnou. Co se týká jiných rybníků, tak Zboženské jsou v našem okolí patrně nejstarší. První 

zmínku o nich jsem našla z roku 1933. Žádné rybníky nezanikly. 

 

GPS souřadnice: 49°14'45.240"N, 17°37'33.960"E 
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Kudlovská přehrada 

Touto nádrží protéká Kudlovský potok a nachází se uprostřed Zlína. Byla vytvořena v letech 1931 – 1932 
jako nádrž vody pro hasiče a zdroj napájení pro kašny. Výška hráze činí 7,5 m a plocha vodní hladiny  je 
6 997 m2. Na dně jsou usazeny nánosy bahna s mocností 1,5 –2,5 m a předpokládá se, že je v nich munice 
z 2. světové války, a proto se město moc nežene do jejího čištění. Přehrada neplní ani tak funkci 
protipovodňovou jako spíše estetickou. Žijí v ní ryby, např. amur, kapr; škeble rybničné a raci říční. 
 
   

Kudlovská přehrada s  
Restaurací na Lodi 

Kudlovský potok vytékající z Kudlovské přehrady 
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Vodní nádrž Fryšták 

Přehrada Fryšták na Fryštáckém potoce leží jižně od zástavby obce Fryšták, asi 4 km nad soutokem 
Fryštáckého potoka s řekou Dřevnicí. Nachází se ve Zlínském kraji, v okrese Zlín a na katastrálním území 
Kostelce u Zlína.  
Výstavbu nádrže si vynutil rozvoj města Zlína už před druhou světovou válkou v rozmezí let 1935 – 1938, 
kdy se město stalo průmyslovým centrem regionu a požadavky na zajištění dodávky vody neustále rostly. 
Hlavním účelem tohoto vodního díla tak bylo zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Zlín. V současné 
době je ovšem vodárenský odběr mimo provoz.  
Do nádrže přitékají Lukovský a Fryštácký potok. 
Hráz je homogenní, sypaná z místních nepropustných jílovitých hlín.  
Těsnění hráze je napojeno na betonovou patu s průchodnou štolou kruhového průřezu o průměru 2,5 m. 
Štola byla původně určena k odvádění odebrané vody z nádrže a před ní byly v nádrži filtrační studny.  
Koruna hráze má šířku 5 m a vede po ní komunikace, výška hráze je 13,5 m nade dnem přehrady. Největší 
hloubka dosahuje 8,5 metrů. Vybudováním hráze vznikla nádrž o celkovém objemu 2,9 mil. m³ a ploše přes 
62 ha. Průměrný dlouhodobý roční průtok vodní nádrže je 0,240 m³/s. 
V nádrži u hráze levého břehu se nachází kruhová odběrná věž, která umožňuje odebírat vodu pro 
vodárenské účely a rovněž ovládat výpustná zařízení.  
Potrubí vodárenského odběru a spodního vypouštění se nacházejí v její dolní části a ústí za věží do odpadní 
štoly pod hrází, která má kruhový průřez o průměru 3,6 m a ústí do vývaru pod hrází.  
Celková kapacita spodních výpustí je 25,5 m³/s.  
Nádrž v zimě zamrzá a odvážní návštěvníci si mohou zabruslit, v létě se na ní tvoří vodní květy způsobené 
přemnožením sinic. Kolem přehrady bývají desítky rybářů, kteří v ní loví spousty candátů, plotic, bolenů, 
kaprů, štik nebo sumců. 
 
 

  

obr 7 
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   jižní část přehrady, pohled směrem na Zlín – léto 

výpusť 

je možné nalézt také volavky  
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Závěr: 

Cílem našeho projektu bylo charakterizovat a zhodnotit stav povrchových vod v okolí našeho bydliště. 
Poznali jsme, že oblast bývalého Zlínského okresu je poměrně bohatá na všechny typy povrchových vod. 
Řeka Dřevnice tvoří hlavní říční tepnu Zlínska. Patří mezi klidné a malé toky, přesto zlínští občané zažili i 
několik povodní. V historických pramenech jsme vyčetli, že největší kulminace dosáhla řeka při povodních v 
roce 1997. Jednou z příčin častější vyšší hladiny toků na Zlínsku bude určitě jejich regulace – hlavně 
napřimování a zpevňování břehů, související s vyšší  hospodářská aktivitou. Zjistili jsme, že kvalita její vody 
se po revoluci v roce 1989 postupně zlepšuje a navrací se do ní i ryby, které se zde dříve vyskytovaly velmi 
zřídka. Míru čistoty a regulace zdejších toků vod jsme si ověřili i v terénu a byli jsme příjemně překvapeni 
výsledkem měření (viz. Kudlovský potok). Zdejší region nepatří mezi rybníkářské oblasti ČR (nevyhovující 
geologické podloží), i tak jsme měli možnost některé objevit. Daleko častějším typem stojatých vod jsou zde 
přehrady, které byly často budovány k vodárenským účelům a poříční jezera vznikající ze slepých ramen 
hlavně řeky Moravy a Dřevnice. Od občanů Valašska jsme pochytili informaci, že stav hladiny podzemních 
vod není optimální a postupně v posledních letech klesá, což by mohlo do budoucnosti způsobit problémy. 
Uvádí, že hlavní příčinou je menší množství srážek, včetně sněhových. 
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