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Studované území 

Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve 

čtvrti Lesní čtvrť. Společně s místní části Lazy se nachází v jihovýchodní okrajové části města na 

severních svazích kopců Vizovické vrchoviny. Názvem Lazy bývaly označovány svažité paseky na kraji 

lesa.. 

 Geomorfologické poměry 

Topografická mapa je základním zdrojem informací o terénu, orientace v něm a umožňuje provádět 

nutná měření a výpočty. Proto jsme se tedy rozhodli zhodnotit mapu území, které jsme pečlivě 

prozkoumávali. S poznámkami a vědomostmi nabytými při studijní části jsme se s vervou pustili do 

tohoto úkolu. Nadmořská výška okolo 350 m. n. m. nám nedělala žádný problém. Zkoumali jsme 

například členitost, která v těchto místech dosahuje velkých poměrů. Ačkoliv se dá říct, že je to běžný 

jev v celém Zlíně. Z převážné části je Zlín kopcovitý, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Zlín leží v 

širokém údolí středního až dolního toku Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. V 

okolí převažuji vrchoviny (Zlínská, Vizovická). Vrchoviny zaujímají téměř polovinu plochy okresu. Dále 

na sever od Fryštácké brázdy se zvedá hornatina Hostýnských vrchů a na západ od Zlína dochází k 

propojení údolí Dřevnice s rovinou Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Zlín má průměrnou 

nadmořskou výšku 230 m. n. m. a jelikož se nadmořská výška přehoupla přes 200 m. n. m., můžeme 

Zlín zařadit mezi tzv. vysočiny. Na místě našeho průzkumu se však nadmořská výška vyšplhala až 

k 350 m. n. m. Vysočiny se podle vertikální členitosti dále dělí na pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a 

velehornatiny. Přičemž Zlín se řadí mezi pahorkatiny.  

Vodní poměry 

Krajským městem, Zlínem, protéká levostranný přítok řeky Moravy, Dřevnice. Tato řeka pramení v 

samém srdci Valašska na jihu Hostýnských vrchů. Její délka je 42,3 km a je odvodňována do povodí 

Dunaje. Podél toku Dřevnice jsou vybudovány po celém Zlíně cyklostezky hodně využívané turisty i 

místními obyvateli. Řeka Dřevnice se zapsala do historie našeho města i negativně, a to při stoleté 

vodě v roce 1997, kdy se průměrný průtok 2,21m³/s změnil na 290 m³/s. V povodí jsou poměrně 

rovnoměrně zastoupeny lesy, louky, pastviny i orná půda. Na území Zlínského kraje se vyskytuje 

několik uměle vytvořených vodních nádrží. Nejznámější je bezesporu vodní nádrž Karolinka, která 

zásobuje pitnou vodou téměř celý náš kraj. Dále známe vodní nádrž Luhačovice a Koryčany, sloužící 

především jako cíl turistů. Důležitými vodními toky jsou také potok Fryštácký, Kudlovický a Pasecký. 

Naší významnou památkou jsou i Mokřady Vesník, jež tvoří dvě oddělené lokality v údolí potoka 

Vesník vzdálené od sebe asi 600 metrů. Jejich celková výměra je 1,5 hektarů. První lokalitou je 

mokřadní louka v údolní nivě potoka Vesník, druhá lokalita, takzvané Břehy, představují svahové 

pěnovcové prameniště. Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských 

vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. V těsné blízkosti Zlína najdeme město 

Fryšták, pyšnící se vodním dílem Fryšták (Fryštácký potok), sloužící především pro vědecké účely a 

pro lov ryb. 
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Geologie a půdní poměry zkoumaného území 

V okolí Zlína na svazích se nejčastěji vyskytuje kambizem, řeku Dřevnici a přítoky lemuje 

fluvizem glejová. Ve vyšších partiích se vyskytují výchozy pískovců a slepenců (okolí Lukova, 

Držkové), písčité hlíny a hlinité písky tvoří úpatní haldy. V údolí řeky Dřevnice se vyskytují 

povodňové hlíny na štěrkovém základě. Na našem vybraném území, které se nachází 

v blízkosti Vizovických vrchů, jsme taktéž studovaly složení a druh půdy. Naše výsledky vedly 

k objevu, že se pravděpodobně jedná o půdu kambizem. Jedná se o nejrozšířenější půdní 

typ na území České republiky. Je vázána na silně členité reliéfy. Nachází se ve svažitých 

podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a 

zpevněných sedimentárních hornin. Kambizemě se vyskytují v mírném humidním 

klimatickém pásmu, a to především pod listnatými lesy. Vyznačují se kambickým hnědým 

metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Kambizemě jsou velice rozmanité 

z hlediska trofismu a zrnitosti a co se týče zrnitosti jsou kambizemě nejčastěji hlinité. J sou 

převážně hluboké až velmi hluboké půdy a v jejich vlastnostech se odráží vliv půdotvorného 

substrátu a nadmořské výšky. Kambizemě jsou vývojově mladé půdy a vyvinuly se nejčastěji z 

rankerů a pararendzin. Zjistili jsme také přítomnost pískovců a jílovců, které se na tomto 

území hojně vyskytují. 

Závěr 

Seznámili jsme se s nejběžnějším typem půd v ČR kambizemí. Při zkoumání jejího profilu 

v zářezu lesní stezky (viz foto níže) jsme zhodnotili, že pravděpodobně nepůjde o půdu velmi 

úrodnou, vzhledem k málo mocnému humusovému horizontu a velkému množství úlomků 

hornin. Matečnou horninou byl v tomto případě hrubozrnný pískovec, jedná se tedy o půdu 

písčitou. Celková mocnost půdy dosahovala 1,5 – 2 m.  
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Nadložní organický horizont 

Humusový horizont 

 

Metamorfický horizont 

Půdotvorný substrát 


