UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie

Bc. Filip MACHULA

Geomorfologické poměry území města Zlína
Diplomová práce

Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.

Olomouc 2013

Bibliografický záznam
Autor (osobní číslo): Bc. Filip Machula (R100208)
Studijní obor:

Regionální geografie

Název práce:

Geomorfologické poměry území města Zlína

Title of thesis:

Geomorphological conditions in the teriritory of the city of Zlín

Vedoucí práce:

doc. RNDr. Irena Smolová, PhD.

Rozsah práce:

113 stran, 1 volná příloha

Abstrakt:

Diplomová práce byla zaměřena na interpretaci a charakteristiku
geomorfologických podmínek na území města Zlína. Hlavním
úkolem bylo provést morfometrickou a morfostrukturní analýzu
daného území a posléze zmapovat vybrané tvary reliéfu. V kapitole
morfometrie bylo sestrojeno několik údolních profilů a také
vybraných spádových křivek vodních toků, které měly za cíl
charakterizovat průběh sklonových poměrů. Zásadní metodou pro
tvorbu diplomové práce byla metoda studia literárních pramenů a
metoda terénního výzkumu, která poskytla informace o jednotlivých
lokacích a vývoji geomorfologických forem. Těžištěm výsledku
práce byl popis nejtypičtějších tvarů reliéfu v území s jejich hlavními
morfometrickými parametry. Na katastru města Zlína byly nejvíce
lokalizovány tvary fluviální, které jsou zde dominantní. Následovány
byly formami antropogenními, ostatními a kryogenními. Tato práce
obsahuje základní charakteristiky

fyzického

prostředí města

s důrazem na geologický a geomorfologický vývoj. Stejně tak by
měla sloužit jako návod pro další rozšířené studium fyzických
podmínek města.
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Abstract:

This diploma thesis was focused on the interpretation and
characterization of geomorphological conditions in the city of Zlin.
The main task was to perform a morphometric analysis of the
morphostructural territory and then map the selected forms of relief.
In Chapter morphometry was constructed several valley profiles and
curves of selected catchment waterways that were to characterize the
course of vertical alignment. The fundamental principle for the
production of the thesis was the method of study of the literature and
field research method, which provided information on individual
locations and the development of geomorphological forms. The
focus of the work was the description of the most typical landforms
in the area with their main morphometric parameters. Within the
boundaries of the city of Zlín were the most localized fluvial forms,
which are dominant. Followed by the anthropogenic forms, other
forms and cryogenic. This work contains the basic characteristics of
the physical environment with emphasis on geological and
geomorphological evolution. Likewise, should serve as a guide for
other extended study of physical conditions.
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1. Úvod
Katastrální území města Zlína a jeho hranice se chronologicky měnila. Změny ať
už demografické, politické či klimatické postihovaly Zlín již odnepaměti a přetvářely obraz
malého valašského sídla zemědělského charakteru. V historii bychom našli mnoho
momentů, které proměnily Zlín více nebo méně. Selské rebelie v 17. století, rozkvět města
za baťovské éry či povodně v roce 1986 nebo 1997. Každá z těchto událostí zanechala své
nesmazatelné stopy na obyvatelstvu ale také na obrazu krajiny v případě živelných
katastrof a hazardů. Statutární město Zlín je z historického hlediska velmi mladé město.
Před příchodem Tomáše Bati a jeho obuvnického impéria roku 1894 docela malé provinční
město na východní Moravě, které žilo svým poklidným každodenním životem. Následný
industriální rozmach a společenský vzestup nejen města, ale i celého kraje dal vzniknout
průmyslovému městu po vzoru amerických dělnických center s moderními urbánními
prvky. Parky a veřejná prostranství plnily rekreační funkci, kdežto unifikované dělnické
čtvrtě s typickými cihlovými domky funkci obytnou. Při rozmachu Zlína docházelo
k obrovskému přesunu stavebních hmot za velmi krátký časový úsek a při výstavbě
továren, škol, nemocnic aj. docházelo díky čilému stavebnímu ruchu také k přeměně
reliéfu. V případě Zlína je zásah lidské ruky do krajiny více než patrný.
Jelikož

se

Zlín

nachází

v karpatské

soustavě,

tak

většina

přírodních

geomorfologických tvarů lokalizovaných v jeho katastru jsou tvary fluviální. Tvořily se
prostřednictvím řeky Dřevnice, která město rozděluje v ose na severní a jižní část, a
rozhodně za přítomnosti intenzivních srážek. Dalším výrazným činitelem, jenž ovlivňoval
prostředí města, byly srážky přívalové. Zlín je lineární sídlo nacházející se v nivě Dřevnice
a je vměstnán mezi pahorkatinný reliéf Vizovické vrchoviny. Právě její poměrně členitý
terén budovaný paleogenními příkrovy zlínského souvrství račanské jednotky představuje
jednu z vhodných podmínek četných svahových pochodů především v jižní části Zlína.
Svahové pohyby ohrožovaly obyvatelstvo především v dřívějších dobách, protože na
svazích za městem se rozkládaly pastviny, na kterých se pásly ovce a skot. Také slabý
vegetační pokryv udělal své. Realita dneška je však jiná. Svahy na obou stranách
asymetrického údolí řeky jsou pokryty buď typizovanou městskou zástavbou, nebo
společenstvy nepříliš původních jehličnatých porostů namísto bukových kultur
charakteristických pro pásmo Karpat. Činnost vody v nepříliš odolném geologickém
podkladě také měla za následek silnou erozi a následnou sedimentaci málo odolných
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hnědozemí a fluviálních půd již tak ochuzených po častých přívalových srážkách či
zdevastovaných po periodicky se opakujících povodních. Energie řeky při povodních
v době, kdy ještě neexistoval systém včasného varování a jistě technologická pomůcka
v podobě regulovaného koryta, se ukazovala ve své plné síle, protože ještě nežli přišly
první protipovodňová opatření, strhávala řeka obrovské objemy zeminy a ukládala je i
desítky km daleko. Kdybychom se podívali do starého vojenského mapování ať už
Josefského nebo Františkova, všimli bychom si nápadného meandrování řeky Dřevnice ve
Zlíně, která vytvářela také síť bažin, meandrů, štěrkopískových lavic a areálů zamokřených
půd. Dnes je již tento stav takřka z 99 % odstraněn a jedinými důkazy o dávném obrazu
prostoru nejen řeky jsou právě staré mapy nebo samotný podrobný geologický průzkum.
Základním cílem a předpokladem pro pochopení, identifikaci a následnou
interpretaci geomorfologických proměn prostoru katastru statutárního města Zlína tkví
v analýze zájmového území především z bližšího úhlu pohledu – terénním výzkumu.
Mnozí by charakterizovali město Zlín jako geomorfologicky nezajímavou lokalitu bez
vápencových jeskyní s krápníkovou výzdobou, bez mozaiky skalních měst; zkrátka bez
své přidané fyzickogeografické hodnoty, ale stejně jako oblasti Českého masivu jsou
karpatské části České republiky důležité pro rekonstrukci geologického prostředí a taktéž
pro inventarizaci tvarů, které se v tomto rychle měnícím prostředí nacházejí.

„Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.“

Antonio Gaudí
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2. Cíle práce
Cílem diplomové práce je provést komplexní charakteristiku geomorfologických
poměrů katastrálního území města Zlína. Těžištěm práce bude provedení morfometrické a
morfostrukturní analýzy a vlastního terénního výzkumu zaměřeného na podrobné
geomorfologické mapování v měřítku 1:10 000. Výstupem diplomové práce bude
podrobná geomorfologická mapa území města Zlína a vizualizaci a charakteristika
vybraných tvarů reliéfu.
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3. Definice základních pojmů
Při terénním mapování vybraných tvarů reliéfu byly základní kategorie vymezeny
při využití níže uvedené základní definice jednotlivých tvarů reliéfu.Jedná se především o
tvary fluviální, méně četné jsou antropogenní a periglaciální. Každý autor však ale
jednotlivé výrazy definuje trochu odlišně a přináší tak svůj pohled do dané problematiky.
Z hlediska vybraných tvarů ve vymezeném údolí jsou v této kapitole uvedeny
charakteristiky nejčetnějších forem.

Fluviální formy reliéfu
Strž je erozní rýha značných rozměrů, vzniklá zejména v měkkých (sypkých) usazených
horninách (zeminách, spraše apod.) nebo sopečných (pyroklastických) uloženinách. V
profilu má obvykle tvar písmene V, ve spodní části je ukončena "kuželem" z naplaveného
materiálu (Smolová, Vítek, 2007).

Sesuvem se označuje přemísťování horninových hmot po svazích působením zemské tíže,
s výjimkou těch pohybů, při kterých materiál odnášejí transportační média (voda, sníh,
vítr) (Pašek et al., 1995).

Sesuv je relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél
jedné nebo více průběžných smykových ploch b)terénní tvar vzniklý relativně rychlým
přemisťováním horninových hmot po svahu (ČGS).

Údolí je základní fluviální erozní tvar. Je definováno jako protáhlá sníženina zemského
povrchu, vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku. Tvar je výsledkem
vztahu mezi lineární erozí vodního toku a vývojem svahů (Smolová, Vítek, 2007).
Údolími nazýváme takové protáhlé sníženiny na povrchu pevnin, které vznikají říční
činností a sklánějí se ve směru spádu vodního toku. Tvar je výsledkem vztahu mezi
lineární erozí vodního toku a vývojem svahů.
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Údolní niva je akumulační rovina podél vodního toku, která vyplňuje ploché údolní dno
neckovitého nebo úvalovitého údolí říčními usazeninami. Jedná se o akumulační rovinu
podél vodního toku, tvořenou naplaveninami, v menší míře i sedimenty přemístěnými z
okolních svahů (Smolová, Vítek, 2007). Demek (1987) ji definuje jako akumulační rovinu
podél vodního toku, která je tvořena nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a
usazenými tímto vodním tokem, přičemž při povodních bývá zpravidla částečně či celá
zaplavována. Kdežto Křížek (2007) ji chápe jako prostor, který je vymezen tvary, jež
vznikly fluviálními geomorfologickými procesy.

Antropogenní formy reliéfu
Industriální plošiny vznikají především při stavbě průmyslových závodů. Průmyslové
závody jsou často plošně velice rozsáhlé a v přírodním terénu se jen těžko hledají
adekvátně velké rovinné plochy (Smolová, Vítek, 2007).

Sídelní terasa je antropogenní tvar, který vzniká antropogenní degradací na svazích
(Smolová, Vítek, 2007).

Skládka je příkladem akumulačního antropogenního tvaru, který vzhledem často
připomíná pahorek, proto se též někdy nazývá odpadkový pahorek (Smolová, Vítek, 2007).

Kryogenní formy reliéfu
Úpad je malý, mělký, suchý vhloubený tvar převážně úvalovitého nebo neckovitého
charakteru vzniklý působením tekoucí vody svahovou modelací v periglaciálním prostředí
(Smolová, Vítek, 2007).

Mrazový srub je skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným
odnosem (Smolová, Vítek, 2007). Mužík (2004) jej definuje jako
přemodelovaný skalní výchoz
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kryogenně

4. Metodika práce
Při zpracování diplomové práce byly využity základní metody výstavby
akademické práce. Nejdominantněji byla ke kompozici textu aplikována metoda studia
literárních pramenů, která se objevuje ve všech dílčích částech diplomové práce. Nastavila
teoreticko-metodický základ za pomoci nejdůležitějších a z hlediska tématu také
nejpodstatnějších publikací, článků, výzkumných zpráv, sborníků a monografií. Jejich
vhodnou citací, parafrázováním a přenášením významu vznikl tento elaborát, který je
doprovázen mapami, vizualizacemi a vlastním komentářem k výsledkům terénního
mapování. Další významnou vstupem do kompletace zprávy byla metoda terénního
výzkumu,

kde

byly

ověřovány

teoretické

informace

z odborné

geologické

a

geomorfologické literatury. Posledními důležitými metodami použitých pro interpretaci
výsledků byly metody užití digitálních map spolu s jejich studiem a metoda grafického
znázornění, tedy tvorby mapových příloh a výstupů. K zisku dalších cenných informací pro
doplnění textu se autor zabýval metodou osobního rozhovoru dotčenými orgány. Ta se
však na celkovém objemu práce podílí marginálně.

4.1 Metoda studia literárních pramenů
Statistická a demografická data byla vzata z Českého statistického úřadu
(www.czso.cz) a data charakterizující Zlín z webu statutárního města Zlína (www.zlin.eu).
Pro každou kapitolu byla použita jiná klíčová literatura, přičemž některé tituly a publikace
byly nosnými pilíři pro výstavbu všech oddílů. Největší přínos z hlediska komplexnějšího
využití měly tituly Obecná geomorfologie (Demek, 1987), dále Reliéf Moravy a Slezska
v kvartéru (Czudek, 1997) spolu s Metodami kvartérně geologického a geomorfologického
výzkumu (Bezvodová, Demek, Zeman, 1985), které přináší širší fyzickogeografický
pohled a podílí se velkou měrou na kompletaci kapitol morfostruktury s morfometrickou
analýzou. Tyto publikace se staly stěžejní literaturou, která byla v průběhu kompilace
příhodně doplňována. Na popis základních geomorfologických podmínek v území byla
aplikována monografie Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny (Demek, Mackovčin, 2006).
Z dalších významných publikací, bez kterých by geomorfologické podmínky ve Zlíně byly
jen těžko ilustrovány, jsou Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu (Smolová, Vítek,
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2007) a Základy antropogenní geomorfologie (Smolová, Kirchner, 2010). Obě monografie
představují odborné a přehledně zpracované vysokoškolské učebnice s logickým řazením
tvarů, které jsou tématicky uspořádány do celků. Jejich přínos pro charakterizaci a
klasifikaci většiny vybraných tvarů v diplomové práci byl nesmírný. V kapitole vymezení
území byl pro deskripci půdních poměrů ve městě užit taxonomický klasifikační systém
půd

ČR

v korelaci

s Půdní

mapou

1:50 000.

Ke

kvalitnější charakteristice

geomorfologických podmínek jako takových ještě přispěl Atlas skalních, zemních a
půdních tvarů (Rubín, Balatka, 1986). Dominantní fluviální jevy v území, zejména sesuvy
a strže, popsaly práce s názvem Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve
Slezsku (Brázdil, Kirchner, 2007), Dělení svahových pohybů (Nemčok et al., 1974),
Sesuvy a zabezpečování svahů (Záruba, Mencl, 1969) a v neposlední řadě také akademické
příspěvky v podobě disertační práce Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve
Vsetínských vrších (Klimeš, 2007).
S ohledem na významnost sesuvů v reliéfu města byla rešerše odborné literatury
vztahující se k problematice svahových deformací ve flyšových souvrstvích věnována
zvýšená pozornost. Sesuvy a nestabilitu svahů v zájmovém území řeší a identifikuje jako
přírodní riziko či hazard více autorů. Nejvážněji se této tématice věnuje dr. Karel
Kirchner z Ústavu geoniky AV ČR a dr. Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky
hornin AV ČR. Společným jmenovatelem jejich publikací a vědeckých prací je povětšinou
inventarizace a studium geneze svahových deformací nejen v katastru Zlína, ale v celém
flyšovém pásu Vnějších západních Karpat. Publikace Geomorfologie a výzkum svahových
deformací ve Vnějších Západních Karpatech a Gravitační svahové procesy jako
geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat

napsané společně

s kolegou dr. Pavlem Rošťínským rovněž z Ústavu geoniky AV ČR pojednává jednak o
obecných principech vzniku svahových nestabilit a probírá jednotlivé případy sesuvných
ploch v území, klasifikuje a přiřazuje do jednotlivých kategorií, jednak také provádí
komplexní geomorfologickou studii.

Na tyto tituly volně

navazuje příspěvek

Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians
vytvořený společně s dr. Oldřichem Krejčím z ČGS v Brně. Popisují zde základní
procesy tvorby sesuvného nebezpečí ve flyšových horninách. Část textu je věnována
předmětu ohrožení obyvatelstva. Problému konkrétních geomorfologických extrémů se
věnuje v publikaci Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
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vydané dohromady s prof. Rudolfem Brázdilem z MU v Brně. K největšímu přínosu
tohoto titulu patří metodika tvorby práce a její přehledná stavba, která také potrhuje
historické aspekty vývoje starých a v některých případech také sanovaných sesuvů, které
odrážejí historické podmínky vzniku gravitační sesuvných ploch. Vybrané příklady
nestabilit a deluvií spadají vždy do dané klasifikační skupiny a představují typický příklad
rozmanitých tříd svahových pochodů. Taktéž díky této práci doplňuje registr sesuvů.
V rámci grantu Svahové deformace v České republice vytvořil společně s kolegy dr.
Zdeňkem Máčkou a dr. Pavlem Rošťínským výzkumnou zprávu pro dílčí oblast Zlínska.
V této zprávě vycházel částečně z dat, které mu poskytla Zpráva o geologických
průzkumech v roce 2002, kde pojednává o svahových poměrech v synklinále Vizovických
vrchů.

Česká geologická služba připravila k roku 2003 výzkumnou zprávu Svahové

deformace v České republice – oblast Zlínsko, kde sdružuje poznatky základního
regionálního výzkumu horninového prostředí a mapování terénu. Tématu aktivních avšak
již sanovaných rajonů sesuvných ploch se věnuje v části příspěvku Geomorphological
aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic uveřejněném v periodiku Studia
geomorphologica Carpatho – Balcanica. Dedikuje problémy intenzity geneze svahových
procesů na Zlínsku v období červencových povodní v roce 1997. Vysvětluje také vztahy
velkého přísunu dešťových srážek v korelaci s litologií flyšového prostoru horninového
prostředí části Vizovické vrchoviny a následnou modelací zemského povrchu. Právě
červencové povodně roku 1997 reaktivovala mnohá stará sesuvná území. Díky této
události započaly četné výzkumy v oblasti celé východní Moravy a také Zlínska.. Tuto
problematiku shrnuje ve článku Slope deformations - an important geomorphological
phenomenon of the Outer Western Carpathians vypracovaném opět s dr. Oldřichem
Krejčím. K sesuvům ve Vizovické vrchovině resp. ve Zlínské vrchovině se vrací
v příspěvku Působení sesouvání na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny, kde
byl v letech 2000–2004 prováděn podrobný inženýrsko-geologický průzkum oblasti.
Jedním z primárních výstupů textu je teze, že ve studovaném prostoru převažují deformace
charakteru sesuvů, které jsou ve značné

míře vázány na deluviální a koluviální

akumulace, a které jsou budovány na hlinito-jílových až písčitých rytmicky se střídajících
horizontech. Díky těmto geologickým poměrům tak vysvětluje velký počet mělkých a
středně mocných svahových deformací, které se vyvíjejí díky třem hlavním faktorům.
Prvotně v místech s výraznějším lomem spádu svahu, kde je jeho struktura podmiňující.
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Sekundárně na svazích postižených rovněž litologicky ale za přispění intenzivního
vypadávání srážek. Zde jsou pak sesuvy lokalizovány v podobě proudovém či plošném.
Společným pojítkem není přímá vazba na fluviální systém. Za poslední jsou to svahové
nestability generované v podmínkách pravidelných vodních toků, které přispívají nejvíce
k erozně denudačnímu charakteru reliéfu Zlínska. V tomto případě je sesouvání či ploužení
terénu detekováno jednak v pramenných částech Dřevnice (často ale i dále po proudu toku
vzhledem k povaze horninového prostředí), jednak svahové sedimenty vyplňující úpady či
údolní dno tvořené nezpevněnými klastickými sedimenty. Dr. Jan Klimeš se modelovým
územím zabývá o něco méně než dr. Karel Kirchner. Nicméně jeho přínos pro studium
sesuvů na Vsetínsku a Zlínsku je důležitý. První významná publikace, ve které se věnuje
svahovým pochodům, je jeho disertační práce s názvem Analýza podmínek vzniku
svahových deformací ve Vsetínských vrších. Zde jsou integrovány základní poměry vzniků
deluvií, široká klasifikace gravitačních svahových pochodů, taktéž jsou uváděny singulární
příklady. V obecné rovině je tato monografie rovněž platná pro flyšové vrstvy v katastru
města Zlína. Také se zabývá kategorizací sesuvů, jejich morfologií a morfostrukturní
analýzou, které by měla přispět k rozpoznání a predikci případných oživených či nových
sesuvných územích. To dokazuje v práci Vrtné práce v rámci vybraných svahových
deformací v oblasti Vsetínska a Zlínska v letech 2004 až 2005, která byla sepsána jako dílčí
zpráva z projektu Výzkum a průzkum modelových svahových deformací z roku 2005. Ve
vztahu k nebezpečným dopadům sesouvání půdních hmot se v roce 2009 zapojil jako
řešitel do post-doktorandského grantu Evaluation of landslide risk within urbanized areas
of the Outer Western Carpathians, Czech Republic trvající až do roku 2011, který mapuje
svahové hazardy v oblasti flyšového pásma Karpat a především hodnocení výskytu a
důsledku vzniku sesuvů v aglomeraci Zlína, kterou bere jako modelovou. V projektech
mající provést monitoring, zhodnocení rizikových faktorů vzniku sesuvů a inventarizaci
geodynamických jevů pokračuje rovněž dr. Oldřich Krejčí. V letech 2004 až 2007 právě
jako vedoucí projektu Svahové deformace v České republice provádí rajonizaci oblastí se
specifickými geologickými podmínkami, které jsou náchylné k tvorbě svahových pohybů.
Generuje řadu výstupů, které mají být nápomocny samosprávám při tvorbě územních plánů
či regulativů v území. Na tento projekt volně navazuje další grant Dokumentace a
mapování svahových pohybů v ČR z roku 2008, kde již pouze doplňuje informace z let
předchozích. Ve stejném roce započal další výzkum a to konkrétně Studie prioritních
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oblastí geodynamických rizik na Moravě. Tady realizuje rešerši stávajících sesuvů,
definuje dílčí případy deluviálních pohybů a určuje návrhy pro další výzkum
nejpostiženějších oblastí pro období 2009 až 2015. Sledováním vývoje vzniku sesuvných
ploch a jejich pozorováním se zabývají dr. Ivo Baroň a Mgr. Jaroslav Prchal. Zajímají
se jak obecným výzkumem svahových pochodů, tak částečně monitorováním nově
vzniklých sesuvů. To dokazují ve Fotoletecké dokumentaci kalamitní aktivace mělkých
svahových deformací na Zlínsku na jaře 2006. Jedná se o unikátní soubor leteckých
snímků do půdorysu reliéfu a tímto přinášejí zajímavý náhled do studia geneze a
morfostruktury svahových nestabilit. Zmiňují se také o sesuvu ve vymezeném území
v lokalitě Zlín - Lužkovice, kde identifikovali 2 sesuvné proudy mělkého charakteru o
délce 10 a 16 m aktivovaném v pleistocénní terase prostřednictvím extrémně rychlého tání
na jaře 2006. Byl jimi také na jaře 2006 lokalizován plošný sesuv přímo v katastru
statutárního města Zlína u zimního stadionu, kde v půdním profilu došlo k nasycení vodou
a svah se utrhl po smykové ploše. Celé postižené území zabíralo plochu o rozměrech
11*22 m. Celý dokument Svahové nestability vzniklé po tání v r. 2006 je dílem vzniklým
na zakázku Ministerstva životního prostředí. Okrajově se o vybraném území z hlediska
svahových poměrů alespoň v obecné rovině zmiňují doc. Tomáš Pánek, dr. Mojmír
Hrádek a dr. Veronika Smolková, všichni z ostravských geografických pracovišť,
v publikaci Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech
Republic, ve které taktéž sumarizují následky intenzivních srážek na flyšový reliéf a
lokalizují více než 150 sesuvných míst hlavně v oblasti severní a východní Moravy. Svým
podílem ke klasifikaci a terénnímu výzkumu sesuvů přispěl i ing. O. Mrvík z Hornickogeologické fakulty VŠB-TU Ostrava v Klasických a nových sesuvech v oblasti karpatského
flyše. Podstatným doplňkem pro pochopení zásad geneze gravitačních svahových pochodů
ve vztahu k okolnímu geologickému podkladu je Českou geologickou službou nově
vytvořený Portál geohazardů za podpory Odboru geologie MŽP ČR. Sdružuje a sleduje
jejich katalog, radonové nebezpečí nebo dílčí geomorfologické výzkumy. Registr bývá
pravidelně aktualizovaný. Největším přínosem pro rozvoj studia svahových pochodů je
mapová aplikace Svahové nestability prezentující výsledky sběru dat a přinášející nový
pohled do jejich vývoje. Navíc ještě obsahuje Databázi svahových nestabilit, ve které jsou
zahrnuty morfometrické a morfostrukturní charakteristiky postižených lokalit. Informace o
nich lze v databázi dohledat na základě vyplnění vstupních údajů např. kódu popisu
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svahové nestability či katastrálního území. Po povodních v roce 1997 se i v bývalém
okrese Zlín objevily svahové deformace a jeden z orgánů státní správy, které řešily
sanování a následný monitoring sesuvných proudů, byl Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí sanaci pozemků postižených sesuvy. Nejenom vědecké, akademické či
samosprávné instituce se zaobírají svahovými deformacemi. Sborník Českého svazu
ochránců přírody okr. Zlín Ze životního prostředí Zlínska je typickou ukázkou souhrnné
přírodovědné publikace dotýkající se i nebezpečí sesuvné činnosti. Spolu s edicí Zlínsko.
Chráněná území ČR. 2. díl, na které se spolupodíleli dr. Peter Mackovčin a Matylda
Jatiová. Jedná se o charakteristiku přírodních poměrů, zvláště chráněných území Zlínska
současně se stanovením obecných přírodních poměrů. Velmi řídce se okruhu sesuvů
v návaznosti na vztah k fyto a zoospolečenstvům věnuje i časopis Acta Carpathica
Occidentalis vydávaný jako společné periodikum Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Přelomovým projektem vsetínského muzea se má
stát nová multimediální publikace Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Má
shrnovat obecné zásady o přístupy k ochraně osobité valašské a pasekářské krajiny.
Z hlediska regionálního přístupu k tématu sesuvů se jimi zabývají především
dotčené orgány městské samosprávy. Jde zejména o odbor životního prostředí a
zemědělství spolu s odborem městské zeleně, sporadicky se sesuvy zabývá odbor
stavebních a dopravních řízení a odbor urbanismu a architektů. Jejich přínos pro studium a
širší klasifikaci sesuvů je však marginální. Odbor životního prostředí na úseku vodního
hospodářství např. zajišťuje správu veřejných studní a uděluje povolení k jejich navrtání.
Na popud Odboru životního prostředí prostřednictvím Rady města Zlína (jakožto
institucionální nástroje k řešení sesuvného nebezpečí) došlo v roce 2010 k sanaci sesuvu v
ulici Dolní dědina ve Zlíně – Přílucích nebo na Jižních Svazích v ulici Pod Stráněmi.
Z posudků EIA, které se týkají územně Zlína a rovněž se dotýkají problematiky sesuvů, je
možné uvést záměr s názvem Společenské a obchodní centrum Zlín – Březnická. Prozatím
tento projekt nebyl realizován, avšak v posudku lze nalézt zprávu o kompletním
inženýrsko-geologickém průzkumu dané lokality s výsledkem, že v případě výstavby by
při dodržení technologického postupu nedošlo ke vzniku sesuvu zemin do stavební jámy.
Již realizovaným záměrem se stalo Koupaliště Jižní svahy – Zlín. Stavba stojí ve svažitém
terénu a při provádění projektu došlo k inženýrsko-geologickému průzkumu. Do podloží
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bylo vyvrtáno 5 dílčích vrtů a zpuštěny sondy až do hloubky 7 m z toho důvodu, že se
záměr nacházel pod uzávěrem stržovité deprese, kde hrozilo sesouvání. Vrtné práce a
sondáže do podloží se ještě periodicky uskutečňují v jediném dobývacím prostoru
v katastrálním území města Zlína v lokalitě Malenovice, kde se nachází lom na těžbu
cihlářských surovin, které těží firma Zlínské cihelny s.r.o. Jedná se de facto o největší
aktivní sesuvné území ve Zlíně, které je třeba sanovat dle aktuální potřeby.
Analogicky jako sesuvů, byla velká pozornost věnována fluviálním tvarům reliéfu,
které předcházelo studium odborné literatury. Projektů a samostatné literatury, která by se
přímo zabývala fluviálními tvary ve Zlíně a jeho blízkém okolí je pramálo. Spíše se jedná o
krátké příspěvky, regulační plány či jednotlivé koncepce nebo studie, které řeší studované
území pouze z jistého úhlu pohledu nebo její segment a vesměs tedy nezabírá veškerou
problematiku do plné šíře.

Ve Zlíně na magistrátu tuto oblast zpracovává oddělení

životního prostředí a zemědělství, které je nejenom zpracovatelem ale rovněž i zadavatelem
studií atd. Jen namátkou je autorem Místní koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty statutárního města Zlína na období 2009 až 2013. V menší míře oddělené
městské zeleně. Na krajské úrovni se paralelně tímto okruhem zabývá Odbor životního
prostředí a zemědělství, který zpracovává agendu od posuzování vlivů na životní prostředí
EIA až po environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Jedna ze základních priorit
v oblasti životního prostředí statutárního města Zlína a jeho okolí je ochrana před
povodněmi. To znamená především ochranu obyvatelstva, majetku města a v neposlední
řadě rovněž celého území. Především povodně v červenci 1997 zapříčinily rozsáhlé
svahové pochody a erozi půd v katastru města, proto tedy Zlín investoval více prostředků
do své protipovodňové ochrany.Základní studií sloužící jako prevence před povodněmi je
Povodňový plán Zlínského kraje vycházející z o řád vyššího dokumentu Povodňový plán
ČR. Byl zpracován oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a
zemědělství a oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana ve spolupráci s
vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s.p. v roce 2004 (www.kr-zlinsky.cz).
Charakterizuje scénář, jak postupovat při tomto přírodním hazardu a slouží jako hlavní
dokument pro Povodňovou komisi Zlínského kraje s cílem řízení ochrany před povodněmi
na území kraje. Na Povodňový plán Zlínského kraje volně navazuje dokument Studie
ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, která zahrnuje strategii ochrany před
povodněmi, jednotlivá opatření pro eliminaci erozivní činnosti a také návrhy
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protipovodňových opatření pro daná povodí, mj. i Dřevnice. Mezi páteřní dokumentaci
zahrnující i ochranu území před povodněmi rovněž patří Zásady územního rozvoje kraje a
její platná aktualizace z roku 2012. Tématu povodní se věnuje také Koncepce řešení
protipovodňové ochrany na území Zlínského kraje, která byla vydaná společností
Hydroprojekt v rámci již zmíněné Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského
kraje. Zpráva obsahuje několik kapitol týkající se přímo města Zlína. Jedná se o Opatření
na území Zlínského kraje již navržená, případně realizovaná, Oblast povodí Moravy –
povodí Dřevnice a Opatření ke snížení erozní ohroženosti území. Tyto oddíly integrují a
sdružují opatření s cíly směřující k ochraně zemědělské půdy, obnovy a odbahnění
rybníků, čištění, údržbu a zkapacitnění toku Dřevnice. Do kategorie ochrany před
povodněmi lze zařadit ještě sborník přednášek Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji
právě s příspěvkem na téma Protipovodňová ochrana a revitalizace od doc. Miroslava
Dumbrovského. Ve svém příspěvku navrhuje protierozní opatření jako např. mulčování,
protierozní průlehy, meze, terasování nebo stabilizaci drah soustředěného odtoku.
V návaznosti na povodňové průtoky přikládá velký význam říční nivě a charakteru
inundačního území. Méně ale taktéž dotýkající se problematiku vodní eroze a rozvoj
fluviálních tvarů v dotčeném území řeší Studie o lesním hospodářství na území Zlínského
kraje (zpracovatel: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Mendlovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně. Na v zásadě krajskou produkci navazuje projekt města
Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území statutárního města Zlína.
Předmětem projektu, který probíhá v rozmezí 2011 až 2013, je rozšíření stávajícího
varovného a informačního systému obyvatelstva a zpracování digitálního povodňového
plánu pro statutární město Zlín (www.zlin.eu). V současné době také probíhají přípravné
fáze na vzniku koncepčního dokumentu s názvem Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2020 – Zlín 2020. Ten by měl navázat v dílčí kapitole na doposud vzniklé
studie a plány v oblasti protierozních a protipovodňových opatření. Další poznatky ohledně
fluviální činnosti lze nalézat ve spisu Archiv města Zlína 1509-1949 od Jiřího Hanzala, ke
které je možné se dostat v Moravském zemském archivu v Brně - Státním okresním archivu
Zlín – Klečůvka. Konkrétně se jedná o problém stržové eroze na svazích v okolí města
„v letech 1908-1927, kdy byl Zlín nucen opakovaně odvodňovat pozemky“. Dá se ale
tvrdit, že tento problém zůstal nevyřešen, protože hned „v letech 1928-1929 díky
nadměrnému kácení lesů na pozemku velkostatku dr. Haupta docházelo k erozním
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projevům na hospodářské půdě“. Ve spisu Městský národní výbor Gottwaldov 1954-1960
(1980) od Vladimíra Štroblíka se dá zjistit, že „přívalové srážky v roce 1958 napáchaly
vysoké škody na majetku města“ a zapříčinily na „odlesněném terénu půdotok a splach
ornice“. Dalšími zdroji, které integrují informace o povodňových charakteristikách či
atributech, svahových pohybech nebo krajinném pokryvu vztahující se k problematice
fluviální

geomorfologie,

jsou

mapové

portály

www.mapy.nature.cz

a

www.geoportal.cenia.cz. Poskytují genetickou klasifikaci a deskripci jednotlivých lokalit
skrze výše zmíněné parametry.
Z absolventských

prací

se

definovanému

prostoru

z pohledu

fluviálně-

morfologických pochodů zabývá mgr. Michal Francírek z Masarykovy univerzity
v Brně. Jeho práce Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech
v okolí Zlína mapuje problematiku provenience fluviálních sedimentů na vodních tocích
okolí Zlína. V obecné míře se o vodní erozi v ČR v diplomové práci zmiňuje mgr.
Martina Sklenářová z UPOL. Postihuje v ní hlavně generální vznik, dále plošnou a
stržovou erozi půdy na území ČR, tvoří simulační model ohroženosti pozemků vodní erozí,
kde Zlínsko patří k nejohroženějším a navrhuje protierozní opatření.
Problematika vztahující se k tématice diplomové práce byla okrajově řešena i
v některých závěrečných kvalifikačních pracích. Do kategorie kvalifikačních prací věnující
se sesuvům ve Zlíně patří magisterská diplomová práce mgr. Martina Štancla s názvem
Stabilita svahu na lokalitě sesuvu ve Zlíně. Za pomoci aplikace Petterssonovy metody se
snaží zjistit vnitřní podmínky pro rozvoj svahové deformace a navrhuje opatření pro sanaci
sesuvu v lokalitě Zlín – Zlínské Paseky. Právě tato práce je jedna z mála, která řeší
modelové území v kontextu zvoleného tématu. Ostatní diplomové a bakalářské práce se
sesuvy ve Zlíně zabývají podstatně méně. Příkladem je např. bakalářská práce bc. Filipa
Machuli s titulem Lexikon vybraných tvarů reliéfu Karpat na území ČR, kde jen v dílčí
části věnuje pozornost sesuvům ve Zlíně. Obdobně je na tom i bc. Karel Macek z UPOL,
který ve své kvalifikační práci Vybrané antropogenní tvary reliéfu na katastrálním území
Kostelec u Zlína, reflektuje skutečnost vzniku sesuvů prostřednictvím lidského zásahu do
krajiny. Zajímavý pohled na sesuvy generované ve Zlíně představují některé práce
studentů a absolventů z fakulty technologické a aplikované informatiky UTB ve Zlíně.
Např. práce Využití geografických informačních systémů v ochraně životního prostředí od
ing. Karla Křížka. Zobrazuje v ní mapu sesuvů ve Zlíně a dělí je na aktivní a neaktivní.
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Dále ing. Martina Kašíka Ochrana a informovanost obyvatelstva při živelných
pohromách podává zevrubný popis, jak se chovat při sesuvném nebezpečí. Za zmínku ještě
stojí práce Proměny rezidenčních funkcí v suburbánních částech Zlína po roce 1989 od bc.
Petry Březíkové, která pozoruje sesuvné nebezpečí v komparaci se vznikem nové obytné
zástavby v suburbánní zóně města, resp. v lokalitách Kudlov a Mladcová.

4.2 Metoda využití digitálních a tématických map
K doprovodnému popisu kulturně historického vymezení staré mapy ze stránky
www.oldmaps.geolab.cz. Z hlediska určení morfostruktury a morfometrie reliéfu Zlína
byly použity především geologické mapy a mapové servery, jejichž produkty nabízí
ucelené a věrohodné informace o horninovém podloží (www.geologicke-mapy.cz), dále
geologický portál ČGS-Geofondu (www.geofond.cz), národní geoportál INSPIRE
(www.geoportal.cenia.cz) nebo taky digitální geologickou a geomorfologickou mapu
(ČGS/CENIA). Elementární informace o přírodních poměrech (např. sklonitost svahů,
expozice ploch, klimatické oblasti, land cover) byly zjištěny díky produktu AOPK
MapoMat (verze 0.2.01) dostupné ze stránek www.mapy.nature.cz. Zjištěné informace
z mapových aplikací byly ještě v případě sesuvů konfrontovány s webem www.sesuvy.cz,
který integruje zajímavé zprávy z výzkumu a odkazy na další odbornou geomorfologickou
literaturu. Ke stanovení a porovnání geologických dispozic prostoru byla využita Odborná
podrobná geologická mapa 1:50 000 a pro typologii půd již zmíněná Půdní mapa 1:50 000.
Pro korektní vysvětlení a prezentaci zjištěných dat byla z ČÚZK objednána Základní mapa
České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Z hlediska obsahu databáze ZABAGED se
jedná o 4 její deriváty s kladem listů (25-21-25, 25-32-21, 25-21-20, 25-32-16).

4.3 Metoda osobního rozhovoru
Posloužila jako sekundární metoda, která měla informace získané z literatury
akademické a posléze regionální, potvrdit a data správně interpretovat, popř. verifikovat.
Rovněž bylo jejím úkolem seznámením se s osobami ze státního či soukromého sektoru,
které se daným tématem zabývají ať už na jakékoli odborné úrovni. Informace týkající se
reliéfu města, vrtů, studen, výzkumů a sesuvných oblastí byly zjištěny od RNDr. Martiny
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Vašátkové z odboru životního prostředí a zemědělství MMZ. Některá další data související
s povrchem města Zlína byly získány po navštívení Státního okresního archivu Zlín
(pobočka Klečůvka) od zástupce ředitele a hlavního archivního inspektora Mgr. Pavla
Šrámka, PhD.

4.4 Metoda terénního výzkumu
Pro hlavní oporu cílů diplomové práce bylo potřeba poměrně detailně zmapovat
terén v zájmovém území. Výzkum byl rozdělen na několik na sobě nezávislých fází. První
etapa byla uskutečněna na jaře 2012, která měla za cíl provést zkoumání celkového vývoje
reliéfu a zevrubnou morfometrickou charakteristiku vybraných tvarů především
v Kudlovské vrchovině. Značná část mapování spočívala ve sledování a měření vývoje
stržové eroze v oblasti za pomocí pásma s délkou 10 m. Další etapa, vedená na konci léta
2012, se zaměřila na profilování a rozšíření antropogenních a fluviálně akumulačních
tvarů. Závěrečná fáze terénního výzkumu (jaro 2013) se zaměřila na výskyt všech
typických tvarů Mladcovské vrchoviny. Převážně šlo o území postižená sesuvy a plošnou
akvatickou erozí. Etapa jaro 2013 tak byla zvolena záměrně, protože dochází k rozpouštění
sněhové pokrývky ve vyšších částech obou vrchovin prostřednictvím tavných vod, a tudíž
je možné sledovat hloubkovou a boční erozi na svazích ve fázi iniciace a tím sledovat
kompletní průběh tvorby strží a mikrosesuvů. Ke kvalitnějšímu průzkumu v modelovém
území bylo rovněž užito pomůcek jako např. zmiňované pásmo s délkou 10 m, dále
zednický skládací metr a kladivo. Z každé etapy terénního průzkumu byla pořízena
fotodokumentace.

4.5 Metoda tvorby mapových a grafických výstupů
Primárně byly zhotoveny analýzy údolních profilů a spádových křivek. Údolních
profilů je 8 (A až H) a spádových křivek 4. Oba dva typy profilů byly sestrojeny za pomoci
editoru aplikace MapoMat (verze 0.2.01), kde byly odměřeny jednotlivé vzdálenosti a
následně zpracovány v prostředí MS Excel, v němž byly profily graficky vizualizované.
Stejně tak i tabulky byly vytvářeny v programu MS Excel. Výřezy základních map užitých
pro dokreslení geologických a půdních podmínek byly vytvářeny v prostředí ArcGIS
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Explorer Online. První vytvořenou mapou užitou v diplomové práci byla mapa s názvem
Vymezení území katastru města Zlína v souladu s geomorfologickými celky v měřítku
1:200 000. Je uvedena v kapitole morfostrukturní analýza, kde podkladovou vrstvu tvoří
ortofoto mapa, která je překryta editovanou vrstvou geomorfologických celků zasahujících
do katastru města s překrytím samosprávné hranice Zlína. Dalšími výstupy jsou mapy
v oddílu Geomorfologické členění. Jedná se o mapy s názvem Reliéf katastru města Zlína a
3D reliéf města Zlína. Prvně jmenovaná mapa je navíc překryta editovanou vrstvou
administrativní hranice působnosti města. V případě druhé jde o trojrozměrný model
reliéfu, tedy tzv. 3D grid. V obou mapách byla použitá kartografická metoda zvaná
barevná hypsometrie, aby vynikla výšková členitost reliéfu. Oba výstupy mají ještě další
společný prvek v podobě dekadické legendy. Přílohou je Podrobná geomorfologická mapa
v měřítku 1:10 000, která obsahuje vybrané tvary fluviální, kryogenní, ostatní, skalní a
antropogenní. Byla sestrojena na základě sklonitosti ploch (pomocí sklonitostního měřítka)
a jednotlivé tvary doplněny na základě vlastního výzkumu území. Intervaly pro tvorbu
byly stanoveny dle Bezvodová et al. (1985) takto: 0-2°, 2-5°, 5-10°, 10-15°, 15-25°, 2535°, 35-55°.
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5. Vymezení a základní charakteristika zájmového území
Zlín je administrativním, kulturním a hospodářským střediskem jihovýchodní
Moravy a leží v centrální pozici Zlínského kraje, který vznikl 1. ledna 2000 jako jeden
z nástupců Jihomoravského (okres Zlín, Uh. Hradiště a Kroměříž) a Severomoravského
kraje (okres Vsetín) na základě ústavního zákona č. 347 ze dne 3. prosince 1997
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Sestává ze 4 okresů (zlínský,
vsetínský, uherskohradišťský, kroměřížský) a rozkládá se na ploše 3 964 km2. Zlín se na
výměře kraje podílí necelými devíti procenty. Zlínský kraj společně s Olomouckým krajem
tvoří rovněž region soudržnosti Střední Morava. Zlín má 76 010 obyvatel (odpovídá asi 17
% obyvatel kraje) k datu 26.3. 2011, z toho je 36 398 mužů a 39 612 žen. Katastrální
rozloha města dosahuje hodnoty takřka 103 km2 a město je ještě vnitřně členěno na 15
místních částí (Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Lužkovice
Malenovice, Mladcová, Prštné ,Příluky, Salaš, Štípa, Velíková, Zlín). Hustota zalidnění
dosahuje na míru 282 obyvatel na km2 (www.czso.cz).

Obr. č. 1: Katastrální členění Zlína s místními částmi (www.geocaching.cz)

Území Zlína a jeho okolí bylo trvale osídleno již v období pozdního paleolitu.
Svědčí o tom řada v oblasti nalezených pazourků a kusů opracovaných kamenů určených
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k lovu či řezání. Lze se o tom přesvědčit při návštěvě muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. První dochovaná historická zmínka o Zlíně jako takovém pochází z roku 1322.
Během středověku i novověku Zlín patřil spíše k provinčním městečkům, které mělo pouze
omezený regionální význam a vliv a nikdy nemohl dosáhnout významu Brna či Olomouce.
Špatná geografická poloha ovlivňovala nejenom dopravní spojení s okolním světem, ale
díky povaze terénu také nepřítomnost hradebního okruhu. Základem obživy obyvatel bylo
pastevectví a drobné zemědělství v typicky valašské krajině. Ze středověkých milníků
Zlína lze zmínit rozšíření městských práv díky Zdeňkovi ze Šternberka roku 1397 nebo
vyplenění Zlína za vpádu Bočkajovců při protihabsburském povstání roku 1605. Zlín byl
až do příchodu rodiny Baťů ve stínu sousedních Vizovic a i počet obyvatel v něm rostl jen
pozvolna. Díky vzniku manufaktury na výrobu obuvi v roce 1894 začal Zlín vytvářet své
novodobé dějiny. Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, díky své pracovitosti a
invenci přebudoval během dvou dekád Zlín ze zaostalého městečka na nejmodernější
město v tehdejší ČSR. Díky velké zakázce od rakouské armády mohl i v době První
světové války ekonomicky růst a díky tomu rovněž měnit obraz města. Vznikaly továrny,
sklady, nové dělnické čtvrtě, školy nebo budovy veřejného charakteru. Stavební boom
pozměnil tvář původně celistvě, kolem náměstí, uspořádaného sídla v prostorově a
organizačně rozsáhlý celek. Růst a rozmach baťova podniku ukončila válka a posléze
nástup komunismu a znárodnění jeho majetku. Tím také skončila etapa, která znamenala
pro Zlín zlatý věk. Dnes patří Zlín, stejně jako za baťovců, za ekonomické a průmyslové
centrum východní části Moravy mající stále tvář mladého a podnikatelského města.
Tomuto trendu také přispívá i Univerzita Tomáše Bati zřízená v roce 2000 (www.zlin.eu).
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Obr. č. 2: III. vojenské mapování - 1 : 25 000, výřez listu 4359_2
(www.oldmaps.geolab.cz, vlastní úprava)

Z pohledu klimatické rajonizace spadá zájmová oblast do oblasti mírně teplé MT9 a
mírně teplé MT10. Zlín a jeho okolí se tedy nachází v přechodné klimatické oblasti na
rozhranní dvou klimatických oblastí MT9 a MT10. Dle Quitta (1971) se dají tyto
klimatické oblasti charakterizovat jako areály s dlouhým a teplým létem, s mírným až
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je mírná, suchá s poměrně krátkým
trváním sněhové pokrývky. Katastrální území města Zlína je řazeno k mírně teplým
klimatickým oblastem s mírně teplou zimou, kde se průměrná teplota pohybuje okolo 8 °C.
Nejstudenějším měsícem je leden a nejteplejším je červenec. Průměrný roční úhrn srážek
odpovídá zhruba 650 mm. V zimním období se zde tvoří vlivem katabatického stékání
jezera chladného vzduchu (Vysoudil, 2006). Vertikální stratifikace atmosféry a její
termické zvrstvení má za následek častý výskyt inverzí. Dále se dá tvrdit, že zimní měsíce
jsou vhodné i pro rozvoj smogu londýnského typu. V létě naopak smogu typu
losangeleského, jehož příčinnou je hlavně automobilová doprava. První sněžení bylo
zaznamenáno v poslední dekádě měsíce října, poslední v první dekádě v měsíci dubna.
Orografické podmínky a její konfigurace terénu brání rozvoji větším cirkulačním buňkám
a proto se na území Zlína jen málo vyskytují větší bouřkové systémy. Převažuje proudění
západní a jihozápadní. Průměrné úhrny globálního slunečního záření se pohybují v rozmezí
3800-3900 MJ/m2. Průměrná roční oblačnost, která se měří v desetinách pokrytí oblohy, se
pohybuje těsně pod 6,5. Nejvyšší oblačnost je v prosinci, nejnižší v srpnu. Přehled
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klimatických charakteristik pro Zlín je uveden v následující tabulce:

Tab. č. 1: Charakteristiky klimatických oblastí (Čuřík, 2012)
Klimatické charakteristiky
MT9
MT10
průměrná teplota vzduchu v lednu
-3--4
-2--3
průměrná teplota vzduchu v dubnu
6–7
7–8
průměrná teplota vzduchu v červenci
17–18
17–18
průměrná teplota vzduchu v říjnu
6–7
7–8
40–50
40–50
počet letních dnů (s tmax 25C a vyšší)
110–130
110–130
počet mrazových dnů (s tmin -0,1C a nižší)
30–40
30–40
počet ledových dnů (s tmax -0,1C a nižší)
140–160
140–160
počet dnů s průměrnou teplotou 10,0C a vyšší
srážkový úhrn ve vegetačním období
350–400
400–450
srážkový úhrn v zimním období
200–250
200–250
počet dnů se srážkami 1 mm a většími
100–120
100–120
počet dnů se sněhovou pokrývkou
50–60
50–60
počet dnů zamračených
40–50
40–50
počet dnů jasných
120–150
120–150
Letní den
tmax ≥ 25 °C
Mrazový den
tmin ≤ -0,1 °C
Ledový den
tmax ≥ -0,1 °C
Vegetační období měsíce IV - IX
Zimní období
měsíce X - III
Jasný den
Nd ≤ 2/10
Zamračený den
Nd ≤ 8/10
(Nd - průměrná oblačnost v desetinách pokrytí oblohy)
Dle informačního systému kvality ovzduší (ISKO) bylo ve Zlíně evidováno v roce 2008
cca 200 provozovatelů, kteří nestejnou mírou uvolňují do ovzduší škodlivé látky a spolu s
dopravou vytváří ve městě lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro oblast Zlína jsou
typické škodlivé látky jako polétavý prach PM (1,1 % odpovídá 10 % plochy územního
celku), Benzo-a-pyren (10,3 % plochy) a troposférický ozón (100 % plochy) (Životní
prostředí Zlínska a jeho ochrana 2010).
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Hydrologicky zájmové území patří do části povodí Dřevnice (č.h.p 4-13-01-015 a
následující), která je páteřním vodním tokem, tvoří osu vymezeného území a odvodňuje
Zlínskou vrchovinu. Plocha povodí měří 434,6 km2 a tok je 42,3 km dlouhý
(www.pmo.cz). Přestože má řeka Dřevnice v průměru nízký průtok, tak patří k
významným vodním tokům s vodárenským odběrem zejména pro průmysl. Katastr Zlína
náleží k lokalitě s nízkým až průměrným vodohospodářským potencionálem. Říční síť je
hřebenovitě uspořádána (Netopil, 1972). Pravobřežní přítoky Dřevnice ve vymezeném
území jsou potoky Hvozdenský, Přílucký, nejvýznamnější pravobřežní přítok Fryštácký
potok, dále Pasecký potok a Hostišovský potok. Z levobřežních jsou to Jaroslavický potok,
Kudlovský potok, na kterém je přímo v centru města postavena Kudlovská přehrada a
Slanický potok. Většina toků je v řešeném území regulována. Nejvýznamnějším
levobřežním přítokem při východní hranici zájmového území je Lutonínka. Vodní režim
Dřevnice se dá charakterizovat jako typ oderský, kdy maxima dosahují během tání sněhu a
ledu na konci jara. V zimních měsících se vykytují na Dřevnici a přilehlých tocích ledové
jevy. Jsou přítomné také na Příluckém, Prštenském, Chlumeckém a Zboženském rybníce,
které se nachází ve zlínském katastru. Mimořádně dlouho trvá ledová uzávěra na
Kudlovské přehradě v centru města především z důvodu malé tepelné kapacity nádrže a
okolní zástavbě bránící pronikání slunečních paprsků. Vodních nádrží v katastru města je
pramálo, protože z hlediska morfologie reliéfu zde pro ně nejsou podmínky a ani pro jejich
přirozený rozvoj. Studovaná oblast z geologické povahy a stavby nemá velké předpoklady
pro genezi a akumulaci podzemních vod. Z hydrogeologického hlediska jde o území chudé
na podpovrchovou vodu. Transmisivita dosahuje nízkých hodnot (Kříž 1983). Převážná
část vývěrů je hlavně vázána na písčité a bazální štěrkovité sedimenty údolního dna, které
produkují zvláště hydrogenuhličitanovou vodu. Mocnost zvodnělých štěrkopísčitých
horizontů se pohybuje od dvou do sedmi metrů.

Specifický odtok z území se pohybuje

v rozpětí mezi 2 - 4 l/s. V hydrologické bilanci převažuje výpar nad odtokem (Nekuda
1995). Co se týká zdrojů pitné vody, tak město Zlín má 2 zdroje pitné vody. Jednak jde o
jímací území Kvasice, které zásobuje jižní a západní část města a tvrdost vody dosahuje v
průměru 2,5 mmol/l, jednak Slušovickou vodní nádrž zásobující východní a severní část
města, kde tvrdost vody je v průměru 1,7 mmol/l. Město Zlín eviduje na svém území
celkem 162 veřejných studní, u kterých probíhá postupná kontrola kvality vody a podle
potřeby i jejich úpravy (Životní prostředí Zlínska a jeho ochrana 2010). Na území Zlína se
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nachází 5 minerálních pramenů z toho dva v Loukách na Slanici, tři v Malenovicích u
potoka Baláš bývalé sirnaté lázně.
Půdní horizonty se ve vymezeném areálu mohou především označovat za kultizem
a antrozem. Jde o půdy, které byly modifikovány kultivačními, melioračními a
antropogenními opatřeními a jejich geneze dána vrstvením, rigolováním, hloubkovým
kypřením nebo mísením materiálu. Řada z původních horizontů byla také pohřbena či
překryta při stavebně technické činnosti. Nejčastěji se tyto antroposoly vyskytují ve
svrchním půdním horizontu půdy. Konkrétně se jedná o půdy v okolí továrního areálu, kde
bylo třeba pomocí drenáží odčerpat vodu z podloží. Specifickým případem antrozemě je
lokalita Suchý důl na Mladcové, která je městskou skládkou. Produkční potenciál
zemědělských půd v převážné části údolí Dřevnice je nadprůměrný. Dle Taxonomického
klasifikačního systému půd ČR patří půdy v této oblasti, pokud leží v údolí Dřevnice, k
nivním půdám, středně těžkým. Přesně jde o fluvizem glejovou stenickou, popř. pelickou
nebo také glej modální (www.geoportal.gov.cz). Tyto fluvizemě jsou typické vrstevnatostí
s nepravidelným rozložením humusové složky. Na okolních svazích jsou to kambizemě
luvické vyluhované, hnědozemě či luvizemě modální. Uplatňuje se v nich nápadné
profilové zvrstvení zrnitosti a skeletovitost. Texturní diferenciace činí 1,6 – 1,8 (Němeček
2001). Ve vymezeném území je tedy charakter půd dán hlavně rázem matečních hornin.
Litologicky se jedná o geologický podklad budovaný flyšovými horninami, které jsou
zakryty

fluviálními sedimenty a v intravilánu antropogenními navážkami. Z hlediska

kvality organického a humusového komponentu se jedná o půdy mul až moder a jejich
lokalizace odpovídá v drtivé míře především západní části katastru, která díky mírnějšímu
mikroklimatu spadá do oblasti pedogeneticky kvalitnější zemědělské půdy. Hospodářské
využití půdy koresponduje s dlouhodobými trendy v ČR (Šarapatka, 1996).
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Obr. č. 3: Výřez pedologické situace ve Zlíně demonstruje vztah geneze půd vzhledem
k faktorům, které se na ní podílejí. Modrá barva představuje fluvisoly, okrová kambisoly,
cihlová a fialová luvisoly a halisoly (www.arcgis.com/explorer), (vlastní úprava)

Biogeograficky lze zájmové území charakterizovat jako kopcovitý terén s centrálně
položeným údolím, kde se střídají soubory lesů, luk a zástavby. Jednotlivé komponenty
krajiny jsou antropicky ovlivněny. Dle Culka (1995) je z biogeografického hlediska
dotčené území součástí karpatské podprovincie a dotýká se bioregionů hranického a
zlínského. Bioregion zlínský je na vymezeném území dominantní a převládá v něm. Podle
regionálně fytogeografického členění náleží území hlavně do fytogeografického obvodu
Karpatského mezofytika a z malé části taky k Panonskému termofytiku. Oblast
Karpatského mezofytika se v okolí Zlína řadí do okresu Zlínské vrchy a v oblasti
Panonského termofytika do území fytogeografického okresu Haná s podokresem Hanácká
pahorkatina. Geobotanicky se na studovaném území nacházejí v ose Dřevnice a přilehlých
přítoků luhy a olšiny, které v podstatě kopírují pás dřevnické nivy. Nejrozšířenějším
komplexem jsou dubo-habrové háje rozkládající se ve vyšší nadmořské výšce v pásu
pahorkatin. Doprovázejí je ještě acidofilní bučiny s acidofilními doubravami, výjimečně,
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na vhodně exponovaných plochách, květnaté bučiny. Z původní vegetace se nevyskytují
žádné kultury a současná flora je pouze odrazem prvotních společenstev. Stávající
agrocenózy nepodporují biodiverzitu, i proto je skladba květeny značně jednotvárná.
Z pohledu Land Cover se v centrální části území nachází nesouvislá městská zástavba
s průmyslovými a obchodními areály, na svazích jehličnaté a smíšené lesy, ve stráních a
úpadech nezavlažovaná orná půda, haldy a skládky se směsicí polí, luk a trvalých plodin.
Lokality NATURA 2000 se v katastru Zlína nenachází. Stejně tak i významné ptačí
oblasti. Přesto však i v tomto silně urbanizovaném prostředí je možné lokalizovat
roztroušené relikty původní karpatské fauny a flory. Legislativně se jedná o území
s určitým stupněm ochrany přírody a krajiny. Ať už o maloplošná či velkoplošná chráněná
území nebo významné krajinné prvky. Mezi nejvýznamnější patří Přírodní park
Želechovické Paseky, který vzniknul v prosinci 2001 a rozkládá se na ploše o 1047,9 ha
(www.nature.hyperlink.cz). Nachází se jihovýchodně od Zlína na částech katastrálních
území Kudlov, Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí. Mezi hlavní prvky ochrany patří
tzv. pasekářské osídlení s typicky rozvolněnou strukturou zástavby a charakteristickou
mozaikou krajiny představovaného v podobě střídání luk, polí a lesů a hospodářských
objektů. K další významné lokalitě patří také Příluky – Hradisko, kde se nachází
xerotermní společenstva luk. Vyskytuje se zde ohrožený druh byliny hořec křížatý
(Gentiana cruciata). Za refugia můžeme označit další reliktní druhy flory jako vstavač
bledý (Orchis pallens), vstavač mužský (Orchis mascula) nebo jaterník podléška
(Hepatica nobilis (Kubát, 2002). Z hlediska lokalizace ohrožených druhů fauny je nutné se
zmínit o kavce obecné (Corvus monedula) a poštolce obecné (Falco tinnunculus), popř.
ještě o rorýsi obecném (Apus apus), který často hnízdí v příměstských částech.
V městských parcích je možné lokalizovat puštíka obecného (Strix aluco) nebo kalouse
ušatého (Asio otus). V intravilánu města se na potocích občas objevuje i bobr evropský
(Castor fiber), častým obyvatelem zahrad je ropucha obecná (Bufo bufo) (Životní prostředí
Zlínska a jeho ochrana 2010). Z významných druhů plazů se na území Zlína ještě nachází
ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilit) a taktéž hadi jako užovka
obojková (Natrix natrix) a užovka hladká (Coronella austriaca) (Mapování herpetofauny
Želechovické paseky 2012). Území patří rovněž do tzv. Karpatské úmluvy, jejímž cílem je
zachování původních druhů karpatské fauny a flory. Usiluje o celkový rozvoj biodiverzity
a ochranu endemitů (www.karpatskededictvi.cz).
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Obr. č. 4: Land Cover - Zlín. Červená barva znázorňuje souvislou městskou zástavbu,
fialová průmyslové a obchodní areály, sytě zelená jehličnaté lesy, slabě zelená smíšené a
listnaté lesy. Okrová a hnědá zase pole, louky a pastviny (www.arcgis.com/explorer),
(vlastní úprava)
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6. Geomorfologické členění území Zlína
Území města je v rámci geomorfologické regionalizace území ČR (Demek,
Mackovčin et al., 2006) řazeno pro provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější
Západní Karpaty, oblast Moravsko-slovenské Karpaty, celek Vizovická vrchovina,
podcelek Fryštácká brázda a Zlínská vrchovina, okrsky Mladcovská a Kudlovská
vrchovina, Napajedelská pahorkatina a Dřevnická niva.

ZÁPADNÍ KARPATY (provincie)
IX VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY (subprovincie)
IXC Moravsko-slovenské Karpaty (oblast)
IXC – 1 Vizovické vrchovina (celek)
IXC – 1A Fryštácká brázda (podcelek)
IXC – 1B Zlínská vrchovina (podcelek)
IXC – 1B – 2 Mladcovská vrchovina (okrsek)
IXC – 1B – 7 Kudlovská vrchovina (okrsek)
IXC – 1B – 8 Napajedelská pahorkatina (okrsek)
IXC – 1B – 9 Dřevnická niva (okrsek)

Osou severní části je podcelek Fryštácká brázda, která je příkladem tektonického příkopu
s rozlohou 55,47 km2. Zasahuje do vymezeného území minimálně a to pouze v místních
částí Kostelec, Štípa a Velíková. Jde o severní část katastrálního území s příznačným
reliéfem úvalovitého údolí vyplněným sedimenty pliocenního stáří, které sem zasahují
z oblasti Hornomoravského úvalu. Lokálně jsou zastoupeny sprašové pokryvy a sprašové
hlíny. Celé území je jen málo zalesněno.
Všechny segmenty Zlínské vrchoviny, které se nachází na katastru města Zlína
prošly vesměs podobným litologickým vývojem, nicméně i zde docházelo k rozdílným
projevům v morfologii terénu nebo méně či více intenzivní erozně denudační činnosti.
Zlínská vrchovina jakožto podcelek Vizovické vrchoviny se rozprostírá na ploše 452,01
km2 se střední výškou terénu okolo 354,2 m a středním sklonem 6°11’. Magurský příkrov
tvořící fundament je založen na flyšových souvrstvích, kdy při svém západním okraji jsou
na něm sedimentovány neogenní horniny. Zlomová tektonika pomohlo vytvořit jasně
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definovanou osu vrchoviny v podobě asymetrického a průlomového údolí Dřevnice, která
se zařezává nejvíce v severní části vymezeného areálu a vytváří tím nápadný zlomový
svah, kde jsou často lokalizovány četné sesuvné pochody. Pro údolí Dřevnice je rovněž
typické rozevírání se údolí do šíře ve směru východ západ.
Jedním ze 4 okrsků, na kterém se nachází Zlín, je Mladcovská vrchovina. Se svými
63,49 km2 zaujímá severozápadní sektor Zlínské vrchoviny a nejvyšším vrcholem je Zadní
vrch se 422,8 m n.m. Dominují zde pískovce a jílovce račanské jednotky magurského
příkrovu mající povahu žlutohnědých, okrově žlutých, vápnitých až tmavošedě
proužkovaných s méně četnými konkrecemi slepenců a slínovců. V nižších částech
převládají spraše a sprašové hlíny. Na vrcholové partii vystupují skalní útvary. Celý hřbet
je podmíněn kernou stavbou, kde jsou na zlomech založeny krátké ale hluboce profilované
zařezané vodní toky formující příčná údolí. Jižní svahy orientované směrem k řece
Dřevnici jsou sice nápadně srázné naproti tomu zhruba z poloviny zalesněny kulturami
smrkových porostů, buků a dubohabřinami. Přesto zde za daných geologických dispozic
dochází ke vzniku intenzivních svahových pochodů.
Dalším zasahujícím okrskem do geologicko-geomorfologických podmínek města
Zlína je Kudlovská vrchovina. Dosahuje rozlohy 95,59 km2. Jde o členitou vrchovinu
s erozně denudačním reliéfem s charakteristickými příznaky strukturně podmíněného
terénu a mladé tektoniky, která zasahuje do katastru města v jeho jihovýchodní pozici. Je
zcela výhradně složena z rytmicky se střídajících vrstev jílovců a pískovců vsetínských
vrstev zlínského souvrství. Ty vystupují ve vrstvách několik málo decimetrů až 90 cm
silných. Nejčastější jílovce jsou zpravidla šedé, zelenošedé, šedozelené, olivově zelené,
světle šedozelené nebo hnědošedé. Polohy jílovců různých barev se rytmicky střídají buď
ve vrstvách až 1 - 2 cm silných, nebo pruhovitě ve vrstvách nejčastěji 2 až 20 cm silných.
Stejně jako severněji ležící Mladcovská vrchovina jsou i tvary v Kudlovské vrchovině
podobného rázu. Nejčastěji se vyskytují zbytky zarovnaných povrchů s úpatními haldami a
projevy sesuvné činnosti. Celý povrch je rozřezán sítí zařezaných potoků do okolního
podloží a vytváří rychle se vyvíjecí strže. Nejvyšším bodem této vrchoviny je ve Zlíně
Tlustá hora s 457,7 m, která je ze tří čtvrtin zalesněná. Sestává ze slepenců, pískovců a
jílovců újezdských vrstev zlínského souvrství, na jejímž zarovnaném vrcholu je umístěna
nepřístupná

telekomunikační

věž.

Svahy

pokrývají

porosty

uměle

vysazené.

Nejrozšířenější jsou smrky s příměsemi bučin a borovic. V severní části Kudlovské
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vrchoviny na styku s Dřevnickou nivou se v podloží nalézají pohřbené říční terasy. Tyto
terasy jsou překryty pod mocnou vrstvou svahovin. Ve východní části vrchoviny na území
města se rozkládá PP Na Želechovických pasekách, kde les postupně přechází v mozaiku
luk, polí a starých usedlostí. Jde o významný areál, protože zde žijí karpatské fytoendemity
jako je vstavač bledý nebo jaterník podléška.
Jihozápadní částí Zlína z geomorfologického pohledu zabírá se svými 54,35 km2
Napajedelská pahorkatina. Lze hovořit o členité pahorkatině budované komplexem
vsetínských vrstev s polohami slepenců, jílů a jílovců, často vápnitých, které na povrchu
tvoří široce otevřené údolí a zaoblené a plošší hřbety než u Mladcovské či Kudlovské
vrchoviny. U úpatí pahorkatiny lze nalézat vysoce rozšířené úpatní haldy, které tvoří
deluviální písčité hlíny a hlinité písky, a recentní sesuvy. Na reliéfu pahorkatiny se
podepsala taktéž zlomová tektoniky s výraznými erozními procesy. Krajinný ráz se skládá
z několika typů biotopů. Zhruba z jedné třetiny jde o lesy, pastviny, dále pak louky, pole a
zastavěné území.
Posledním okrskem Zlínské vrchoviny nacházející se ve studované oblasti je
Dřevnická niva. Lze ji charakterizovat v průměru jako 1 km širokou a víc jak 20 km
dlouhou akumulační rovinu, na západě s přechodem do ploché a na východě do členité
pahorkatiny, táhnoucí se od východu k západu. Před vstupem do města má údolí tvar
asymetrického údolí, kdy severní svah nese atributy pro údolí neckovité typu, protože
svahy jsou prudké a tektonicky porušeny. Směrem k Otrokovicím se mírně rozevírá a
nerovnoměrnost údolí se postupem vytrácí až dosahuje úvalovitého rázu. Co do plochy má
22,59 km2. Oproti ostatním okrskům je založena především v recentním a povodňových
sedimentech, kde se jejich mocnost zvyšuje s přibývajícími říčními kilometry. Vrstevní
sled v západní části ukončuje zhruba 1 m mocná, nepravidelně uložená vrstva recentních
navážek

nehomogenního

charakteru.

Fluviální

akumulace

v průběhu

holocénu

sedimentovala a vytvořila 5 stupňů teras. V případě dolní části toku jsou akumulace říčních
nánosů až 30 m silné. Pohřbené říční terasy složením odpovídají usazeninám údolního dna
současné Dřevnice a svědčí o rychlé fluviální činnosti a intenzivní akumulaci materiálu do
místa své depozice. Koryto Dřevnice je takřka celé zregulované, takže břehové nátrže a
jiné fluviální tvary jsou proto ojedinělé. Řeku lemují linie břehových porostů v čele s
topoly. Niva se nachází v urbánním prostoru, a tudíž je skoro celá zastavěná. Jen výjimky
tvoří orná půda.
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Obr. č. 5: Katastr města Zlína překrytý geomorfologickými okrsky

Obr. č. 6: Trojrozměrný model (3D grid) území města Zlína
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7. Morfostrukturní analýza
Působení vnitřních a vnějších sil země je nejdůležitější impuls pro komplexní
morfologii, genezi terénu a tektoniku. Morfostrukturní analýza představuje základní
metodické přístupy, jak charakterizovat litologii, vrstevní sled a řešit vztah mezi
georeliéfem a horninovým prostředím, které právě utváří endogenní síly. Z morfostrukturní
analýzy je možné rekonstruovat paleogeografické prostředí minulých geologických období
prostřednictvím již zmíněných tektonických pohybů, jednotlivých facií a právě v případě
Zlína také paleogenní a neogenní sedimentaci a regionální tektonické poruchy v podobě
systému zlomů.
Samotné Západní Karpaty zasahující do ČR se dělí na Vněkarpatské sníženiny a
Vnější západní Karpaty, které svou genezí a vývojem ovlivňovaly prostředí a prostor
vymezeného areálu. Celé území města Zlína leží v karpatské soustavě, kde jsou horniny
podstatně mladší než geologické struktury budující Českou vysočinu, avšak předkvartérní
podloží je tvořeno horninami paleogenního stáří (Demek, 1965). Celý georeliéf Západních
Karpat, vzniklý alpínskou orogenezí s pomocí saxonského orogenetického vývoje,
podstoupil několik fází zarovnání svého povrchu a neotektonických zdvihů ve svrchním
neogénu, kdy byl v sarmatu rozlámán na kry, které jsou nejvíce patrné v příčné segmentaci
ve směru holešovského či kvasického zlomu táhnoucího se od severozápadu k jihovýchodu
(Chlupáč et al., 2002). Jen stěží je však možné je identifikovat za předpokladu, že jsou
ukryty pod vrstvami mocných sedimentů nadložních hornin. Konec nasunování vrásových
příkrovů Vnějších Západních Karpat ve štýrské fázi alpínského vrásnění předznamenalo
obsáhlý odnos flyšových souvrství v poradenském období. Dnes má zájmové území erozně
denudační povahu (Ložek et al., 1972). Sedimentace karpatských flyšů nastala v badenu a
skončila ve svrchním eocénu, místy až ve spodním oligocénu (Czudek, 1997). V reliéfu se
odráží proměnlivá odolnost horninového prostředí karpatského flyše (pískovců,jílovců) a
vlivů mladé tektoniky. Začaly vznikat rozsáhlé pobadenské zarovnané povrchy. Kvartérní
pohyby také podmínily pliocenní sedimenty založené v prolomu, který probíhá souběžně
s údolím řeky Dřevnice mezi Malenovicemi a Otrokovicemi, kde je prolom vybudován
fluviolakustrinními usazeninami s místy zvýšenou akumulací nivních sedimentů narozdíl
od fluviálních jemnozrnných štěrkopísků vyplňujících údolní nivu Dřevnice v celé délce.
Prolom je dokladem tektonického neklidu holocénu. Terasovité stupně ve Zlíně, budované
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říčními sedimenty, nejčastěji písčitými a povodňovými hlínami a rovněž štěrkopísky, jsou
překryty několika lavicovitě uspořádanými vrstvami spraší a navátých písků, které
kamuflují výškové rozdíly mezi jednotlivými pohřebenými terasami. Řada říčních teras je
však vyvinuta na řece Dřevnici, ale povětšinou jsou zakryty deluvii. Jejich uspořádání je
víceméně pravidelné a navazuje na přirozený vývoj fluviálních teras obecně (Demek,
1987). Vývoj teras ukončilo až jejich následné překrytí povodňovými hlínami, které tvoří
základ dnešní nivní krajiny Dřevnice a které tu dnes dosahují mocnosti kolem 3 m.
V zázemí řeky byly tedy sedimentovány zvláště písky a štěrky, které především v západní
částí katastru tvoří mocná souvrství štěrkopískových lavic. Morfostruktura svahů se je
formována odolnějšími pískovci, kdežto podélné údolí Dřevnice bylo vyvíjeno v pruzích
méně odolných hornin (Czudek, 2005). Značně rozšířené pískovce jsou glaukonitické s
převahou složky pelitické a jejich odlučnost se dá charakterizovat jako ploše lasturnatá,
kusovitá nebo nedokonale břidličnatá. Tyto pískovce mají ráz jemnozrnných až středně
zrnitých, výjimečně i hrubě zrnitých sedimentů. Uloženy jsou v lavicích 0,1-700 cm,
ojediněle až 10 m, nejčastěji ale 50-400 cm silných. Jsou světle šedé, zelenošedé i
šedozelené, nevápnité, křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají arkózovité nebo
porézní. Lokálně vytvářejí v terénu morfologicky nápadné drobné hřbítky (Demek, 1987).
Lze tvrdit, že zásadní rysy a geologicko-morfologickou povahu studovaného areálu
(katastr města Zlína) tvoří především asymetricky vyvinuté říční koryto Dřevnice, na které
navazují strukturně podmíněné příkrovy svahů založené na spodnokenozoických
horninách. Uplatňují se zde hlavně vrstvy jílů, jílovců, slínů s méně početnými polohami
slepenců (Ložek et al., 1972). Pískovce lukovských vrstev tvoří převážně hřbety,
exponované výhradně v Mladcovské vrchovině a tvořící výrazně vystupující mrazové
sruby, které jsou budované jemně písčitými až drobně slídnatými či jemně písčitými
pískovci ve vrcholových partiích. Kdežto v jílovcích a méně odolných horninách se
objevují deprese s hluboko zaříznutými vodními toky rozčleňujících okolní svahy, které
jsou tektonicky narušené a ve svých vrcholových partiích povětšinou přecházejí do
zarovnaných povrchů, a které jsou v případě Zlína reprezentovány zaoblenými hřbety a
sečnými rovinami zvláště v Kudlovské vrchovině. Na jejích svazích přiléhajících k údolí
Dřevnice vystupují újezdské vrstvy zlínského souvrství, které byly budovány začátkem
paleogénu a jejich sedimentace skončila ve svrchním eocénu (www.moravske-karpaty.cz).
Újezdské vrstvy jsou zastoupeny rytmicky zvrstveným pískovcovým flyšem jen s
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hrubozrnným zastoupením jílovců. Vrásněné flyše budují okolní pahorkatinu, jenž rovněž
nese znaky abrazních teras s typickými rozvodními hřbety a průlomovými údolími.
Pleistocénní kryogenní modelace přinesla vznik kryoplanačních teras s částečně
zachovalými úpatními haldami. Bádenská tektonika napomohla rychlejšímu zdvihu
Zlínské vrchoviny, leč v málo odolných horninách došlo k rychlému vývoji hlavně
fluviálních tvarů reliéfu (Czudek, 1997). Díky geologickému charakteru horninového
prostředí magurského flyše se ve Zlíně nejvíce uplatňují sesuvy.
Pro objektivní a správné zhodnocení vývoje systému tektonických poruch a zlomů
je třeba rekonstruovat území Zlína v geologickém čase a studovat jednotlivé orogenní a
erozně denudační procesy.
Paleogeografický exkurz je vhodné začít v období, kdy započaly vznikat neogenní
sedimenty moravských Karpat. Toto období datujeme do času, kdy pozvolna utichala
marinní sedimentace, a tudíž došlo k postupné mořské regresi, tedy ústupu moře
Parathethys vlivem tektonického zdvihu území, a vystřídání sedimentačních procesů. Tato
změna je důsledkem helvétské fáze alpínsko-himalájského vrásnění, které rovněž
způsobilo primární naklonění magurské skupiny příkrovů ve směru JV–SZ. Tento náklon
zapříčinil vznik základní tektonické textury sedimentujících glaukonitických pískovců.
Svrchnooligocenní reziduální pánve se začaly měnit ve vystupující výběžky Západních
Karpat (Kukal, Němec, Pošmourný, 2005)
Poslední marinní sedimentaci v prostoru Zlína je charakterizována eggenburským
mořem asi před 20 mil. lety. Ve spodním miocénu došlo k ústupu moře skrze transdinárský
průliv a čelo magurského příkrovu, které bylo helvétskou fází tektonicky narušeno, se
nadále sunulo do svého předpolí a jednotlivé kry byly více tlačeny jedna na druhou ve
směru V–Z a ukládány do základních poklesových dislokací (Demek, 1965). Toto období
je představováno především sávskou fází. Z hlediska sedimentace se zde uplatňují jíly či
písčité jíly usazované hlavně do geosynklinálních depresí, které překrývají klasticky
zpevněný pískovce.
V karpatu dosahují tektonicky podmíněné a z části erodované skupiny magurského
příkrovu již takřka dnešní pozice. Stráník - Brzobohatý (in Chlupáč et al. 2002) zdůrazňují,
že, komprese rozlámaných celků Západních Karpat Českým masivem, tvořící hlubinný
fundament, urychlilo zahnutí flyšových příkrovů do typické pozice karpatského oblouku.
Celá oblast nejen Zlína je silně alpinotypně provrásněna s četnou kernou stavbou. Štýrská
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fáze orogeneze rozdělila jednotlivé příkrovy zlomy směrnými a příčnými. Formace
račanské jednotky magurské skupiny příkrovů jsou konkrétně ovlivněny zlomem
holešovským a klasickým. Oba dva jsou hlubinného typu a táhnou se v sudetském směru.
Pobadenský vývoj dal tedy vzniknout základní bázi zlomové tektoniky Zlína. Díky
orientaci zlomů se nejvíce uplatňují v Mladcovské vrchovině, kde je možné na povrchu
nalézt komplexy zlomových zón složených z několika zlomových ploch. Méně však
v Kudlovské vrchovině. Během pliocénu byly ale elevace Západních Karpat silně
erodovány a tektonická podmíněnost prostoru tak zdůrazněna o to víc. Hrásťové struktury
jsou patrné především v centrální části Zlína, kde obě vrchoviny (Mladcovská i
Kudlovská) jsou významně vyšší morfologické celky než středová Dřevnická niva.

Obr. č. 7: Výřez geologické a geomorfologické mapy (ČGS/CENIA), která byla upravena
v prostředí ArcGIS Explorer Online. Žlutě vybarvené plochy představují paleogenně
zvrásněné pískovce a břidlice. Šedá barva znázorňuje kvartérní sedimenty. Silně tlustou
linií jsou znázorněny zlomy, (vlastní úprava)
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8. Morfometrická analýza
Morfometrická analýza umožňuje kvantitativně popsat území s jejími dílčími
terénními atributy (Smolová, Kirchner, 2010). V podstatě jde o integraci a klasifikaci
vstupních dat, která se zabývají rozměry frakčních částí reliéfu, jako je sklon ploch,
absolutní a relativní výšková členitost, orientace svahů aj. Nejzákladnějším produktem
k zisku informací o výše uvedených morfometrických znacích je mapa obsahující
percepčně prostorové prvky. Konkrétně se jedná o vrstevnice, které spojují body o stejné
nadmořské výšce a vymezují výškové poměry v území. Dále také hustotu vrstevnic
definující sklonové poměry. Mezi hlavní úlohy morfostrukturní analýzy patří delimitace
morfostrukturních jednotek s cílem kartografického vyjádření, poznání geneze a typu
morfostruktur, poznání stáří, vývoje a transformace morfostruktur a rovněž rozpoznání
vlivů mladé (kvartérní) tektoniky (Krcho, 1990).

8.1 Absolutní výšková členitost
Z pohledu absolutní výškové členitost je ČR dělena na 2 základní kategorie.
Mluvíme tedy o nížinách, které jsou v našich podmínkách definovány jako sníženiny
zemského povrchu o maximální absolutní nadmořské výšce do 200 m, a vysočinách. Ve
vymezeném území jsou zastoupeny obě kategorie, avšak nestejnorodě. Kategorie vysočina
je zastoupena zhruba 90 % a nížiny pouze 10 %, které se nachází v západní části katastru.
Nejvyšším bodem v území je Tlustá hora s nadmořskou výškou 458 m, naopak nejnižší je
místo, kde opouští řeka Dřevnice sledované území. Zde dosahuje nadmořská výška
hodnoty pouze 186 m. Rozdíl tedy mezi nejvýše položeným místem a nejnižším je 272 m.
Vzhledem k poměrně velké členitosti reliéfu a k širšímu pochopení morfometrických
souvislostí a vztahů z pohledu absolutní výškové členitosti byly stanoveny 4 partikulární
velikostní intervaly dle nadmořské výšky následovně: 100–200 m; 201–300 m; 301–400
m; 401–500 m.
V intervalu 100–200 m se nachází jen nepatrná část popisované území. Jde jen o
pruh kopírující osu řeky Dřevnice, kde se v jejím zázemí vyskytuje ponejvíce fluviálněakumulačních tvarů reliéfu.
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Zato však kategorie 201–300 m postihuje dané území nejvíce. Do této množiny
patří 3/5 území, což odpovídá 60 %. Z hlediska využití území je většinou pokryto hustou
městskou

zástavbou a jen v okrajových částech, kde dochází k přechodu do další

kategorie, není. Rovněž sem spadá výskyt pohřbených říčních teras a povodí většiny
potoků. Jmenovitě Novinový potok v místní části Lužkovice jako pravobřežní přítok
Dřevnice, dále Hvozdenský, Hraniční, Fryštácký, Pasecký, Prštenský a Chlumský.
Z levobřežních Jaroslavický, Kudlovský, Slanický, Baláš a Hledinovský potok. Po většinu
délky těchto potoků se nacházejí v kategorii 201–300 m. V západní části katastru se
nachází jediný významnější vrchol kategorie. Jedná se o Díl měřící 274 m. Prameny Svatá
voda a Příluky jsou jedinými v této kategorii. Oba dva vývěry jsou bohaté na vápník a
hořčík (www.zlin.eu).
V intervalu od 301–400 m je možné klasifikovat pramenné oblasti a zdrojnice
pravobřežních a levobřežních přítoků Dřevnice spolu s několika slabě mineralizovanými
vývěry podzemních vod. K nejvýznamnějším vrcholům patří Sýkory (316 m n. m.), Ubice
(375 m n. m.), Vršek (358 m n. m.) a Šternberk (345 m n. m.). Dva prvně jmenované slouží
jako zemědělsky využívané plochy, kdežto zbylé dva jsou zcela zalesněny. Významně tu
také ubylo zástavby. Tu lze nalézat v místních částech Jižní Svahy, U Majáku Lesní Čtvrť
a Mladcová.
Poslední kategorie 401–500 m je zastoupena co do plochy jako třetí v pořadí. Lze jí
přisoudit něco okolo 8 – 10 %. Je charakteristická vrcholovými partiemi elevací Kudlovské
a Mladcovské vrchoviny. Mezi nejdůležitější vrcholy se řadí Tlustá hora (458 m n. m.),
Barabáš (410 m n. m.), Díly (417 m n. m.) v Kudlovské vrchovině a Přední vrch (420 m n.
m.) a Zadní vrch (423 m n. m.) v Mladcovské. Všechny zmíněné vrcholy jsou zalesněné a
plní i funkci rozvodních hřbetů. Na Předním i Zadním vrchu byly lokalizovány segmenty
mrazových srubů a skalní hradby táhnoucí se v nadmořské výšce zhruba od 403 m n. m. až
do výše vrcholku. Nadmořská výška Tlusté hory se dá ještě uměle navýšit připočtením
stavební výšky tubusu vysílače, který je na ní umístěn. Jeho výška činí 57 m. Dohromady
to tedy dává 515 m n. m.
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Obr. č. 8: Absolutní výšková členitost ve srovnání s katastrálním území města Zlína
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8.2 Relativní výšková členitost
Podle Demka (1987) můžeme morfometricky diferencovat pět základních typů
reliéfu - nížiny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a velehornatiny. Toto řazení je
postaveno na relativní výškové členitosti reliéfu (Kudrnovská, Kousal, 1970). Tato metoda
nám poskytuje možnost sledované území rozčlenit do několika skupin a to v takové
podobě, aby území odpovídalo vertikálnímu výškovému rozhraní. Proto byly určeny v
souladu s předchozí definicí pro vymezené území takto: roviny 0-30 m; ploché pahorkatiny
30-75 m a členité pahorkatiny 75-150 m.
Pás rovin se táhne napříč střední a západní částí areálu v délce skoro 13 km a
v šířce, která se ku západu trychtýřovitě rozevírá, od zhruba 150 m na Příluku do
konečných 600 m v Malenovicích. Plošně zaujímají asi 23 % území. Poslední rovinu lze
lokalizovat v povodí Fryštáckého potoka s pomístním názvem Luhy, kde dosahuje délky až
1,3 km a šířky kolem 200 m.
Asi nejhojnějšího zastoupení je dosahováno v kategorii plochých pahorkatin, které
dosahují hodnot od 30 m do 75 m. Převážně se rozkládají v katastrech místních částí
Kostelec, Štípa a Velíková. Tedy na územích silně urbanizovaných a otevírající se směrem
ku Fryštácké brázdě. Menším podílem také zasahují na jih areálu do katastru Kudlova a
Jaroslavic. Celkový podíl překračuje takřka 40 % studované oblasti.
Zbyla třída členitých pahorkatin je vázána přítomností hřbetů Mladcovské a
Kudlovské vrchoviny. V případě Kudlovské se táhnou od vrchu Díly (417 m n. m.) až po
pramennou oblast potoku Baláš v Malenovicích. Z hlediska Mladcovské je podmíněna jen
elevacemi Předního (420 m n. m.) a Zadního vrchu (423 m n. m.), protože většina povrchu
byla zarovnána erozně-denudačními procesy. Dvojice nápadně kuželovitých vrcholů tvoří
rozhraní mezi povodími Prštenského potoka a bezejmenného toku.
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8.3 Analýza spádových křivek

Spádová křivka vodního toku je spojnice bodů dna toku vynesená do podélného
výškového profilu, tedy od pramene k ústí. Existuje spádová křivka vyrovnaná

a

nevyrovnaná - její sklon není pravidelný. Dá se taktéž tvrdit, že je průsečíkem svislé roviny
s geografickou plochou tj. reálným povrchem, po kterém vodní tok stéká. Vyjadřuje sklon
toku v závislosti na jeho délce. Pro kvalitnější orientaci v textu byly pořízeny 4 spádové
křivky, aby doložily spádové podmínky vybraných toků ve vymezeném území. Jako
dominantní tok území byla vybrána řeka Dřevnice, dále pak Fryštácký potok, Jaroslavický
potok a na závěr Přílucký potok.

Dřevnice

Je levobřežním přítokem řeky Moravy a zároveň tokem 3. řádu. Pramení nedaleko
obce Držková v nadmořské výšce 551 m n. m. a ústí do Moravy v Otrokovicích
v nadmořské výšce 182 m n. m. Délka toku činí 42,3 km. Na území Zlína tato hodnota
dosahuje zhruba 17,5 km. Dřevnice vstupuje na území Zlína v katastru Lužkovic
v nadmořské výšce 238 m a vystupuje v katastru Malenovic v nadmořské výšce 194 m.
Průměrný spád toku na území města je 2,5 ‰ (2,5 m/1000 m). Vzhledem k průběhu
spádové křivky Dřevnice byla rozdělena na 4 jednotlivě hodnocené úseky.
První začíná v nadmořské výšce 238 m n. m., končí po 6,2 říčních kilometrech
v nadmořské výšce 223 m n. m. Pro úsek je příznačný vysoký počet lomů spádu. Spád
tohoto úseku dosahuje hodnoty 2,41 ‰, což není nikterak vysoké číslo, i přesto že většina
významných lomů spádu jsou jezy s výraznými přechody. Přítoky Dřevnice ve všech
úsecích takřka neovlivňují spádové podmínky (výjimka Fryštácký potok). Z toho vyplývají
dva hlavní důvody. Po většinu délku řeky se jedná o tok v údolní nivě a rovněž
v intravilánu jsou břehy antropogenně upraveny. V počáteční fázi je křivka značně
nevyrovnaná, avšak postupně má tendenci se vyrovnávat. Přesto je v tomto úseku celkově
nevyrovnaná. Převládají přítoky pravostranné nad levostrannými.
Druhý úsek začíná na úrovni 223 m n. m. a končí po 1,8 km na kótě s hodnotou 215
m n. m. Průměrný spád dosahuje relativně vysoké hodnoty a to 5,6 ‰. Toto číslo je dáno
především krátkou pasáží s poměrně vysokým převýšením. V reálu jde tedy o část toku
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s častým lomem spádu v podobě četných vodohospodářských staveb. V samotném závěru
tohoto úseku do Dřevnice ústí Fryštácký potok, který jako jediný přítok výrazně mění lom
spádu nadřazeného toku mírným vodopádovým stupněm. Je tak jediným případem na
Dřevnici a vlévá se do ní v nadmořské výšce 213 m n. m. I v tomto úseku dominují přítoky
pravostranné. V této části toku nabývá spád toku nejvyšších hodnot a Dřevnice je velmi
nevyrovnaná. Vlivem lidských zásahů překonává terén kaskádovitě a nikoli pozvolna a
plynule.
Následující třetí úsek je vytyčen 8. říčním kilometrem a končí 15. Na délku tedy
měří rovných 7 kilometrů a díky tomu je nejdelší ze všech úseků. Z hlediska výškových
poměrů se jedná o počínající bod na úrovni 213 m n. m. a je zakončen na hodnotě 200 m n.
m. v Malenovicích. Rozdíl mezi oběma body v úseku je 13 m. Spád toku zde dosahuje
průměrně 1,86 ‰. V úseku se rovněž nenachází příliš lomů spádu a lze jej hodnotit jako
velmi vyrovnaný. Navíc má koryto vysoké a uměle upravené břehy a v momentě
povodňových stavů dochází k rychlému odtoku z území.
Poslední etapa toku Dřevnice v katastru Zlína se táhne nivní krajinou v délce 2,5
km, když začíná na úrovni 200 m n. m. a opouští studované území směrem k Otrokovicím
v nadmořské výšce 194 m n. m. Spád toku dosahuje 2,4 ‰ a dá se evaluovat jako
vyrovnaný a odpovídající. Celkově je Dřevnice tok s vyrovnaným spádem, který jen ve
střední části toku ve Zlíně překračuje průměrný spád. Dle Demek (1965) je říční síť
stromovitá. Celkově se dá Dřevnice ve Zlíně hodnotit jako nevyrovnaný tok.
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Fryštácký potok

Je vodním tokem 4. řádu a zároveň jedním z nejdůležitějších pravobřežních přítoků
Dřevnice. Vlévá se do ní poblíž centra města v nadmořské výšce 213 m n. m. po 5,075
kilometrech. Do katastru Zlína vstupuje v momentě, kdy opouští výpusť vodního díla
Fryšták v nadmořské výšce 243 m n. m. Průběh spádové křivky je v počáteční fázi
vyrovnaný, ale v počátku středního úseku a na úplném konci křivky je nevyrovnaný.
Průměrný spád byl stanoven na 5,9 ‰, což je vysoká hodnota. Příliš ale nekoresponduje
s celkovým průběhem, a proto byla spádová křivka Fryštáckého potoka rozdělena na 3
části.
První část je v počátečním bodu výpusti na hranici 243 m n. m. a její koncová kóta
na 228 m n. m. Délka úseku činí 1,375 kilometru. Spád se v něm rovná hodnotě 10,9 ‰.
Do této hodnoty se promítá také vybetonované koryto potoka opouštějící nádrž a padající
do značné hloubky na relativně krátkém úseku.
Na druhém úseku se voda v potoce již dostává do nivní krajiny, kde zpomaluje svůj
tok a místy meandruje. Délka tohoto segmentu je 3,1 říčního kilometru. Voda do něj
vstupuje v nadmořské výšce 228 m n. m. a vystupuje na 218 m n. m. Spád toku v jeho
střední části ve Zlíně je 3,22 ‰. Nejsou zde žádné výrazné lomy spádu.
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Finální úsek vykonává tok na délce 600 m. Převýšení obou vstupních kót dosahuje
5 m. Spád toku zde tedy dosahuje 8,33 ‰. Z uvedených informací lze Fryštácký potok
posuzovat v jeho první fázi toku jako vyrovnaný, kdežto zbylé dva sektory potoku jako
nevyrovnané.

Jaroslavický potok

Je levostranným přítokem Dřevnice a tokem 4. řádu. Vyvěrá na louce v nadmořské
výšce 403 m n. m. a ústí potoka nalezneme ve výšce 224 m n. m. Rozdíl mezi oběma body
je 179 m, což je nejvíce ze všech křivek. Délka toku byla určena na asi 3,6 kilometru.
V příčném profilu dosahuje křivka největšího spádu ve vrchní partii, kde dosahuje hodnot
kolem 100 ‰. Celkový průměr je ale 50 ‰. Z uvedených charakteristik je vidět, že tok se
nachází v pahorkatinném reliéfu a překonává největší výškový rozdíl mezi všemi
uvedenými spádovými křivkami. Lomy spádu jsou přírodní povahy v podobě
vodopádových stupňů a teras. Jen v Jaroslavicích je tok sveden do umělého koryta.
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Přílucký potok

Je pravostranný přítok Dřevnice a rovněž tokem 4. řádu. Vytéká ze zamokřené
louky z nadmořské výšky 319 m n. m., aby po 2,4 kilometrech vyústil do Dřevnice
v nadmořské výšce 227 m n. m. Zdolává 92 vertikálních metrů. Sklon toku v pramenném
uzávěru činí místy až 180 ‰, což je nejvyšší zjištěná hodnota. Avšak průměrný spád činí
38,33 ‰. Ráz toku Příluckého potoka se dá charakterizovat jako částečně nevyrovnaný. To
platí zejména v horním toku potoka, kde si razí cestu ve strmých až velmi strmých svazích.
K jedinému morfologicky znatelnému lomu spádu dochází zhruba po čtyř stech metrech.
V poslední třetině svého toku je Přílucký potok sveden do potrubí, protože údolní niva
Dřevnice je silně zastavěna.
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8.4 Analýza údolních profilů
V předchozích kapitolách byly popsány geologické a morfologicko-tektonické
charakteristiky území a jako jeden z převládajících typů reliéfu byl stanoven asymetrický
typ údolí. Podle (Czudek, 2003) je sklonová asymetrie taková asymetrie, kdy oba údolní
svahy mají zhruba stejnou výšku nad údolním dnem, avšak výrazně odlišný sklon. Obraz
prostoru Zlína je protkán jedním dominantním vodním tokem a mnoha jeho drobnými
přítoky. V typicky flyšovém horninovém prostředí se vlivem erozně-denudačních pochodů
vytvořila příznačná sklonově nesouměrná údolí. Pro lepší grafickou interpretaci bylo
zhotoveno celkem 8 údolních profilů, z toho 5 na Dřevnici (A až E) a po jednom na
libovolně zvoleném potoce; na Fryštáckém (F), na Hraničním (G) a na Jaroslavickém (H).
Profil A byl zkonstruován mezi nejvyšším vrcholem Kudlovské vrchoviny
Tlustou horou s nadmořskou výškou 453 m n. m. a Předním vrchem (420 m n. m.)
v Mladcovské vrchovině. Profil je dlouhý 5,075 kilometru. Již z prvého pohledu je patrno,
že profil vykazuje mírnou výškovou asymetrii, ke které se přidává i nesouměrnost
sklonová. Na svazích Tlusté hory dosahuje sklonu 19,13 % ve své střední a vrcholové
partii, kdežto na terasách Dřevnice má jen 12% sklon. Výraznější dispozice má severněji
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orientovaný svah v údolí Dřevnice, kde byla hodnota stanovena na 17,14 % a v blízkosti
Předního vrchu dokonce na 21,39 %, což zhruba odpovídá 12°.

Údolní profil B byl stejně jako A vytvořen pro údolí Dřevnice. Táhne se z vrcholu
Díly (417 m n. m.) v Kudlovské vrchovině k protilehlému vrcholu Vršek (358 m n. m.)
v Mladcovské vrchovině a je dlouhý 3,577 kilometru. Stejně jako u předchozího profilu i
zde dochází k asymetrii. Výraznější je však asymetrie výšková než li sklonová. U levého
svahu na kopci Díly v jeho vrchní části to dělá 18 %, zatímco spodní část je méně skloněna
(8,9 %). Pravý a zároveň severní svah je více strmější a dosahuje na 13,9 %. Profil byl
sestrojen ve směru J–S.
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Profil C náleží do východní části území města. Je dlouhý 2,73 kilometru a vine se
od JV k SZ. Má počátek na vrcholu jménem Skokanka v nadmořské výšce 396 m n. m. a
končí na protilehlém vrcholku Šťákův vršek ve výšce 325 m n. m. Stejně jako předešlé
profily má i třetí v pořadí jak sklonovou tak vertikální asymetrii. Zprvu sklon v nejvyšší
části Skokanky odpovídá 23 %, pak se dostává na hodnotu 26 %, která se zhruba shoduje
se 14,5° a při klesání svahu do údolí k hranici Boněckého rybníka na Příluku je pouze 7%.
Údolní dno dosahuje šíře 600 m. Protější údolní svah, založený na deluviech a
štěrkopískových terasách, je podmíněn strmostí stráně o 8,5 %. Masiv Šťákova vršku je
rozčleněn četnými údolími jiných vodních toků a tím též přispívá k větší diferenciaci
reliéfu. Od koryta Hraničního potoka až po ploché čelo hřbetu je skloněn ve výši 34 %, což
se rovná téměř 19°.
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Profil D byl sestrojen mezi vrcholy Šternberk (345 m n. m.) v Kudlovské
vrchovině a Sýkory (316 m n. m.) ve vrchovině Mladcovské. Jeho linie je dlouhá 2,794
kilometru. Směr profilu se ubírá od JZ k SV. Tento profil představuje rovněž typ
asymetrického údolí, především po stránce spádovosti svahů, tak zároveň i příklad
přechodu asymetrického údolí do pomalu se rozevírajícího se neckovitého údolí, které se
za Malenovicemi otevírá směrem k Otrokovicím. Důkazem může být i větší šíře údolního
dna, které v místě profilu má téměř 1 kilometr. Z 30% spádu svahu u vrcholu Šternberku
klesá sklon až ke Dřevnici postupně na 16 % a dále až k břehu se drží v rozmezí kolem 2
až 3 %. Severovýchodně situovaný svah nenabírá takové sklonitosti a poměrně stabilně
stoupá až k Sýkorám v rozpětí 13 až 10 % u vrcholu. Na sklonové stupnici to odpovídá
7,5° až 6°.
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Poslední údolní profil zkonstruovaný pro údolí Dřevnice je profil E. Se svou
délkou 4,14 kilometru byl vytvořen mezi nepříliš vysokými vrcholy Kopce (308 m n. m.) a
Havránkov (253 m n. m.). Jedná se o nejzápadnější profil sestrojený pro údolí Dřevnice
v drtivé míře v sedimentech údolního dna a recentních říčních teras; současně je orientován
směrem od JV k SZ. Přesto je sklonová asymetrie údolí patrná a je více soustředěna ve
složce spádu svahů než li ve výškových poměrech obou protějších hřbetů. Část dna je
plochá a dosahuje jen velmi mírného sklonu. V jižní větvi profilu je to 1,5 % a v severní
2,5 %. V převodu na uhlové jednotky se jedná o úhly kolem 1,5°, což z hlediska
klasifikace a kategorizace svahů odpovídá rovině.
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Profil F byl zhotoven pro Fryštácký potok v horninovém prostředí Mladcovské
vrchoviny. Táhne se od V k Z v délce 1,9 kilometru Mezi vrcholem Vršek (358 m n. m.) a
bezejmennou kótou v nadmořské výšce 335 m n. m. Dá se tvrdit, že je výškově souměrný a
do určité míry spolu korespondují i sklonově. Méně strmější je svah u vrcholu Vršek, kde
dosahuje hodnoty 14 %. Protější svah je prudší také z toho titulu, že se do jeho podloží
zařezává Fryštácký potok a v místě profilu vzniká výsep.
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Pro Hraniční potok byl sestrojen profil G, dlouhý něco přes 6 kilometrů a
orientovaný směrem od Z k V mezi dvěma bezejmennými vrcholy o nadmořských výškách
325 m n. m., resp. 280 m n. m. U tohoto profilu se projevuje poměrně silná asymetrie
vertikální. U vyššího z vrcholů se linie táhne 5% klesáním, kde přechází až v 37% (20°).

Posledním z řady údolních profilů je profil H pořízený pro vyšetření stavu na
Jaroslavickém potoce. Jeho délka činí 1,2 kilometru a leží, jako v předchozím případě,
mezi alespoň jedním bezejmenným vrcholem o nadmořských výškách 438 a 396 m n. m. I
v tomto případě nejsou rozdíly v asymetrii nikterak obrovské. Výšková diference není
velká a sklonitostní poměry obou svahů jsou podobné. Jaroslavický potok chronologicky
vlivem hloubkové, boční a zpětné eroze rozrušuje hornické prostředí a díky tomu
vygeneroval údolní profil ve své spodní části velmi strmý a poměrně hluboký, kdežto vyšší
partie masivu nejsou tak zásadně skloněny.
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8.5 Sklonové poměry
Abychom lépe porozuměli morfometrickým charakteristikám v území, byl na
základě sklonových poměrů Zlín analyzován z tohoto hlediska. Buzek (1979)
polygenetické svahy třídí podle sklonu a zařazuje je do těchto kategorií, geneticky
stejnorodých ploch na: roviny a slabě ukloněné svahy (0°-2°), mírně ukloněné svahy (2°5°), silně ukloněné svahy (5°-15° ), strmé až velmi strmé svahy (15°-35°).
Z pohledu procentuálního zastoupení všech tříd v území byl prostor Zlína
vyhodnocen následovně. Nejvíce se v území nacházejí silně ukloněné svahy (55 %), dále
roviny a slabě ukloněné svahy (17 %), mírně ukloněné svahy (16 %) a strmé až velmi
strmé svahy (12 %). Jejich prostorová distribuce však není příliš homogenní.
První a co do plochy nejrozšířenější kategorie je dislokována především ve dvou
pro Zlín geomorfologicky nejpodstatnějších okrscích. Jedná se již o několikrát zmiňovanou
Mladcovskou a Kudlovskou vrchovinu. V rámci katastru jsou rozmístěny hlavně v jeho
severní a jižní části a tvoří rozsáhlé plochy silně ukloněných svahů, které jsou především
v severní části rozbrázděny vodními toky. Zvlášť Fryštácký potok vytváří silnou hranici
v podobě širší údolní nivy mezi dvěma částmi Mladcovské vrchoviny. Na těchto silně
ukloněných svazích lze nalézat většinu obytných čtvrtí jako jsou Jižní Svahy, Podhoří,
Letná, Lesní čtvrť nebo Mladcová. Geologické podloží při výstavbě Jižních Svahů se však
muselo sledovat z hlediska rizika svahových nestabilit a v konkrétních případech taky
došlo k injektáži podloží.
Jako druhé nejčetnější byly shledány roviny a slabě ukloněné svahy. Klíčová
poloha těchto ploch se váže k údolní nivě Dřevnice. Méně k nivě Fryštáckého potoka a
prostoru kolem místních částí Kostelec, Štípa a Veliková, protože jejich katastry se již
částečně nacházejí v okrsku Fryštácké brázdy, která není tak výrazně členitá. Ostatní
plochy svahů této skupiny jsou jen vázány k úzkým nivním pruhům potoků v Mladcovské
a Kudlovské vrchovině.
Soubor mírně ukloněných svahů je třetím nejběžnějším typem reliéfu ve Zlíně.
Plochy zaujímají postavení především na území Kostelce, Štípy a Velikové, kde tvoří síť
mírně zvlněné pahorkatinné krajiny. Sekundární pozice těchto svahů jsou lokalizovány
v centrální části území, kde (Demek, 1965) popisuje existenci vrstev říčních teras
Dřevnice. Konkrétně jde o lokalitu kolem Velkého kina, kde předpokládá stupňovité lavice
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štěrkopísku. Jejich mocnost odhaduje na několik metrů, protože úklon vrstev hornin do
notné míry koreluje se sklony svahů.
Strmé až velmi strmé svahy jsou zastoupeny nejméně a jejich lokalizace je
podmíněna přítomností hodně sklonitého terénu. Toto kritérium splňují nejvyšší partie
Mladcovské a Kudlovské vrchoviny. Zvláště v druhém případě jde o četné plochy u
vrcholů Tlusté hory, Barabáše a Dílů. Taktéž to splňují i některé pramenné uzávěry
vodních toků (Jaroslavického, Kudlovského, Paseckého, Slanického) a lokální geologická
predispozice.
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9. Základní charakteristika vybraných tvarů reliéfu
Na celkové podobě reliéfu katastrálního území Zlína se podílí z hlediska původu a
geneze celá řada faktorů. Základními prvky pro dispozice tvarů typických pro Zlín jsou
geologické podmínky s charakteristickým vrstevním sledem a mladou kvartérní
tektonikou. Kombinace těchto elementů způsobuje hlavní fyzickou povahu terénu města.
Značnou část reliéfu rovněž určuje míra zastavěnosti urbanizovaného území. Dalšími
prvky, které utváří vzhled modelové oblasti, jsou fluviální, antropogenní a kryogenní
pochody. Zvláště produkty fluviálních a antropogenních pochodů podmiňují vymezené
území mnohem ve větší míře a komplexněji než tvary kryogenní, které se v oblasti nachází
spíše sporadicky. Z hlediska četnosti geomorfologických pochodů a tvarů reliéfu, které se
uplatňují v území, lze říci, že nejčetnější jsou tvary fluviální, vzápětí následované tvary
antropogenními a kryogenními. Tvary, které jsou v této kapitole popsány, byly vybírány
především na základě četnosti svého výskytu v území současně s formami, jejichž
znaky jsou příznačné pro reliéf Karpat v ČR. Formy reliéfu Zlína jsou tedy klasifikovány
na příslušnosti k procesům, který se v území generují nejčastěji. Tvary v kategorii ostatní
byly zařazeny díky více faktorům podílejících se na jejich genezi zvlášť. Mimořádná
pozornost byla kladena stržím a sesuvům, jakožto nejtypičtějším a nejhojnějším tvarům
v katastru města. Pro lepší orientaci a představu jsou uvedené formy doprovozeny
fotografickou dokumentací.

Tab. č. 2: Taxonomické zařazení vybraných tvarů do kategorií (vlastní zpracování)
Fluviální
erozní rýha
břehová nátrž
náplavový
kužel
strž
údolí
údolní niva

Kryogenní
Ostatní
kryopediment sesuv
svahový
mrazový srub odtrh

Antropogenní
agrární terasa

úpad

hráz
lom
regulované koryto
sídelní terasa
skládka
vodohospodářský
objekt

tafoni

industriální plošina

62

9.1 Fluviální tvary
Fluviální pochody ovlivňující reliéf nejsou spojeny přímo jen s aktivními vodními
plochami či povrchově tekoucí vodou, ale rovněž jsou nacházeny i v místech nepravidelné
fluviální činnosti. Hlavním předpokladem pro jejich genezi jsou četné srážky a dalším
atributem nezpevněné až sypké půdní horizonty. V obecné rovině lze hovořit o spraších,
jílech, jílovcích nebo slepencích, které jsou pro horninové prostředí Zlínska typické. Tedy
o pelických horninách. Mezi typické fluviálně erozní tvary na území města patří údolí,
strže, erozní rýhy nebo břehové nátrže. Typickými fluviálně akumulačními tvary jsou
údolní nivy nebo náplavové kužely s haldami.

Erozní rýha

Jedná se o produkt akvatické eroze, která prostřednictvím výmolné činnosti vody
narušuje svrchní půdní vrstvy. Částice půdy jsou transportovány po svazích dolů, kde jsou
buď akumulovány v podobě náplavových kuželů, nebo jsou odnášeny dále a budují
vrstevní sled fluviálně akumulačních den popř. údolních niv. Machula (2010) definuje
erozní rýhu jako více či méně výraznou rýhu na zemském povrchu vznikající vlivem
působení stékající srážkové vody na svahu. V procesu morfogeneze odpovídá erozní rýha
stupni mezi plošným splachem a stružkové erozi. Smolová, Vítek (2007) uvádí, že mohou
vznikat jednak v odolnějších horninách, kde převažuje hloubková eroze, jednak v méně
odolných sedimentech, které jsou rozrušovány hlavně erozí boční. Erozní rýha se dá
klasifikovat také jako počáteční stádium vzniku strží s poměrně výraznou morfologickou
formou.
Erozní rýhy byly lokalizovány v rámci terénního mapování zejména na mírně
ukloněných svazích (2-5°) a dále na silně ukloněných svazích (5-15°), přičemž dalším
faktorem ke vzniku byly podmínky na svazích s nepůvodním vegetačním krytem, na
svazích antropogenně ovlivněných a na geologicky vhodně podmíněných svazích.
Nejdůležitějším činitelem geneze erozních rýh jsou ale intenzivní atmosférické srážky.
Z hlediska geomorfologického určení se nejvíce nacházejí v Kudlovské a Mladcovské
vrchovině, tedy v morfometricky vyšším a sklonitém reliéfu. Uplatňují se na svazích
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asymetricky sklonitých údolích, v uzávěrech vodních toků a taktéž na polích. Za velmi
zasažené katastry lze považovat Lužkovice, Malenovice, Mladcovou a Zlín.

Obr. č. 9: Erozními rýhami rozbrázděný aktivní sesuv v lokalitě Malenovice – Cihelna
(foto: Filip Machula, duben 2013)

Břehová nátrž

Jako břehová nátrž se označuje stěna vertikálního směru v korytě vodního toku
vzniklá působením boční eroze na stabilitu břehové facie. Smolová, Vítek (2007) tvrdí, že
vzniká nejčastěji v málo zpevněných horizontech, v místech zákrutu vodního toku,
nárazovém břehu či jeho meandru, kde účinná síle boční eroze dosahuje nejvyšší míry.
Jedná se o fluviálně denudační tvar generovaný velmi intenzivně. Velikosti břehových
nátrží oscilují nejčastěji mezi 1 a několika stovkami m.
Ve vymezeném území se břehové nátrže vyskytují zejména na přítocích Dřevnice,
které nejsou nijak na svých tocích regulovány. Prosazují se spíše v dolních tocích, kde
boční eroze má již znatelnější účinky k podemílání okolních břehů. Jejich prostorová
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distribuce je vázána na sklonitost terénu a vodnatost daných toků ve vztahu k textuře,
stavbě a geologickému složení břehů. Tato forma se však skoro nevyskytuje na Dřevnici.

Obr. č. 10: Zhruba 2 m dlouhá břehová nátrž na bezejmenném pravobřežním přítoku řeky
Dřevnice v lokalitě Cecilka na Příluku. Samotná břehová nátrž je budována
v povodňových hlínách (foto: Filip Machula, duben 2013)

Náplavový kužel

Termínem náplavový kužel (rovněž dejekční kužel) se rozumí akumulaci
deluviofluviálních sedimentů ve tvaru kužele (Demek, 1965). Nejmocnější část jeho
akumulačního tělesa je rozprostřena směrem do údolí, kde se vějířovitě rozšiřuje v celém
svém půdorysu. Mocnost usazenin je největší ve vrcholové části (Petránek, 1993). Jde o
formu vznikající za pomoci erozních účinků vodních toků, přičemž voda transportuje
erodovaný materiál do nižších nadmořských výšek, kde je ukládá.

65

Lokalizace náplavových kuželů ve Zlíně odpovídá reliéfu pahorkatin a vrchovin, kde jsou
nejvhodnější podmínky pro vytvoření tohoto fenoménu. Konkrétně jde o geomorfologické
areály Mladcovské a Kudlovské vrchoviny.

Strž

Strže obecně lze definovat jako ronovou rýhu rozvinutější povahy někdy až se
svislými stěnami nebo také jako větší erozní rýhu, popřípadě charakterizovat jako
konkávní tvar reliéfu s nepříliš pravidelným sklonem okolních terénních hran (Smolová,
Vítek, 2007). Jde tedy o tvar reliéfu, v němž způsobuje soustředěný odtok srážkové vody,
v případě sněhu tavných vod, vhloubený a protáhlý tvar povrchu. Aby mohly být strže
vytvářeny, musejí být splněny základní podmínky jejich geneze. Strže, stejně jako ostatní
produkty svahových pochodů, se tvoří v místech se sklonem větším než 2°. Samotný svah
ale ke genezi strží nestačí. Nejvýznačnější roli mají atmosférické srážky, které modelují
území v závislosti na jeho sklonu, horninovém prostředí, textuře půdy, expozici svahu,
vegetačním krytu, charakteru a intenzitě srážek atd. a také fyzikální a chemické vlastnosti
horniny určující kohezi půdy (Dostál et al., 2002). Odtok vody

po svahu způsobí

narušování půdních horizontů. Na větší či menší svahové deformace však bude mít vliv to,
zda je daný horizont nasycen vodou nebo ne. V momentě kdy nasycen nebude, bude erozní
činnost menší, protože se voda bude rychleji infiltrovat do svahu a tím méně rozrušovat
povrch (Czudek, 2005). Pokud ale půda nasycena vodou bude, nebude nový úhrn srážek
vsakovat tak rychle do podloží jako v případě nenasyceného horizontu. Dle Demka (1987)
voda v mělčích depresích začne akumulovat a posléze po spádnici steče dolů. Nejprve
bude mít povahu plošného splachu, pro který je příznačný odnos drobných částiček půdy,
humusové vrstvy. Nehomogenní terén bude bránit rozvoji plošného splachu, který se
přemění v erozi stružkovou. Ta turbulentním tokem vody bude ze svahu odnímat větší
částice půdního horizontu a tím rozvíjet genezi strží (Janeček et al., 2002).
Z hlediska typologie Smolová s Vítkem (2007) dělí strže na typ ovrag a balka.
Rozdíl mezi oběma těmito druhy je v jejich genezi a tvaru. Strž typu ovrag má příčný
profil ve tvaru V a její svahy zpravidla příkré a nepříliš stabilní a je modelována erozí
hloubkovou, kdežto strž typu balka v příčném profilu spíše připomíná tvar písmen U a dno
bývá zaplněno deluviofluviálními sedimenty.
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Zájmové území je nehomogenní z hlediska výškové členitosti terénu. Především
proto se identifikace strží vztahuje zejména na místa s vyšší nadmořskou výškou, kde je
možnost tvorby stržové eroze a jejich následné lokalizace nejpravděpodobnější. Město Zlín
ze severu svírá hřbet Mladcovské vrchoviny a z jihu masiv Kudlovské vrchoviny. Oba tyto
okrsky Zlínské vrchoviny patří v rámci vymezeného území k nejvyššímu reliéfu v katastru
a taktéž k místům významné tvorby strží. Většina strží v Kudlovské vrchovině je
exponována oproti Mladcovské vrchovině severně a je také z 90 % kompletně zalesněna
smrkovými a bukovými kulturami. Přítomnost hospodářského lesa plní hydrologicky
významnou funkci, který zadržuje spoustu vody a má též vliv na litologii podloží.
Převažujícím typem strže v Kudlovské vrchovině je typ ovrag, pro který jsou podmínky
pro vznik tohoto typu vhodnější než v Mladcovské. Sklon reliéfu je zde v průměru větší a
celkový průběh terénu prudší. Nejčastěji byly lokalizovány na severně a jižně
exponovaných svazích Kudlovské vrchoviny, protože je zde příhodný sklon v kombinaci
s úhlovou diskordancí nad sebou vzájemně ležících dvou sedimentárních vrstev většinou
kvartérního stáří (Klimeš, 2007). Horninové složení nejčastěji odpovídá hlinitokamenitému horizontu se střídáním pískovců a jílovců újezdských vrstev. Aktivní areály
strží typu ovrag lze tedy nalézat v zázemí hlavních vrcholů Kudlovské vrchoviny a to
hlavně Tlusté Hoře (458 m n.m.) a Barabáši (410 m n.m.). Navíc antropogenní ovlivnění
zmíněných území je minimální a dopad na rozvoj stržové eroze malý (z hlediska sanačních
opatření). V případě Mladcovské vrchoviny je ale antropogenní zásah viditelný. Četné
terasování krajiny a protierozní zásahy v podobě výsadby dřevin na jižně exponovaných a
sklonově prudších svazích mají zabránit svahovým pochodům. Nejvíce je to patrné
v intravilánu města, především ve čtvrti Jižní Svahy. Skladba sedimentárních vrstev je
v Mladcovské vrchovině podobná té Kudlovské, ale ve své střední části vrchoviny se k
hlinito-kamenité vrstvě svrchního sedimentu připojují ještě slepence a sprašové hlíny.
Právě tyto horniny z velké části přispívají k četnému vzniku strží ve střední části
Mladcovské

vrchoviny (Czudek, 2005). Nejvážněji je postiženo okolí pískovcových

vrcholů Přední (420 m n.m.) a Zadní vrch (423 m n.m.) s některými údolními oblastmi
s nepravidelným režimem odtoku vody z území. Jedná se o zvláště o povodí Paseckého
potoka. Tak jako v případě vrchoviny Kudlovské se v Mladcovské ponejvíce generují strže
typu ovrag. Vegetační pokryv připadá z velké části na smrčiny a bučiny. Pro lepší
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dokreslení situace z hlediska stržové eroze bylo vybráno 5 lokalit z tabulky č. 3, které si
zasluhují detailnější deskripci morfogenetických podmínek.

Tab. č. 3: Vybrané strže zájmového území a jejich zákl. charakteristiky (vlastní zprac.)

Strž
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lokalita
Tlustá hora
Valachův žleb
Zahradní čtvrť
U Slanice
Lužkovice –Tvrz
Uhliska
Hvězdárna
Strže/Záhumení
Přední vrch
Stráže

prům
hloubka
(m)
6,5
7
1,5
1,5
4
5
5
3
0,5
7

prům
šířka
(m)
15
20
4
20
9
20
8
8
3
40

délka
(m)
45
120
23
40
37
130
45
15
15
180

sklon
svahu (°)
15-25
10-15
5-10
15-25
10-15
15-25
15-25
5-10
5-10
15-25

orientace
svahu
SZ
JV
SZ
V
SZ
JZ
SV
S
JV
V

typ
ovrag
ovrag
balka
ovrag
ovrag
balka
ovrag
ovrag
balka
ovrag

Lokalita č. 1: Tlustá hora (49, 1245° N, 17, 3835° E)

Modelová lokalita se nachází v těsné blízkosti uklidněného recentního sesuvu a
dvou maloplošných aktivních sesuvů. Strž je budována v kamenitém až hlinito-kamenitém
nezpevněném sedimentu. Stáří vrstev odpovídá kvartéru. Reliéf je skloněn mezi 15 až 25
stupni a je orientován převážně k severu. V těchto podmínkách dochází ke zrychlené erozi
a ta prostřednictvím destrukční činnosti vody narušuje prostředí. Přestože je oblast úplně
pokryta lesem, tak ani jeho kořenové systémy nedokáží zabránit genezi hloubkové eroze.
Díky plošnému smyvu v území a potažmo vzniku stružkové eroze je obsah jílovitých částic
značný. Následný výsledek povrchového odtoku z lokality na Tlusté hoře je rozbrázděný
reliéf s hlubokými svahovými stržemi a enormními ztrátami povrchové složky půdy.
Z hlediska geomorfologického určení lze klasifikovat tuto strž jako svahového typu
s ostrým stykem protilehlých svahů, která je označována v odborné terminologii jako strž
typu ovrag. Na dně strže v odtokovém žlabu se nacházejí deluviální sedimenty, které do
jisté míry tvoří přírodní protierozní opatření. Na rozdíl od ostatních strží, které jsou
generovány v nižší nadmořské výšce ve městě, nemá asymetrický profil a směrem po
spádnici se hloubka zvětšuje. Z pohledu základních morfometrických charakteristik patří
k těm středně velkým, přičemž dosahuje průměrné hloubky 6,5 m při délce až 45 m a
vzhledem k rozvoji tvaru je v pokročilé fázi vývoje.
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Foto č. 11: Strž typu ovrag v lokalitě Tlustá hora se stezkou zdraví
(foto: Filip Machula, září 2012)

Lokalita č. 2: Valachův žleb (49, 1427° N, 17, 4039° E)

Jedná se o území v zastavěné části města a navíc v centrální pozici sídliště Jižní
svahy. Území strže splňuje funkci dětského hřiště s parkem a taky má rekreační význam
pro obyvatelstvo sídliště. Z hlediska horninového prostředí se tento fluviální tvar nachází
na uskupeních jílovců a pískovců zlínského souvrství. Jílovce jsou jemně zvápněné a
pískovce glaukonitické, přičemž je možné narazit i na rezidua zrnitostně pestrých slepenců.
Dolní část profilu je budovaná pouze kvartérními nezpevněnými sedimenty a antropogenní
navážkou. Lokalita je činností člověka silně podmíněna, protože výmolné aktivitě vodní
eroze brání jednak terasování terénu v podobě chodníků a pásů zeleně, jednak hrací
komponenty a odvodňovací soustava. Typologicky jde o strž typu balka s neckovitým
tvarem v profilu, kde jsou ale svahy sklonově asymetrické. Délka činí kolem 120 m.
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Obr. č.12: Dno strže typu balka ve Valachově žlebu na sídlišti Jižní svahy
(foto: Filip Machula, červen 2012)

Lokalita č. 3: Zahradní čtvrť (49, 1219° N, 17, 3653° E)

Strž ve vymezené lokalitě Zahradní čtvrť je situována do katastrálního území
Malenovic při jižním okraji největšího sesuvného území ve Zlíně. Konkrétně je umístěna
na hraně odlučné zóny aktivního sesuvu a celá oblast je velmi náchylná k erozně
denudačním procesům. Zejména se zde prosazuje výmolná činnost povrchově stékajících
vod. Leží na nepříliš svažitém terénu orientovaném k severu v nezpevněných sedimentech
hlín a kamenů. Morfologicky je zde vytvořena malá síť strží, která je ovšem
nepravidelného půdorysu. Dno je zaplněno deluviálními sedimenty a v zákrutech jsou
vytvořeny vyhloubené zvodnělé ohyby. Krátká vzdálenost od hrany sesuvu je více než
patrná, protože s bližší distancí od hrany byly lokalizovány trhliny a mírné odsedání jedné

70

části svahu strže a tím její postupné rozevírání až po místo, kde strž naráží na odlučnou
zónu. Hloubka strže roste směrem k sesuvu a mění se i její příčný profil. Od svého uzávěru
v bukové monokultuře do své jedné třetiny délky odpovídá tvarem strži typu balka, ale
dále se již uplatňuje více hloubková a boční eroze a převládá tvar typu ovrag s více
strmějšími svahy.

Foto č. 13: Systém strží v lokalitě Zahradní čtvrť (foto: Filip Machula, březen 2013)

Lokalita č. 7: Hvězdárna (49, 1256° N, 17, 4133° E)

Další detailněji popisovaná strž se rozkládá v oblasti zvané Hvězdárna v katastru
Zlína. Leží ve střední části Kudlovské vrchoviny na strmých svazích, které jsou silně
zalesněny buky a habry a tím brání znatelnějšímu snosu povrchových zvětralin a
nezpevněných sedimentů ze svahu dolů. V pískovcích a jílovcích újezdských vrstev
paleogenního stáří je zformována strž typu ovrag dlouhá bezmála 45 m při průměrné šířce
kolem 8 m. Typická svahová strž se rozevírá směrem do údolí Jaroslavického potoka a její
dno je v její dolní části poměrně silně zaplněno svahovinami různého původu. Litologie
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podloží příliš neumožňuje genezi více hlubšího svahového zářezu, protože již v mělké
hloubce jsou přítomny zpevněné formace glaukonitických pískovců. Přesto má strž
nápadný, byť hodně rozevřený, tvar písmene V. Dalším z faktorů přispívajícího k
mírnějšího průběhu tvaru strže jsou vzrostlé společenstva listnatých stromů, které díky
kořenovým systémům odčerpávají přebytečnou podpovrchovou vodu ze svahu a tím
zajišťují přirozený akvatický režim.

Foto č. 14: Strž typu ovrag v lokalitě Hvězdárna (foto: Filip Machula, červen 2012)

Lokalita č. 9: Přední vrch (49, 1518° N, 17, 3833° E)

Poslední z detailněji charakterizovaných lokalit se rozkládá v katastru městské části
Mladcová asi 20 m od dopravního tahu směrem na Rackovou. Nepříliš vyvinutá strž typu
balka leží v mírném svahu na úbočí kopce Přední vrch (420 m n.m.). Táhne se
v severovýchodním směru a plocha strže je situována k jihovýchodu. Jejími hlavními
znaky jsou mělkost, která dosahuje hodnoty půl metru, neckovitý tvar v průřezu a deluvia
na dně deprese. Typ eroze, jenž se prosazuje v tomto území je především plošný splach se
stružkovou erozí. Protože se strž nachází v zázemí jednoho z nejvyšších vrcholů
Mladcovské vrchoviny, tak je geologický podklad tvořen zpevněným soláňským
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souvrstvím, které koresponduje s flyšovými vrstvami a taktéž s drobovými pískovci a
polohami slepenců. Polymiktní charakter zrnitosti pískovců způsobuje zvýšený obsah vody
ve svrchních půdních horizontech. Z morfologické povahy lze strž klasifikovat jako tvar
jen s málo výraznou formou.

Foto č. 15: Strž typu balka v lokalitě Přední vrch (foto: Filip Machula, říjen 2012)

Údolní niva

Petránek (1993) definuje údolní nivu jako rovinné údolní dno vzniklé usazením
nivních sedimentů. Naopak Machula (2010) o ní mluví jako o fluviálně akumulačním
tvaru, kde rovina kolem vodního toku je epizodicky zaplavovaná. Protože mocnost
sedimentů se směrem toku zvyšuje, mohou být vrstevní sledy, které jsou budované takřka
výhradně holocenními povodňovými štěrky, štěrkopísky a hlínami, hluboké až několik
desítek m. Smolová, Vítek (2007) vysvětlují vznik nivy jako periodickou sedimentaci
v prostoru toku, kde je možná sedimentace buď uvnitř meandrů, nebo v tzv. horizontální
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sedimentaci. V zásadě tedy jde o ukládání klastického materiálu v zázemí vodního toku
(Křížek, 2007).
Údolní niva na území Zlína je reprezentována dlouhým protáhlým tvarem, která se
směrem k západu a se snižující nadmořskou výškou rozevírá, přičemž mocnost sedimentů
v podloží se zvyšuje. Demek (1987) hovoří o pohřbených terasách v lokalitě Velkého kina,
které jsou překryty mocnými lavicemi štěrkopísků. Niva je budována v ose řeky Dřevnice,
částečně na dolním toku Fryštáckého potoka a potoka Baláš v Malenovicích. Litologie
povodí většiny přítoků Dřevnice však geologicky úplně nekoresponduje se složením niv a
spíše se shoduje s pojmenováním jako fluviálně akumulační dno. Geomorfologicky je
totožná s Dřevnickou nivou.

Obr. č. 16: Údolní niva řeky Dřevnice (vpravo) v lokalitě Želechovice nad Dřevnicí, Lípa
nad Dřevnicí a Zlín – Lužkovice (foto: Tomáš Jurčák, duben 2013)

Údolí

Patří k nejtypičtějším a nejzákladnějším formám reliéfu. Jedná se o fluviálně erozní
tvar, kdy erozivní činnost vody modeluje povrch. Lze jej definovat jako protáhlou
sníženinu na zemském povrchu, která je skloněná ve směru toku vodního toku. Podle
vztahu k tektonice jej lze rozdělit na subsekventní, resekventní, obsekventní a insekventní
údolí (Machula, 2010). Kdežto podle tvaru příčného profilu na erozní údolí (tvaru V),
neckovité, visuté a úvalovité. Zvláštním případem jsou údolí průlomová. Ta se dělí na
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antecedentní a epigenetická (Smolová, Vítek, 2007). Protilehlé údolní svahy mohou být
často sklonově asymetrické, tektonicky podmíněné a odlišné po geomorfologické stránce
(Czudek, 1982). Údolní dno nejčastěji zaplňují fluviální sedimenty.
Obecně patří zlínská údolí k několika typům. Z hlediska vymezení největšího z nich
(údolí Dřevnice) se dá říct, že jde o protáhlou sníženinu, která se rozevírá směrem
k západu v délce asi 15 km. Šíře údolí od protilehlých úpatních hran vrchovin ve východní
části města v Přílukách dosahuje půl km, kdežto v Malenovicích již kolem 2 km.
Výraznější lomy spádu jsou založeny v Mladcovské vrchovině tvořící severní křídlo údolí
Dřevnice, protože ta je tektonicky ovlivněná holešovskou poruchou. Méně zjevné jsou
v Kudlovské vrchovině i z důvodu, že v kvartéru nebyly její údolní svahy tak často
vystaveny hloubkové a boční erozi řeky Dřevnice. Sklonová asymetrie svahů je patrná
zejména v místní části Louky a přímo ve Zlíně. Údolí Dřevnice se dá taxonomicky zařadit
v úseku Příluky – Malenovice (13 km) do třídy údolí neckovitá a v úseku Malenovice –
Otrokovice (3 km) do třídy úvalovitá. Údolí Fryštáckého potoka patří do kategorie
neckovitá a rovněž zde je patrná výrazná asymetrie údolních svahů. Západní část odpovídá
svahům strmým až velmi strmým, jelikož se Fryštácký potok zařezává do hornin
Mladcovské vrchoviny a tvoří tak znatelnou hranu. Ostatní přítoky vytváří v nezastavěné
části města převážně erozní údolí ve tvaru V a rozčleňují tak kompaktní masiv obou
vrchovin na rozvodní hřbety. Vybrané údolní profily byly interpretovány v kapitole
morfometrie.
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Obr. č. 17: Pohled do údolí Dřevnice od Mladcové. V popředí sídliště Jižní svahy.
Uprostřed fotografie nápadně vystupuje flyšový suk Díly 417 m n.m. Kudlovské vrchoviny
(foto: Filip Machula, říjen 2012)

9.2 Kryogenní tvary
Jedná se o tvary vzniklé převážně prostřednictvím kryogenních pochodů. Nejvíce
se uplatňuje mrazové zvětrávání, které svou erozní činností a objemovou změnou vody
modeluje svahy i skalní výchozy a tak denuduje zemský povrch. V případě úpadů je
modelace zapříčiněna povrchově tekoucí vodou v kryogenním prostředí. Na území Zlína se
nejhojněji vyskytují z periglaciálně podmíněných tvarů např. kryopedimenty, mrazové
sruby, úpady nebo také kryoplanační terasy.
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Kryopediment

Czudek (1997) mluví o kryopedimentu jako o úpatních površích vzniklých v
chladných obdobích starších čtvrtohor. Smolová, Kirchner (2010) je popisují zase jako
pedimenty, jejichž geneze odpovídá periglaciálním podmínkám. V podstatě se jedná o
ústup strmých částí svahů prostřednictvím erozně denudačních pochodů.
Byly lokalizovány ve vrchovinných částech katastru města. Konkrétně se jedná o
části údolních svahů Kudlovské a Mladcovské vrchoviny. Více vyvinuté jsou však
v Mladcovské.

Mrazový srub

Machula (2010) je určuje jako skalní stupně či skalní výchozy vzniklé obecně
procesem kryoplanace. Jde o zarovnávání povrchu díky mrazovému zvětrávání, kdy jsou
sruby tříštěny kryogenní modelací a následně transportovány po svahu. Mrazové pochody
tudíž způsobují ústup srubů a skalních výchozů a prosazuje se zarovnávání povrchu.
V méně odolných horninách jsou často přítomny produkty selektivního zvětrávání jako
např. voštiny nebo tafoni (Smolová, Vítek, 2007).
V katastru Zlína jsou vázány pouze na vrcholové partie Kudlovské a Mladcovské
vrchoviny, kde se rozprostírají v táhlých liniích popř. v půdorysně nepravidelných
formacích. V případě Mladcovské vrchoviny byly lokalizovány na Předním a Zadním
vrchu na několika pleistocénních kryoplanačních terasách. Hlavní skupina srubů a skalních
hradeb se táhne severovýchodním směrem a dosahuje výšky v rozmezí 2 až 7 m. Mrazové
sruby jsou budovány drobovými glaukonitickými pískovci s poměrně velkou odlučností
zrnitostních frakcí. Sporadicky tvoří horniny srubů také načervenalé železité inkrustace.
Kudlovská vrchovina je na skalní výchozy chudší. Jejich lokace spadají pouze k dílčímu
vrcholu Díly, přičemž největší srub byl lokalizován v suchém erozním uzávěru těsně při
vrcholu. Jeho stěna měří na výšku až 10 m. Narozdíl od Mladcovské vrchoviny zde nebyly
pozorovány ani inkrustace, ani produkty selektivního zvětrávání. Pískovce jsou zde tříděny
pouze kongelifrakcí.
.
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Obr. č. 18: Mrazový srub lokalizovaný na výchozu u předního vrchu (foto: Filip Machula,
červen 2012)

Úpad

Czudek (1997) vymezuje úpad jako neckovitou, příp. nehlubokou depresi či erozně
podmíněnou sníženinu na zemském povrchu vzniklou působením stékající vody. Přesto
jsou úpady po většinu roku suché, plytké a v reliéfu pahorkatin rovněž široké. Boční úpady
dosahují většího podélného spádu než osové úpady (Machula, 2010).
Úpady reprezentují periglaciální formy reliéfu a v rámci města Zlín byly
pozorovány nejvíce v katastrech Štípy a Velikové, které se geomorfologicky nachází ve
Fryštácké brázdě, tedy v nepříliš svažitém reliéfu. Dosahují zde šířky až několik stovek m
a v některých případech tvoří suchá údolí. Morfometricky menší, za to však větší dle
spádu, byly lokalizovány svahové úpady na Mladcové a v Malenovicích.
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Obr. č. 19: Široký a plytký úpad založený v horizontech kambisolů na Mladcové (foto:
Filip Machula, červen 2012)

9.3 Ostatní tvary
K ostatním tvarům byly přiřazeny všechny formy reliéfu, u kterých nepřevládá ani
jeden z faktorů jejich geneze. Na vzniku se podílí jak fluviální procesy, tak i kryogenní
s antropogenními. V rámci Zlína však největší měrou fluviální pochody. Nejintenzivnější
formy reliéfu z kategorie ostatní jsou jistě sesuvy, jenž jsou zřejmě nejtypičtějším tvarem
reliéfu Zlína. Dále byly identifikovány svahové odtrhy nebo tafoni.
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Sesuv

Podle Nemčoka et al. (1974) je sesuv definován jako gravitační pohyb horninových
hmot po svahu, ale nikoli jako přemístění hornin za pomoci fluviální, eolické či kryogenní
činnosti. Analogicky charakterizuje sesuv i Pašek et al., (1995), který jej označuje za
transport horninových hmot po svazích působením zemské tíže, s výjimkou těch pohybů,
při kterých materiál odnášejí transportační média (voda, sníh, vítr). Záruba s Menclem
(1987) jej typologicky určili jako sesuv s nenadálým pohybem masy horniny, při kterém je
hmota separována od konzistentního podloží smykovou plochou.
Každý svah se dá označit jako za potenciální sesuvné území, protože na údolní
svahy vytrvale působí endogenní a exogenní síly. Intenzita těchto sil je však v čase
proměnlivá. Za nejdůležitější faktory způsobující sesuvy lze označit geologické a
geomorfologické rysy daného území spolu s vegetačním krytem a atmosférickými
srážkami a jejich charakterem (Kirchner, Roštínský, 2007). Rozhodně zde patří i
antropogenní činitel, která negativně ovlivňuje mnohé oblasti. Z hlediska lokalizace sesuvů
v ČR se ponejvíce vyskytují v neovulkanitech Českého středohoří a ve flyších Vnějších
Západních Karpat. Sesuv je generován v momentě, je-li poškozena stabilita vrstev svahu
buď prostřednictvím tektonických pohybů, saturace horizontu vodou, nebo díky zásahu
lidské činnosti. Velká rozmanitost sesuvných procesů přivedla Zárubu s Menclem (1974)
k taxonomicky striktnímu vymezení jednotlivých faktorů, které se mohou podílet na
svahových pohybech. Zmiňují se o změně sklonu svahu, kde zvýšení sklonitosti zapříčiní
intenzivnější napětí v tahu. Dále klasifikují přitížení násypy, otřesy a vibrace, změna
obsahu vody, působení podzemní vody, která má schopnost vyplavovat částice zeminy
v zóně akumulace a tím porušovat stabilitu svahu zeslabováním intergranulární vazby.
Rovněž je uvedena činnost mrazu způsobující objemovou proměnlivost materiálu a tím i
následně menší soudržnost, zvětrávání hornin a změny ve vegetačním porostu.
Kategorizace sesuvů dle Savarenského se více zaobírá vývojem smykových ploch. Na
základě svých výsledků je tedy třídí do sesuvů asekventních, konsekventních a
insekventních. Českou obdobou z hlediska rozlišení podle geneze smykových ploch je
regionální taxonomie dle Buzka et al. (1975). Diferencuje je na tzv. sesouvání podél
rotační smykové plochy, podél rovinné smykové plochy a podél složité smykové plochy.
Na rozdíl od Buzka Nemčok et al. (1974) provádí ještě třídění z hlediska mechanismu a
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rychlosti svahových pohybů. Definovali ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Ploužení je
představováno pomalým tečením tuhé látky zpravidla rychlostí v mm/rok. Pro ploužení je
charakteristickým znakem hákování vrstev nebo tzv. opilé stromy. Je rovněž více
příznačné pro oblasti pelitických hornin a taktéž je nejběžnějším typem svahového
pochodu v ČR. V terénu lze však obtížně lokalizovat. Nejčastějším rysem je stékání
svahových hlín a sutí, popř. rozvolňování svahů. Druhou skupinu představuje sesouvání, u
kterého dochází již k mnohem rychlejšímu (cm až m/den) klouzání masy horniny. Zde se
nejvíce uplatňují sesuvy podél rotační smykové plochy a podél rovinné smykové plochy
(Klimeš, 2007). Stékání je již reprezentováno náhlým až kriticky rychlým pohybem velmi
viskózní látky. Typická morfologická forma je zastoupena převážně zemním proudem.
Poslední a nejrychlejší svahový pohyb je řícení. Průběh tohoto fenoménu je vázán na
existenci velmi strmých svahů, srubů až srázů. Uplatňuje se v místech skalních výchozů
atp., kde jsou skalní bloky čí pískovcové věže obnaženy od recentních sedimentů a nánosů.
Z pohledu morfometrie sesuvů se dají ještě dělit dle tvaru na plošné, proudové a frontální,
popř. z hlediska stupně aktivity na aktivní, dočasně uklidněné a stabilizované.

Obr. č. 20: Dělení sesuvů dle půdorysu (upraveno dle R. Ondrášik a J. Rybář, 1991)
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Statutární město Zlín a jeho katastrální území se dá shledat jako území, které je
silně postiženo sesuvy. Jejich lokalizace je podmíněna a vázána na příhodné geologické
podmínky, charakter krajinného pokrytí spolu s erozivní silou atmosférických srážek.
V případě Zlína marginálně působí na vznik sesuvů také lidský faktor. Z hlediska
klasifikace a dělení svahových pohybů dle Nemčoka et al. (1974) na základě rychlosti
přemístění svahových hmot a mechanismu geneze sesuvů registrujeme ve Zlíně v největší
míře rozšíření především ploužení (creep), které se vyskytuje takřka ve všech sesuvných
oblastech, a v případě intenzivních srážek také sesouvání (sliding). To je navíc vázáno na
přítomnost prudších svahů. Stékání a řícení nebyly v katastru města při průzkumu
lokalizovány.
K lepší interpretaci a popisu dílčí situace sesuvného nebezpečí v městských částí
poslouží nejlépe charakteristika jednotlivých katastrálních území. V rámci Databáze
svahových nestabilit lze zjistit, že přibližný počet recentních sesuvů ve Zlíně odpovídá
číslu 213. Z toho 182 náleží k sesuvům stabilizovaným či dočasně uklidněným a 31
k sesuvům aktivním. Rozdíl především spočívá v jejich diferenciaci v prostoru, tvaru,
zřetelnosti morfologické formy a vývojovém stádiu. Faktorem způsobujícím genezi sesuvů
jsou takřka výlučně vertikální srážky. Jen v případě sesuvu na lokalitě Malenovice –
Cihelna jde o mix přírodního a antropogenního činitele. Za nejpostiženější městské části
z hlediska počtu aktivních sesuvů můžeme označit Zlín (10), Malenovice (5) a Mladcovou
(3). Vzhledem k rozloze městské části a ploše aktivních sesuvů jsou nejvíce zasaženy
Malenovice, protože v jejich katastru lokalizujeme více aktivních sesuvů delších v jednom
směru více než 50 m. Přestože ve Zlíně shledáváme 10 sesuvů, které jsou aktivní, patří
rozlohou k těm méně významným. Totéž platí i o aktivních sesuvech na Mladcové.
Z pohledu celkového zastoupení sesuvných území na ploše dílčích městských částí jsou
nejvíce postiženy Lužkovice, kde dosahují 12 %, resp. Lhotka s 9,6 % a Louky se 7,1%
podílem. V případě Lužkovic se jedná o sesuvné plochy dislokované hlavně na údolním
svahu řeky Dřevnice, které se dají klasifikovat jako svahy strmé až velmi strmé. Ty jsou
vyvinuté na rytmicky se střídajících horizontech pískovců, zvrásněných břidlic a slepenců.
Právě tvar a charakter údolí Dřevnice s příkrými údolními svahy umožňuje genezi
převážně frontálních sesuvů, které jsou lokalizovány hlavně v katastru Lužkovic, Kudlova,
Zlína, Prštného nebo taky Louk. Proudové a plošné sesuvy nalezneme spíše
v morfometricky nižším terénu jako např. v centrální části Mladcovské vrchoviny, kde
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způsobují rozvolňování hřbetů. V Kudlovské vrchovině se sesuvy spíše prosazují v západní
části. Veskrze jde o sesuvy mělkého typu vzniklé v recentu ve fázi iniciace a jen s málokdy
zřetelnou morfologickou deformací. Výrazná deformace je jen patrná na již zmiňovaném
sesuvu v Malenovicích, protože je bez vegetačního pokryvu, nebo na strměji založených
sesuvech, kde jsou jejich odlučné zóny více zjevné. Na druhé straně nejméně zasaženou
oblastí je Štípa s 0,4 %, Velíková s 0,7 % a Kostelec s 1,8 %. Je to dáno příslušností tohoto
prostoru k Fryštácké brázdě, která svým úvalovitým reliéfem nedovoluje vznik přílišných
sesuvných území. V takto málo svažitém terénu je morfogenetický proces tvorby sesuvů
zdlouhavý a spíše k němu přispívá objemová nestabilita svrchního profilu půdního
horizontu a jeho následné ztekucení, než li typická svahová nestabilita po saturaci
vrstevního sledu vodou. V západní části katastru se horninovým prostředím táhnou 2
významné hlubinné zlomy. Přestože jsou v drtivé míře ve Zlíně lokalizovány sesuvy
mělkého typu, tak nelze vyloučit vliv mladé kvartérní tektoniky na jejich tvorbu.
Ze všech sesuvných území nacházejících se v katastrální výměře statutárního města
Zlína byly vybrány ty lokality, které především charakterizují typické vlastnosti sesuvů ve
Zlíně s ohledem na geologii území a jeho vývoj v čase. Rovněž bylo zohledněno
prostorové měřítko tak, aby bylo zastoupeno co největší počet městských částí.
Samozřejmě ve shodě s příznačnými rysy sesuvů ve Zlíně a terénním mapováním.
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Tab. č. 4: Procentuální zastoupení sesuvů v městských částech Zlína (vlastní zpracování)
sesuvy
městská
výměra městské
část
aktivní stabilizovaný části (km2)
Jaroslavice
1
4
4,32
Klečůvka
2
3
2,63
Kostelec
2
13
9,13
Kudlov
1
4
6,27
Lhotka
1
14
4,63
Louky
0
4
3,65
Lužkovice
0
11
4,66
Malenovice
5
40
17,83
Mladcová
3
27
9,87
Prštné
1
3
3,74
Příluky
1
7
5,71
Salaš
2
2
1,12
Štípa
2
6
6,9
Velíková
0
6
3,51
Zlín
10
38
19,03
Celkem
31
182
103

zastoupení sesuvů
na výměře (%)
5,5
3,6
1,8
4,5
9,6
7,1
12
4
1,3
4,3
7
2,7
0,4
0,7
4,8

Lokalita č. 1: Malenovice – Cihelna (49, 2076° N; 17, 6158° E)

Jedná se o sesuvné území s rozlohou něco málo přes 25 ha s rozměry 878 m*378
m. Delší z rozměrů téměř kopíruje spádnici svahu, proto je tento svah zařazen do kategorie
proudových sesuvů. Sesuv je z geologického hlediska budován na bělovežském souvrství,
lukovských vrstvách soláňského souvrství a újezdských vrstvách zlínského souvrství
(Databáze svahových nestabilit). Za přemisťovaný materiál lze označit svahové nestability
přírodního původu, konkrétně se jedná o písky, slepence a recentní hlíny. Antropogenně
vzniklé terasy v jižní části svahu dosahují výšky v rozmezí 2 až 7 m. Rovněž se jedná co
do plochy a i objemu transportovaného materiálu po svahu o největší aktivní sesuv v rámci
katastrálního území Zlín. Důvodem tohoto prvenství je i skutečnost, že jde o jediný
dobývací prostor v rámci města. Firma Zlínské cihelny s.r.o. zde těží tzv. cihlářskou
surovinu, tedy směs písku s hlínami, které slouží jako hlavní složka k výrobě pálených
cihel. Aktivní sesouvání se uskutečňuje hlavně za přispění lidského faktoru (intenzivní
exploatace) a taky povahy prostoru z hlediska land cover. Území je z velké části bez
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vegetace a navíc rozbrázděno pohybem těžké techniky, což podporuje silnou erozi prostoru
a vznik plošného splachu s genezi ronových rýh a stružek. Jižní část sesuvu v rámci
sklonitosti svahu patří do kategorie strmých až velmi strmých svahů, kdežto nižší
severnější část jen do silně ukloněných svahů. Expozice lokality je k severu až
severozápadu. Vzhledem k terminologii sesuvů lze charakterizovat tento sesuv jako
částečný sesuv podél rovinné smykové plochy, kde rychlost sesouvání může dosahovat
desítek cm až m/den. V případě vypadávání silných vertikálních srážek a přesycení
horizontu vodou může být rychlost sesouvání i vyšší a může se vytvořit tzv. stékání
s rychlými zemními proudy. V okrajových partiích sesuvu je možno lokalizovat klouzavé
pohyby horninových hmot typické pro tzv. ploužení. Rychlost pohybu horninových mas je
při okrajích menší. Sesuv v prostoru cihelny tedy klasifikujeme jako aktivní recentní sesuv
s výraznou morfologickou formou ovlivněnou antropogenním zásahem ve vývojovém
stádiu rozvinutý.

Obr. č. 21: Hrana odlučné zóny sesuvu v lokalitě Malenovice – Cihelna (foto: Filip
Machula, březen 2013)
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Lokalita č. 2. Jižní Svahy – Středová (49, 2361° N; 17, 6624° E)

Sesuv v lokalitě Středová dosahuje velikosti 1,5 ha, přičemž jeho rozměry jsou
zhruba 115 na 125 m. Svahovým pohybem, který přetváří toto území, je ploužení
horninových hmot spolu se slézáním svahových hlín a suti. Protože se jedná o povrchové
ploužení, pomalé tečení tuhé látky, rychlost pohybu horizontu dosahuje pouze několika
cm/rok, proto je morfologická forma málo zřetelná. Dalšími prvky dokladující povrchový
creep jsou malé svahové odtrhy v této lokalitě a také hákování vrstev, tedy deformace
vrstevního sledu. Tyto typické znaky jsou situovány v akumulační oblasti. Sesuv je
orientován k západu se svažitostí kolem 5°, což odpovídá mírně ukloněným svahům. Leží
v oblasti silně urbanizované, kde je povrch z části antropogenně upravený. Z hlediska
kategorizace patří k recentním aktivním sesuvům se samovolným vývojem v počáteční fázi
své geneze. Rovněž se řadí do třídy plošných a mělkých sesuvů. Hlavním faktorem vzniku
ploužení je nasycení vodou, přičemž rychlost pohybu není konstantní.

Obr. č. 22: Plocha sesuvu v lokalitě Jižní svahy –Středová (foto: Filip Machula, duben
2013)
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Lokalita č. 3: Lužkovice – Cecilka (49, 2266° N; 17, 7274° E)

Tato sesuvná oblast patří k těm největším ve Zlíně. Nachází se na východě jeho
katastru v místní části Příluky. Plošně dosahuje výměry 23 ha. Svah je exponován k jihu až
jihovýchodu při sklonu 10° (strmé až velmi strmé) a lze jej rozdělit na 2 části, které
rozděluje bezejmenný vodní tok údolím. Jak západní tak i východní část svahu jsou ve své
spodní partii zalesněné a střídají se zástavbou zahrádkářské kolonie. Horní část je
charakteristická loukou. Lokalita je ve vyšších partiích budována především eocenními až
oligocenními pískovci a jílovci zlínských vrstev. Dno sklonově asymetrického údolí, jež
rozčleňuje hřbet na dvě dílčí rozsochy, je vyplněno kvartérními nezpevněnými sedimenty
jako např. hrubozrnnými hlínami a kamenitými usazeninami. V akumulační oblasti sesuv
naráží na holocenní povodňové hlíny a štěrky. Jedná se o stabilizovaný sesuv vyvolaný
samovolným ploužením svrchní části půdního horizontu. Faktorem, který způsobil pohyb
horninové masy, byly atmosférické srážky. Užitím protierozních opatření jako např. agrotechnických či striktně technických nástrojů (protierozní hrázky, setba protierozních
plodin, remízky) se zamezilo vzniku plošného slézání povrchových vrstev. Přesto jde
v dílčích částech lokalizovat jak hákování vrstev, tak i opilé stromy. Největší protierozní
účinky však byly zaznamenány díky terasování terénu. Povrch lokality byl v posledních
letech silně zalesněn a erozivní činnost vodních toků antropogenně upravena, proto je toto
území již delší dobu uklidněné. Typologicky jde o recentní frontální sesuv, jehož čelo sahá
až k hraně údolního dna. Deformace reliéfu nejsou na první pohled patrné, proto hovoříme
o tzv. zastřené až pohřbené deformaci.
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Obr. č. 23: Nezřetelná svahová deformace stabilizovaného sesuvu v lokalitě Lužkovice –
Cecilka (foto: Filip Machula, březen 2013)

Lokalita č. 4: Mladcová – Vinohrádek (49, 2424° N; 17, 6489° E)

Velikost sesuvného území dosahuje takřka 1,5 ha. Na modelové lokalitě se
z hlediska pokrytí území nachází hospodářská stavení se zahradou a několika ovocnými
stromy orientovanými směrem k východu při sklonu odpovídajícímu silně ukloněným
svahům. Na aktivním sesuvu na Mladcové dochází k povrchovému ploužení (creep)
mělkých vrstev. Svahové pohyby jsou v některých místech patrné zejména díky parciálním
odtrhům svrchních vrstev hornin, avšak jde pouze o neperiodické pohyby. Tvarem
odpovídá sesuvu plošnému, genezí přirozenému. Na první pohled nelze poznat větší
transformaci terénu, proto je třeba klasifikovat tuto oblast jako sesuv se zastřenou
svahovou deformací reliéfu.
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Lokalita č. 5: Pasecký žleb (49, 2423° N; 17, 6714°E)

Čelo aktivního sesuvu leží od hrany odlučné zóny asi 125 m s celkovou plochou
kolem 1,3 ha. Dochází zde k ploužení terénu, které je zapříčiněno především půdním
vzdouváním. Periodické změny v objemu nejsvrchnější složky půdního horizontu jsou
způsobeny saturací vodou. Z pohledu land cover lze území charakterizovat jako soubor
trvale travních porostů se společenstvy mladých ovocných stromů a jehličnanů. Svah je
exponovaný k severozápadu, přičemž terén zde spadá do kategorie strmých až velmi
strmých svahů. Konkrétně zde je reliéf ukloněn až ke 20°. Pro lokalitu sesuvu v Paseckém
žlebu jsou typické vrstvy budované bělovežským souvrstvím a formace písčitokamenitých
deluvií spolu s proudovým tvarem svahového pohybu. Okraje deformace jsou poměrně
výrazné a její povrch je mírně zvlněný.

Obr. č. 24: Lokalita sesuvu Pasecký žleb (foto: Filip Machula, duben 2013)
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Obr. č. 25: Výřez mapy ČGS z aplikace Svahové nestability ukazuje situaci v západní části
katastru města. Červeně zbarvené plochy představují aktivní sesuvná území. Černě a šedě
území stabilizovaná či dočasně uklidněná, (vlastní úprava)

Lokalita č. 6: Na Výsluní (49, 2332° N; 17, 6759° E)

Lokalita ve střední části Mladcovské vrchoviny, která je vyvinutá na jižně
exponovaných svazích při úpatí Dřevnice, je typickým příkladem sesuvného území
v katastrálním území Zlína. Konkrétně se nachází v zastavěné části městského jádra. Patří
tak k prostorům, které obvykle nedosahují příliš velkého územního rozmachu, ani zde
nedochází k přímému ohrožení obyvatelstva a jeho majetku. Sesuv je charakterizován
silnou sklonitostí reliéfu, která odpovídá strmým až velmi strmým svahům, a slabým
vegetačním pokryvem. Na místě lokality se z hlediska krajinného pokrytí nachází trvale
travní porost se segregovanými skupinami ovocných stromů a jehličnanů. Svahovým
procesem, který se tu prosazuje, je povrchové ploužení svahovin. Je tedy možné mluvit o
plošné soliflukci. Při okrajích sesuvu taky dochází k rozvolňování a u kořenů stromu jsou

90

patrné znaky tzv. opilých stromů. Celé sesuvné pole má velikost 1,2 ha a rychlost ploužení
dosahuje jen několika desítek cm/rok. V závislosti na zvýšení obsahu vody při intenzivním
vypadávání srážek a otřesům z frekventované dopravy dochází k nerovnoměrnému zatížení
svahu, a tudíž se i nepravidelně mění rychlost ploužení. Odlučnost vrchní partie není příliš
zřetelná, zatímco v akumulační zóně jsou zjevné odtrhy svrchní části půdního horizontu.
Přesto není morfologie sesuvu tak zjevná. Lokalita Na Výsluní se dá kategorizovat ještě
jako sesuv plošný vzniklý v recentu.

Lokalita č. 7: Stráže (49, 2329° N; 17, 6537° E)

Další z lokalit, která je v horní partii budována pískovci a jílovci paleogenního stáří
a v dolní části kvartérními svahovými sedimenty (písek, hlíny, spraše), se nachází
v centrální části Zlína při hlavní dopravní trase na sídliště Jižní svahy. Čelo dočasně
uklidněného sesuvu je rozmístěno v linii táhnoucí se bezmála 600 m poledníkovým
směrem a jeho hrana se takřka dotýká Paseckého potoka, jenž v místě tvoří průlomové
údolí. Lokalita je co do plochy veliká 13 ha a její svahy jsou směrovány na východ. Tyto
strmé až velmi strmé svahy pokrývá společenstvo listnatých stromů, převážně uměle
vysázených buků a habrů. Ke stabilizaci tohoto frontálního sesuvu v lokalitě Stráže právě
přispěla tato společenstva s vhodnými protierozními opatřeními. Ve vrchní části svahu
byly lokalizovány remízky, na jejichž koruně byly vysázeny další stromy. Díky tomuto
řešení již nedochází skoro k žádným svahovým procesům i přes neperiodické zatížení
svahu účinkem zvýšení objemu vody ve svahu či laterálnímu tlaku. V nezalesněných
částech sesuvu jsou místy znatelné stopy ploužení svrchního půdního pokryvu, tedy
z hlediska pedogenetického určení kambisolů. Celkově se ale dá tato lokalita typizovat i
vlivem silného zalesnění jako prostor s nezřetelnou morfologickou formou.
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Obr. č. 26: Tzv. opilé stromy jako projevy ploužení v lokalitě Stráže (foto: Filip Machula,
duben 2013)

Lokalita č. 8: K Jaroslavicím (49, 2185° N; 17, 6991° E)

Toto území se rozkládá v jedné třetině cesty mezi sídlištěm Obeciny ve východní
části Zlína a Jaroslavicemi. Jedná se o dočasně uklidněný sesuv, který dosahuje plochy asi
3,8 ha. Na jeho stabilizaci se do určité míry zasloužila výstavba dlouhé opěrné zdi, která
kopíruje táhnoucí se hlavní dopravní tah do místní části Jaroslavice v délce přes 200 m. Je
situován ve východní části kopce Díly (410 m n.m.) v Kudlovské vrchovině a jeho
východní okraj zasahuje až do povodí Jaroslavického potoka. Svah jako takový se
orientuje směrem k východu a je vyvinut na strmých až velmi strmých svazích, které jsou
z 9/10 pokryty vzrostlým hospodářským lesem. Půdní podklad je dán především
kambizeměmi, kde se uplatňují braunifikované horizonty dohromady s pelozeměmi. Právě
pelozem, zde jako slabě zpevněné slíny a jíly, a svažitý terén byl možnou příčinnou
povrchového ploužení svahovin. Stavba opěrné zdi a takřka kompletní zalesnění území
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bylo vhodným sanačním opatřením, jenž zabránilo vzniku podmínek nebezpečných pro
obnovení aktivity sesuvu např. v podobě zvýšení objemu vody ve svahu, kde se rytmicky
střídají slíny, jíly a částečně břidlice. Saturace podloží vodou nedosahuje díky těmto
protierozním zásahům kritických hodnot. Zřetelnost poškození svahu není na první pohled
patrná stejně jako u ostatních dočasně uklidněných sesuvů ve Zlíně.

Lokalita č. 9: Tlustá hora – Stezka zdraví: (49, 2130° N; 17, 6470° E)

Mimo zastavěné území lze najít lokalitu na severně situovaném svahu Tlusté hory
(458 m n. m.) u stezky zdraví, která slouží jako místo volného odpočinku obyvatel. Celou
oblast pokrývají dendrologicky příbuzné skupiny jehličnanů, avšak keřové a bylinné patro
není příliš rozvinuto vzhledem ke geomorfologickým podmínkám a režimu odtoku vody
z povrchu. Ráz lokality ještě dotváří visuté mosty pro pěší přes hlubokou strž zároveň
s hracími a naučnými prvky. Uklidněný sesuv, v jehož ploše jsou rovněž lokalizovány
četné strže a jiné znaky fluviálně erozní činnosti, obsahuje dva plošně malé relikty
aktivního sesuvu. V podstatě se jedná o místa uzávěrů strží, jimiž v době vyšších vodních
stavů protéká občasný vodní tok. Navíc se tyto relikty nachází na srázech, kde geologické
podmínky nevytváří stabilní bázi. Litologie území odpovídá nezpevněným svahovým
sedimentům, tedy hlínám a kamenům. Faktory, které jsou zodpovědné za gravitační rozpad
části svahu, je možné shledat v přílišném sklonu svahu, boční a hloubkové erozi a nárůstu
objemu vody v horizontu. Z hlediska klasifikace svahového pohybu je obtížné určit přesný
typ procesu, protože se jedná o velmi malé území (řádově několik desítek m2), přičemž
celková plocha uklidněného sesuvu dosahuje 5,4 ha. V období intenzivních srážek dochází
k sesouvání podél rotační smykové plochy, v případě přívalových dešťů lze lokalizovat až
stékání, kde se ponejvíce prosazují hlinitokamenné proudy. Tyto zemní proudy jsou ještě
doprovázeny genezí dešťových ronů a erozních rýh. Dva aktivní sesuvy je možné
taxonomicky zařadit do sesuvů samovolně vznikajících, z hlediska tvaru půdorysu do
nepravidelných a ve fázi silného rozvoje s velmi výraznou morfologickou formou.

93

Obr. č. 27: Strž typu ovrag a část aktivního sesuvu v lokalitě Tlustá hora – Stezka zdraví
(foto: Filip Machula, září 2012)

Lokalita č. 10: Rybníky (49, 2270° N; 17, 6477° E)

Dočasně uklidněný sesuv v lokalitě Rybníky představuje poměrně typickou ukázku
sesuvného prostoru v rámci katastru města. Jedná se o frontální sesuv v délce několika
stovek m, přičemž hrana odlučné zóny sahá až k patě náspu silnice na Mladcovou. Sesuvné
pole je kompaktně zakryto vegetačním krytem a jen ve vrchní partii je krajinný pokryv
reprezentován intenzivně obdělávanými poli. Příkře skloněné svahy, budované z velké
části navátými nezpevněnými sedimenty, jsou exponované zcela na jih. Horninové
prostředí sesuvu na Rybníkách reprezentuje mix několika geneticky odlišných facií. Horní
partie s odlučnou oblastí je tvořena sprašemi a sprašovými hlínami, střední část
kvartérními deluviálními sedimenty v podobě hlín a štěrků, na které navazuje úzký pruh
štěrkopískových lavic separovaný od fluviálně akumulačních sedimentů pásmem
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nezpevněných uloženin. Lokalita se dá shrnout jako recentní sesuv s nevýraznou
morfologickou formou, protože jedinými znaky ploužení, které se v případě minulé
aktivity sesuvu uplatňovalo, byly svahové odtrhy a příp. také změny struktury reliéfu
v podobě trhlin. Ty jsou dnes pohlceny vegetací a tak přírodně sanovány. I přes vhodné
geologické předpoklady k rozvoji sesuvu v této lokalitě tu nedochází k jeho rozmachu ani
k jiným výrazným erozně denudačním deformacím tohoto prostoru.

Obr. č. 28: Východní část uklidněného sesuvu v lokalitě Rybníky (foto: Filip Machula,
duben 2013)

Svahový odtrh

Na vznik svahového odtrhu působí hned několik faktorů, proto nelze tento tvar
klasifikovat jako čistě fluviálního, antropogenního nebo kryogenního původu. Machula
(2010) uvádí, že svahovým odtrhem rozumíme plošný, jazykovitý či proudový odnos části
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půdního horizontu a dodává, že nejvíce náchylné svahy jsou na slínitých, břidličnatých
nebo antropogenně podmíněných horninách.
Odtrhy části stavby půdního horizontu se vztahují hlavně k reliéfu vrchovin, tudíž
jejich největší četnost spadá do oblasti Kudlovské a Mladcovské vrchoviny. Vázány jsou
rovněž na přítomnost úvozních cest, kde jsou jednotlivé břehy velmi skloněny. Tato
svahová deformace se děje za přispění jak gravitace a geologické dispozice prostoru
karpatských flyšů, tak za podpory fluviálních a mrazových pochodů v území. Doprovázeny
jsou gravitačním ploužením po svahu nebo tzv. opilými stromy.

Obr. č. 29: Dlouhá linie odlučnosti svahového odtrhu v lokalitě Gymnázium Lesní čtvrť
(foto: Filip Machula, červen 2012)

Tafoni
Smolová, Vítek (2007) charakterizují tafoni jako skalní dutiny vzniklé pod
odolnější ochranou kůrou horniny buď na balvanech, nebo na skalách. Na jejich vzniku se
podílí více faktorů. Geologická stavba modelové horniny dosahuje určité míry puklinatosti

96

stejně tak jako charakteru krystalické mřížky. Voda z horizontálních či vertikálních srážek
narušuje celistvost matečné horniny na základě její pórovitosti. Navíc se v zimním období
přidává ještě mrazové tříštění a drolení.
Tafoni byly pozorovány a měřeny pouze na jediné lokalitě v rámci katastru města
na Předním a Zadním vrchu na Mladcové (viz mrazový srub). Dosahují velikosti až 40 cm
na délku a jsou častým prvkem selektivního zvětrávání v této lokaci. Jsou vyvinuty
v glaukonitických pískovcích s vysokou odlučností zrnitostní frakce.

Obr. č. 30: Dutiny tafoni na stěně jednoho z mrazových srubů na Předním vrchu na
Mladcové (foto: Filip Machula, červen 2012)
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9.4 Antropogenní tvary
Jedná se o tvary vzniklé lidskou činností. Lze je dělit dle Smolové, Kirchnera
(2010)

na

montánní

(těžební),

zemědělské,

průmyslové,

sídelní,

dopravní,

vodohospodářské, vojenské, pohřební, oslavné a rekreační.

Agrární terasa

Agrární terasa náleží do tvarů antropogenních, resp. zemědělských. Agrární terasa
je terénní stupeň, jejíž hranu může tvořit ochranné zdivo, kamenivo nebo pouze výsadba
vhodných monokultur. Vznik terasy je dán buď přirozeným vývojem, nebo lidskou
činností sloužící k účelu protierozní ochrany. Dle velikosti se člení na makro a mikroterasy
(Smolová, Kirchner, 2010).
Ve Zlíně bývají lokalizovány na místech strmých až velmi strmých svahů z důvodu
zabránění plošného snosu humusové složky půdy ale i v případě vyzdění stěny terasy jako
protisesuvného opatření technického rázu. Z konkrétních částí města lze uvést obecně
chatové oblasti nebo čtvrtě jako jsou Lazy, Lesní čtvrť či Letná.

Industriální plošina

Industriální nebo taky průmyslová plošina je častou antropogenní formou reliéfu ve
větších městech nebo při jejích okrajových částech, kde se prosazuje buď jako logistické
centrum, průmyslová zóna, nebo tovární areály. Její vznik je podmíněn velkou rovinnou
plochou. V případech, že nelze průmyslový areál umístit do vhodného prostoru, tak je třeba
celou oblast stavebně upravit. Jednak lze odtěžit materiál (degradovat), jednak navršovat
(akumulovat) (Smolová, Kirchner, 2010).
Mezi nejvýznamnější průmyslové plošiny ve Zlíně patří bývalý tovární areál firmy
Baťa v centrální části města. Rozkládá se na ploše skoro 45 ha při rozměrech 1,3 km na
délku a 0,45 km na šířku. Rovněž ji lze označit za nejstarší antropogenní plošinu v rámci
města. Mezi další významné industriální plošiny patří ta, na které je lokalizován závod
ZPS v Malenovicích nebo průmyslová zóna Zlín východ v katastru Příluku a Lužkovic.
Dosahuje rozlohy takřka 40 ha a zřízena byla v roce 2004.
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Obr. č. 31: Baťův tovární areál představuje největší industriální plošinu ve Zlíně (foto:
Filip Machula, červen 2012)

Hráz

Jedná se o tvar litorální (vodohospodářský), jehož účelem je především ochrana
majetku a obyvatelstva před povodňovými stavy vodních toků. V menší míře má taktéž
přispívat k regulovanému odtoku vody z povodí. Morfologicky patří k tvarům konvexním,
které mohou být budované v případě menších rozměrů hráze ze štěrkových, písčitých nebo
jemnozrnných zemin. Větší pak bývají často vybetonovány. Dle průběhu půdorysného
tvaru se dělí na čelní přímou, čelní vypouklou, čelní vydutou, čelní lomenou a
nepravidelnou hráz (www.hgf10.vsb.cz). Často ale dochází k tomu, že se povrch koruny
hráze stane dopravní stezkou a tak je do určité míry možné klasifikovat tvar jako
komunikační násep (Smolová, Kirchner, 2010).
Ve městě Zlín nepatří hráze k tvarům, které by byly četné, ovšem svou
prostorovostí a jasně zřetelnou morfologickou formou patří k nepřehlédnutelným
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litorálním tvarům reliéfu. Hráz na Kudlovském potoce v centrum města byla postavena
v letech 1931 až 1932 z důvodu zadržení vyšších vodních stavů. Její hráz je sypaná,
přičemž koruna dosahuje výšky 7,5 m a v její levé části se nachází vyzděný bezpečnostní
přeliv (www.pmo.cz). Další typickým místem je zemní hráz v místní části Příluky
v lokalitě Boněcký rybník, který byl dříve běžně zaplavovaným územím. Zemní hráz se
táhne od jezu Příluky po železniční trať až k hlavní silnici Zlín-Vizovice. Sypaná hráz byla
postavena jako další z řady protipovodňových opatření v roce 2004 v délce asi 400 m na
16. říčním kilometru Dřevnice a měla by ochránit zejména sídliště Bartošova čtvrť v nivě
Dřevnice. Z hlediska základních technických parametrů stavby odpovídá kapacita opatření
255 m3/s, šířka koruny hráze činí 0,4 m a sklon líců je v poměru 1:2. Půdorysem odpovídá
hrázi čelní vypuklé i čelní vyduté (www.wmap.cz). Obě dvě uvedené hráze splňují i
charakteristiku pro dopravní násep, protože hráz na Kudlovském potoce slouží i jako
dopravní tah do městských částí Lesní čtvrť nebo Lazy. Zemní hráz na Příluku zase jako
cyklostezka.

Obr. č. 32: Sypaná zemní hráz v lokalitě Boněcký rybník představuje viditelný zásah do
krajiny (foto: Filip Machula, duben 2013)
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Lom

Náleží do skupiny montánních (těžebních) tvarů. Lomem se rozumí povrchový důl,
v jehož dobývacím prostoru je exploatováno nerostné bohatství. Geneticky lze lom
charakterizovat jako povrchovou depresi, kde dochází k odtěžování svrchních částí
zemních profilů pro hospodářské účely (Smolová, Kirchner, 2010).
Stejně jako hráz tak také lom není ve Zlíně početný, ale jedno dobývací území je
natolik geomorfologicky zajímavé, že stojí za uvedení. Již zmíněná lokalita Cihelna
v Malenovicích (viz fluviální tvary – erozní rýha, ostatní tvary – sesuvy) je zároveň i
lomem, kde jsou těženy cihlářské suroviny firmou Zlínské cihelny s.r.o.

Regulované koryto

Je typickým litorálním tvarem reliéfu. Bývá poměrně často reprezentováno
antropogenně akumulovanými zemními valy či náspy na obou březích vodních toků
v součinnosti se stavebně technickými úpravami břehů do odpovídající podoby. Cílem
regulace vodních toků je rychlé odvedení vody z inundačního území a ochrana
obyvatelstva a majetku. S regulací koryt však taktéž souvisí i jejich postupné napřimování
a tím dochází k narušení stability hydrického režimu okolní nivy, popř. k poklesu hladiny
zvodně ve studních či vrtech (Machula, 2010).
Koryto Dřevnice je skoro ve své plné délce v katastru města regulováno. Břehy jsou
vyskládány pískovcovými bloky a osázeny protierozními společenstvy travin a keřů. Na
korunách akumulačních valů se nacházejí mnohdy aleje listnatých stromů. Ostatní toky
jsou regulovány zejména ve svých dolních tocích v zastavěném území, kde mohou
v případě povodně představovat riziko pro obyvatelstvo. Z těchto důvodů jsou leckdy
svedeny do potrubí, skruží nebo jinak upraveny.

101

Obr. č. 33: Regulované koryto v centru města (foto: Filip Machula, duben 2013)

Sídelní terasa

Smolová, Kirchner (2010) vymezují sídelní terasu jako formu vznikající na
degradovaných svazích, které jsou uměle upravovány pro potřeby obyvatelstva. Jsou tak
vytvářeny terasy zabraňující erozní činnosti.
Sídelní terasy byly lokalizovány zejména v morfologicky vyšším terénu města.
Administrativně tyto lokality odpovídají Jižním svahům, Lesní čtvrti, Lazům, Mladcové
nebo Jaroslavicím. Ve všech těchto částech byly pozorovány více či méně vyvinuté sídelní
terasy. Největší morfologickou formu však mají ty na Jižních svazích, kde antropogenní
degradace způsobila vznik rovinných ploch v původně silně skloněném reliéfu.
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Obr. č. 34: Urbánní terasy zde sloužící jako rovinné plochy pro garážová stání v lokalitě
Vršava (foto: Filip Machula, duben 2013)

Skládka

Patří do skupiny sídelních útvarů. Jedná se o akumulační tvar (často přirovnávám
k umělému pahorku), kde jsou ve vhodně vytipované lokalitě ukládány komunální odpady
(Smolová, Kirchner, 2010).
Skládka komunálního odpadu se nachází v katastru Mladcové asi 5 km
severozápadním směrem. Nese název Suchý důl a dosahuje rozlohy přes 21 ha. Jde o
technickou stavbu, která byla vystavěna podle nejmodernějších technologií. Jejím
správcem a provozovatelem jsou TS Zlín, které uvádějí, že lokalita Suchý důl přísluší k
zabezpečené skládce III. skupiny, přičemž její dno se skládá z několika nepropustných
vrstev izolace mající zabránit průsaku a infiltraci horninového podloží (www.tszlin.cz).
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Obr. č. 35: Typická ukázka antropogenního pahorku na skládce Suchý důl na Mladcové
(foto: Filip Machula, červen 2012)

Vodohospodářský objekt

Jezy, rybníky, přehradní nádrže nebo jen rybí přechody náleží k ukázkovým
příkladům litorálních tvarů reliéfu. Jedná se o stavební díla, která mají za cíl regulovat
odtok vody z povodí nebo ji naopak akumulovat, mají zabraňovat rozlivům povodňových
vod do území nebo jsou určeny pouze pro chov ryb.
Jsou identifikovány zejména na řece Dřevnici, kde patří ke stabilním formám
reliéfu. Nejčastěji byly lokalizovány jezy. Těch je ve Zlíně na Dřevnici přes 20. Ne
všechny však mají moderní vzhled. Většina jezů byla zbudována ještě v socialistické éře
bez moderních technologických prvků jako jsou dnes např. rybí přechody či obtokový
kanál. Méně častější litorální formy jsou rybniční hráze (např. Prštenské, Zboženské
rybníky) nebo přehradní nádrž (Kudlovská nádrž).
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Obr. č. 36: Jez na Příluku vybudovaný v roce 2004 obsahuje již moderní vodohospodářské
prvky jako je obtokový kanál, rybí přechod nebo sklopné vrata (foto: Filip Machula,
červen 2012)
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10. Závěr
Statutární město Zlín se nachází v centrální části Vnějších Západních
Karpat. Ty jsou hlavně charakterizovány jako flyšová souvrství spodnokenozoických
hornin. V osách vodních toků jsou horniny budovány kvartérními horninami a v případě
Zlína zejména deluvii. Z hlediska pokryvu území je středová část silně urbanizována,
okolní prstenec je tvořen mozaikou hospodářských lesů, luk a pastvin s roztroušenou
zástavbou.
Páteří vymezené oblasti je řeka Dřevnice, která ve svém zázemí vytvořila
v průběhu času za pomocí mladé násunové tektoniky asymetricky sklonité údolí.
Tektonicky je více podmíněna oblast Mladcovské vrchoviny, protože se v jejím podloží
táhne holešovská porucha s kvasickým zlomem. Oba lineamenty ovlivňují stavbu a klenbu
vrchoviny a způsobují její viditelné vyklenutí. Kerná struktura tak do určité míry zakládá
typický tvar údolí Dřevnice. Kudlovská vrchovina je morfometricky nejvyšším okrskem
v rámci geomorfologické regionalizace Zlína. V jejím areálu se nejvíce uplatňují tvary
fluviálního typu nebo tvary ostatní v čele se sesuvy, které jsou v mnohých případech
doprovázeny stržovou erozí. Erozní činnost přítoků Dřevnice je patrná především
v Mladcovské vrchovině, kde hloubková a boční eroze prořezává méně odolné sledy
hornin směrem do podloží a vytváří tak rozvodní hřbety. Jejich svahy byly určeny
převážně jako strmé až velmi strmé svahy, které jsou navíc vystavovány díky
geologickému prostředí svahovým pohybům většinou určeného jako povrchové ploužení
svrchní části půdního horizontu. Údolí Dřevníce je spolu s dolním tokem Fryštáckého
potoka největší fluviálně akumulační zónou v katastru a směrem k západu se údolí otevírá,
přičemž, údolní svahy přechází z neckovitého typu do úvalovitého. Mocnost štěrkopísků a
povodňových sedimentů s tokem roste.
Za nejčetnější tvary na území Zlína byly stanoveny již zmíněné sesuvy a strže.
Strže byly lokalizovány hlavně do prostoru uzávěrů vodních toků s nestabilními
geologickými podmínkami. Sesuvy byly lokalizovány takřka na celém území a představují
patrně největší geologické riziko v katastru, přestože zhruba 90 % sesuvů odpovídá
stabilizovaným či dočasně uklidněným. V korelaci plocha městské části a součet ploch
sesuvných území se v něm nacházejících, jsou nejvíce zasaženy Lužkovice, Lhotka a
Příluky. Nejvíce aktivních sesuvů se však rozkládá v městských částech Malenovice a Zlín.
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Geomorfologické poměry území města Zlína tedy ve velké míře korespondují s rysy
katastrů okolních obcí nacházejících se ve flyšovém pásmu karpatského prostoru.

11. Summary
Zlín is located in the eastern part of the Czech Republic and is a natural economic,
cultural and administrative center of the Zlín Region. The City of Zlín is composed of 15
boroughs - Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Lužkovice,
Malenovice, Mladcová, Prštné, Příluky, Salaš, Štípa, Velíková and Zlín.
For better orientation in the text of the chapter Definitions of basic terms were
defined basic theoretical and identified basic forms of relief.
One of the main chapters entitled Methodology, which includes approaches and
methods used to create the diploma thesis. The most important of them was the method of
studying literature. Describe the compilation of the available literature about the town
itself. It also brought crucial information on which the thesis could be built. The main
outcomes of research literature became information on geological conditions, unstable
slopes and also on the general overview of regional literature. Another important method
was field research. It has become a pillar of the detailed mapping of geomorphological
forms and their subsequent classification and interpretation. An integral part of the
research landscape in the acquisition visualization shapes.
Chapter Territory includes the definition of the characteristics of climatic and
hydrological conditions in the city, as well as a description of the soil conditions and
biogeographical situation.
The subsequent section Geomorphological division of the Zlin defines
geomorphological districts that are described in detail.
Morphostructural analysis is represented by a complete description of the tectonic
situation in the area of interest, along with an explanation of the processes that influence
the course of fault lines and tectonic structures.
On morphostructural analysis is a continuation of chapter Morphometric analysis. It
contains thematically separated as part of the absolute topography, relative topography and

107

vertical alignment. For diploma thesis were constructed 4 catchment curves and for
selected streams 8 valley profiles.
As the dominant chapter can find Basic characteristics of selected forms. Was
divided as follows in order - fluvial, cryogenic, other and anthropogenic forms. Emphasis
was placed on describing landslides and gullies that are prevalent forms of relief in the
Land of Zlín.
Among the final products of the thesis will include chapters Morphostructural and
Morphometric analysis, together with detailed geomorphological map of Selected
landforms 1:10 000.
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12. Seznam použitých zkratek
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

AV

Akademie věd

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

ČGS

Česká geologická služba

ČR

Česká republika

ČSR

Československá republika

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

EIA

Environmental Impact Assessment

ISKO

Integrovaný systém kvality ovzduší

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

MMZ

Magistrát města Zlína

MS

Microsoft

MU

Masarykova univerzita

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

PM

Particulate Matter

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

UTB

Univerzita Tomáše Bati

TS

Technické služby

VŠB-TU

Vysoká škola báňská-Technická univerzita

ZABAGED

Základní báze geografických dat

ZM

Základní mapa

ZPS

Závody přesného strojírenství
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