Vodní nádrž

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Bystřička

Fryšták

Horní Bečva

Karolinka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: nevodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: nevodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel
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DEVĚT NEJ o devíti vodních nádržích Zlínského kraje

Bojkovice

HLAVNÍ ÚČEL
vodárenské využití
protipovodňová ochrana
rekreace, sport, rybolov
Bojkovice
Luhačovice

Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

4-11-01-088
63,88 km2
0,883 m3 .s-1
134 m3 .s-1

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

Vodní nádrž neslouží pro odběr pitné vody.

Úpravna vody v současné době není v provozu.

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Ludkovice

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

zemní sypaná, návodní a střední
hlinité těsnění
5m
250 m
13,7 m

Luhačovice

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

Typ

kamenitá sypaná, střední hlinité
těsnění
5m
391,5 m
35,5 m

Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Hydrologické údaje:

Hydrologické údaje:
4-13-01-032
43,70 km2
0,240 m3 .s-1
70 m3 .s-1

Úpravna vody provozovaná společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Uherské Hradiště.
Počet napojených obyvatel je cca 24 000.

Koryčany

Hráz:

Hráz:
zemní sypaná, návodní jílové těsnění
5m
198 m
13,5 m

Hydrologické údaje:

Hydrologické údaje:
4-13-01-087
13,81 km2
0,087 m3 .s-1
45 m3 .s-1

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Devět největších vodních nádrží
Zlínského kraje

Hráz:
zděná z kamenného zdiva,
návodní jílové těsnění
4,6 m
170 m
27,4 m

4-11-01-094
14,14 km2
0,290 m3 .s-1
54,7 m3 .s-1

Vodní nádrž neslouží pro odběr pitné vody.

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

4-11-01-018
22,8 km2
0,360 m3 .s-1
87,4 m3 .s-1

Úpravna vody provozovaná společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Počet napojených obyvatel je cca 80 000.

Vodní nádrž

Slušovice

DEVĚT NEJ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: nevodárenská nádrž

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: vodárenská nádrž

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Vodní tok
Celkový objem
Zatopená plocha
Uvedení do provozu
Provozovatel

Kyjovka
2,564 mil. m3
35,15 ha
1959
Povodí Moravy, s.p. Brno

Ludkovický potok
0,690 mil. m3
12,43 ha
1968
Povodí Moravy, s.p. Brno

Luhačovický potok
2,680 mil. m3
40 ha
1930
Povodí Moravy, s.p. Brno

Účel nádrže:

Účel nádrže:

Účel nádrže:

Účel nádrže:

akumulace vody pro vodárenský
odběr pro skupinový vodovod Hodonín, akumulace vody pro trvalé
zajištění minimálního průtoku
pod nádrží, snížení povodňových
stavů, výroba elektrické energie
v MVE

akumulace vody pro vodárenský
odběr pro skupinový vodovod
Luhačovice, akumulace vody pro
trvalé zajištění minimálního průtoku pod nádrží, zajištění dodávky
vody pro potřebu požární nádrže a
koupaliště

akumulace vody pro trvalé
zajištění minimálního průtoku pod
nádrží a snížení povodňových
stavů, zajištění odběru povrchové
vody pod nádrží, výroba elektrické
energie v MVE, rekreace, vodní
sporty, rybářství

akumulace vody pro vodárenský
odběr pro skupinový vodovod Zlín,
akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku pod nádrží,
snížení povodňových průtoků,
výroba elektrické energie v MVE

Hráz:

Hráz:

Hráz:

Hráz:

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

zemní sypaná, střední jílové těsnění
8,5 m
180 m
20 m

Hydrologické údaje:
Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

zemní sypaná, návodní jílové těsnění
4,72 m
181,2 m
15,15 m

Úpravna vody provozovaná společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Počet napojených obyvatel je cca 16 000.

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

zemní sypaná, návodní jílové těsnění
6m
240 m
17,47 m

Hydrologické údaje:

Hydrologické údaje:
4-17-01-068
27,31 km2
0,134 m3 .s-1
42,5 m3 .s-1

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

4-13-01-106
13,1 km2
0,092 m3 .s-1
42 m3 .s-1

Úpravnu vody provozuje společnost MORAVSK Á VODÁRENSK Á, a.s.
Počet napojených obyvatel je cca 6 000.

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

Typ
Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Dřevnice
9,949 mil. m3
78,42 ha
1976
Povodí Moravy, s.p. Brno

Vodní nádrž neslouží pro odběr pitné vody.

Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

o devíti vodních nádržích

Zlínského kraje

Zlínského kraje

NEJSTARŠÍ
vodní nádrží je BYSTŘIČK A (1912)

NEJVĚTŠÍ OBJEM
NEJMENŠÍ PLOCHU ZÁTOPY
má vodní nádrž HORNÍ BEČVA (10 ha)

NEJVÍCE OBYVATEL ZÁSOBENÝCH PITNOU VODOU
je z vodní nádrže K AROLINK A (80 000)

NEJMENŠÍ POVODÍ
má vodní nádrž LUDKOVICE (13,1 km2)
zemní sypaná, střední jílové těsnění
4m
562 m
30,2 m

NEJNIŽŠÍ HRÁZ
má vodní nádrž FRYŠTÁK (13,5 m)

NEJŠIRŠÍ KORUNU HRÁZE
má vodní nádrž KORYČANY (8,5 m)

4-13-01-007
42,4 km2
0,500 m3 .s-1
80 m3 .s-1

Úpravna vody provozovaná společností MORAVSK Á VODÁRENSK Á a.s.
Počet napojených obyvatel je cca 75 000.

DEVĚT NEJ

o devíti vodních nádržích

má vodní nádrž SLUŠOVICE (9,949 mil. m3)

Hydrologické údaje:
4-13-01-103
44,87 km2
0,307 m3 .s-1
79,0 m3 .s-1

Horní Bečva

Typ

Bystřička

akumulace vody pro vodárenský
odběr pro Vsetínsko a Vlársko,
akumulace vody pro trvalé zajištění
minimálního průtoku pod nádrží,
výroba elektrické energie v MVE,
snížení povodňových průtoků

Karolinka

akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku pod nádrží
a snížení povodňových stavů,
výroba elektrické energie v MVE,
rekreace, vodní sporty, rybářství

Vsetín

snížení povodňových průtoků, akumulace vody pro trvalé zajištění
minimálního průtoku pod nádrží,
výroba elektrické energie v MVE,
rekreace, vodní sporty, rybářství

Slušovice

Účel nádrže:

Hráz:
zemní sypaná, návodní hlinité
těsnění
4,5 m
198 m
16 m

Hydrologické údaje:
Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Prům. dlouhodobý roční průtok
Q100

Účel nádrže:

akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku pod nádrží
a snížení povodňových průtoků,
rezervní vodárenský odběr

Fryšták

Šířka koruny
Délka v koruně
Výška nade dnem

Účel nádrže:

Kroměříž

Typ

Účel nádrže:

Stanovnice
7,395 mil. m3
50,83 ha
1985
Povodí Moravy, s.p. Brno

Zlín

Hráz:

Rožnovská Bečva
0,665 mil. m3
10 ha
1944
Povodí Moravy, s.p. Brno

Ludkovice

akumulace vody pro vodárenský
odběr pro skupinový vodovod a trvalé zajištění minimálního průtoku
pod nádrží

Fryštácký potok
2,950 mil. m3
62,2 ha
1939
Povodí Moravy, s.p. Brno

Uherské
Hradiště

Účel nádrže:

Bystřička
4,580 mil. m3
39,5 ha
1912
Povodí Moravy, s.p. Brno

Koryčany

Kolelač
0,965 mil. m3
15,45 ha
1966
Povodí Moravy, s.p. Brno

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ
je vodní nádrž LUHAČOVICE

NEJJIŽNĚJI POLOŽENÁ
je vodní nádrž BOJKOVICE

Devět největších vodních nádrží Zlínského kraje

Vodní nádrž

Vodní nádrž

Bystřička

Slušovice

Vodní nádrž

Fryšták

Vodní nádrž

Koryčany
Vodní nádrž

Horní Bečva

Vodní nádrž

Karolinka

Vodní nádrž

Ludkovice
Vodní nádrž
Vodní nádrž

Bojkovice

Luhačovice

