Koncepce a strategie ochrany p írody a krajiny Zlínského kraje

ARVITA P spol.s r.o.

A. Analýza sou asného stavu - A.2 Tabulková ást
tab. 28a

OBOJŽIVELNÍCI
SEZNAM VODNÍCH PLOCH
okres Krom íž
azeno dle katastrálního území
katastrální
území

lokalita

popis

Ba ice
Bezm rov
Bezm rov

Koupališt Ba ice
Bezm rovský rybník
nádrž Píse ák

Bezm rov

u Bezm rovského
mostu

bazén koupališt na okraji obce Ba ice
rybník na návsi v obci Bezm rov
nádrž (p írodní koupališt ) na levém b ehu Moravy,
SV od obce Bezm rov
u mostu na levém b ehu Moravy, sv od obce
Bezm rov

Blišice

nádržka Blišice

Bo enovice
Brusné

požární nádrž
Bo ní rybní ky

Brusné
Byst ice p. H.

nádrž ZD Brusné
nádrž Svinské d lky

Byst ice p. H.

nádrž Zahájené

Byst ice p. H.
Byst ice p. H.

nádrže B lidla I-II
rybní ky erný potok

Bílany

CHÚ Stoná

Bílany

Skokaní t

Bílany

nádrž Zemník I

Bílany

v Bílanském lese

Bílany

u nádrže Zemník I

Bílany

ol í t

Bílavsko
Bílavsko

nádržka Bílavsko
rybní ek Ochozy I

Bílavsko

rybní ek Ochozy II

lov
est

rameno Bah ák I (viz
Kvasice)
derese Náspy

íslo

nádržka u pravého p ítoku Stupávky, jz od obce
Blišice
nádrž na sv okraji obce Bo enovice
soustava rybní
u st. silnice mezi obcemi Brusné a
Chomýž
nádrž v údolí toku Brusenka nad obcí Brusné
nádrž na levém p ítoku Blazického potoka jv od obce
Mrlínek
nádrž v intravilánu m sta Byst ce p. H., pod
koupališt m
dv nádrže v intravilánu m sta Byst ice p. H.
dva pr to né rybní ky v zahr. osad . 1 erný
potok, jv od Byst ice p. H.
na toku Stoná v CHÚ Stoná , jz od obce
Bílany
izolovaná t v meandru Moravy v lese Záme ek, j
od obce Bílany
zvodn lá t žební jáma za myslivnou Záme ek, j od
obce Bílany
izolované t
v meandru Moravy p i okraji
Bílanského lesa, j od obce Bílany
t u Zemníku I za myslivnou Záme ek, j od obce
Bílany
izolovaná t v meandru Moravy v lese Záme ek, j
od obce Bílany
nádržka v poli sz od obce Bílavsko
horní rybní ek na pravém b ehu Kozrálky u hájovny
Ochozy, sz od obce Bílavsko
dolní rybní ek na pravém p ítoku Kozrálky u hájovny
Ochozy, sz od obce Bílavsko
nádrž v meandru Moravy v lese Bah ák (u les.
školky), sv od obce B lov
zvodn lá deprese v remízku na pravém b ehu toku
Stoná , j od obce B est

1
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Zdroj: Mošt k, 1993

OBOJŽIVELNÍCI - SEZNAM VODNÍCH PLOCH, okres Krom íž

katastrální
území

est

lokalita

popis

íslo

rybník Šopek

rybní ek na pravém b ehu Mlýnského náhonu u
estského lesa, z od obce B est
zatopený lom v lese za hájenkou
nádržka v obci Cetechovice p i hl. silnici
nádrž na náhonu toku Rusavy na s okraji obce
Chomýž
rybník p i j okraji m sta Chropyn
rybní ek p i j okraji m sta Chropyn (na j okraji CHÚ
Chropy ský rybník)
zbytek p vodního kanálu na Spálených loukách, z
od obce Plešovec
zvodn lé p íkopy podél trati SD Chropyn -Kojetín,
z od m sta Chropyn
hlavní kanál na Zá ských loukách, sz od m sta
Chropyn
hlavní kanál na Zá ských loukách, sz od m sta
Chropyn
meandrující kanál v lese na hranicích okresu KM a
PR, jz od m sta Chropyn
nádržka u st. Silnice Chropyn -Zá í, j od obce
Zá í
p ehražené rameno Malé Be vy na z okraji m sta
Chropyn
na pravém b ehu Moravy nad hydreolektrárnou
Strž, sz od m sta Krom íž
silážní jáma u ZD na s okraji obce Chráš any
rybník na jz okraji obce Chvalnov
zatopený lom nad lesnickým u ilišt m, jv od obce
Chval ov
chovné nádržky v areálu MRS nad les. u ilišt m, jv
od obce Chval ov
dv betonové skruže na p. . 801 v k. ú. Chval ov
(P ky), sv od obce Chval ov
lesní t v sedle Rožnovja ka u Ob an, jv od obce
Chval ov
dv t ky u turistické cesty Na Tesáku - U t í
kamen
ky na lou ce a u cesty v údolí potoka na sz svahu
Ky ery, jv od obce Chval ov
nádžka, mok ad a pramenisko nad ObÚ Chval ov
nádrž v areálu sv. Hostýna u restaurace
na okraji lesa, j od obce Chval ova Lhota (za
domem T. Sva iny)
sediment. nádržka nad rybní kem Ov ín, jv od obce
Cvr ovice
rybní ek nad ov ínem u levého p ítoku Cvr ovického
potoka, jv od obce Cvr ovice
nádržka na pravém p ítoku Divockého potoka na
CHÚ Drážov, jz od obce Zdounky

24

Cetechovice
Cetechovice
Chomýž

lom Jezírko
požární nádrž
nádrž Chomýž

Chropyn
Chropyn

Chropyn

CHÚ Chropy ský
Malý Chropy ský
rybník
deprese Spálené
louky
deprese podél trati
SD
kanál Svodnice

Chropyn

kanál Troubka

Chropyn
Chropyn

kanál ve Spáleném
lese
nádržka Malý Píská

Chropyn

rameno Dlouhý rybník

Chropyn
Chropyn

Chropyn

u Strže

Chráš any
Chvalnov
Chval ov

nádrž ZD Chráš any
rybník Chvalnov
mecký lom

Chval ov

nádržky MRS
Chval ov
skruže na P kách

Chval ov

tab.28b

Chval ov

Rožnovja ka

Chval ov

ky Na Tesáku

Chval ov

ky pod Ky erou

Chval ova
Lhota ova
Chval
Lhota
Chval ova
Lhota
Cvr ovice

nádržka Ov ín

Cvr ovice

rybní ek ov ín

Divoky

nádržka Drážov (viz
Zdounky)

mok ad nad ObÚ
Chval
ov sv. Hostýn
nádrž na
U jezírka
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Zdroj: Mošt k, 1993

OBOJŽIVELNÍCI - SEZNAM VODNÍCH PLOCH, okres Krom íž

katastrální
území

Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
ínov
ínov
ínov
Holešov
Holešov

Holešov
Holešov

lokalita

popis

íslo

Holešovský horní
rybník
Holešovský st ední
rybník (viz Holešov)
deprese ve voj.
prostoru
nádrž v okrasné
školce Dobrotice
rybník Ka ák

rybník na pravém b ehu Rusavy na sv okraji m sta
Holešov
rybník na pravém b ehu Rusavy na sv okraji m sta
Holešov
zvodn lé deprese vojenské st elnice Dobrotice, v od
obce Dobrotice
závlahová nádrž v okrasné školce v obci Dobrotice

52

deprese v ciheln
ínov Lesní oko
nádržka
žky
požární nádrž D ínov
Holešovský dolní
rybník
Holešovský st ední
rybník (viz Dobrotice)

Holešov
Hoštice

nádrže v Zámeckém
parku
deprese na skládce
TKO Holešov
požární nádrž SST
Lu ina Holešov
požární nádrž TON
Holešov Hoštice
koupališt

Hoštice

nádržka Vinohrad ík I

Hoštice

nádržka Vinohrad ík II

Hradisko
Hulín

kanál Svodnice
Hradisko-Mi vky
Kavkova t

Hulín

deprese Skalky

Hulín
Hulín

deprese a t
na
Filen
kanál na Filen

Hulín

kanál u Doubravice

Hulín

koupališt Hulín

Hulín

mok ad Pumpák

Hulín

pískovna Handrlík

Hulín

rybník Svárov

Holešov

tab.28c

rybník na pravém b ehu Rusavy na s okraji obce
Dobrotice
deprese v ciheln na jv okraji obce D ínov
nádržka pod st. silnicí v údolí V žeckého potoka, jz
nad obcí V žky
nádrž v zámeckém parku na s okraji obce D ínov
rybník na pravém b ehu Rusavy na sv okraji m sta
Holešov
rybník na pravém b ehu Rusavy na sv okraji m sta
Holešov

53
54
55
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betonové nádrže v Zámeckém parku v intravilánu
sta Holešov
zvodn
lá deprese na v okraji m sta Holešov

61
62

nádrž na j okraji m sta Holešov (u letišt )

63

nádrž u nádraží SD na j okraji m sta Holešov
bazén koupališt na sz okraji obce Hoštice

64
65

horní nádržka v lese na toku nad dvorem Svárov, z
od obce Zdislavice
dolní nádržka v lese na toku nad dvorem Svárov, z
od obce Zdislavice
hlavní kanál jdoucí sv od obcí Hradisko, Postoupky a
Mi vky
mezi tokem Rusavy a Svárovským potokem, jz
od obce Záhlinice
zvodn lé deprese (t žební jámy) u Plá avského
rybníka, sz od obce Záhlinice
deprese a t
v lese pod rybníkem Svárov, jjz od
obce
Záhlinice
epadový
kanál v lese pod Svárovským rybníkem,
jjz od obce Záhlinice
kanál u Doubravického rybníka p ed farmou
Doubravice, jz od obce Záhlinice
areál koupališt v intravilánu m sta Hulín

66

mok ad a zvodn lá deprese mezi drážními t lesy na
sv okraji Hulína
zvodn lá deprese (t žební jáma) u st. silnice na z
okraji m sta Hulín
spodní rybník ze soustavy Záhlinických rybník , jz od
obce Záhlinice
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Zdroj: Mošt k, 1993
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tab.28d

katastrální
území

lokalita

popis

íslo

Hulín

rybní ek Br álník

77

Hulín

rybní ek Grádo

rybní ek u farmy Doubravice mezi Doubravickým a
Svárovským rybníkem, jz od obce Záhlinice
rybní ek (zvodn lá deprese) na s okraji m sta Hulín

Hulín

rybní ek Sv. Anna

Hulín

78

št rkovišt Hulín

rybní ek u st. Silnice Hulín-P erov na s okraji m sta
Hulín
zvodn lé št rkovišt jjv od m sta Hulína

81

Jest abice

Jest abická nádrž

nádrž na toku Kratinky j od obce Jest abice

82

Jest abice

mok ad pod
Jest abickou nádrží
mok ad pod
Kamenným stolem
Nádržka Na Rybní ku

podmá ená deprese na pravém b ehu Kratinky pod
Jest abickou nádrží, j od obce Jest abice
poz statek nádržky u samoty na jv úpatí Kamen.
stolu, j od obce Jest abice
nádržka na levém p ítoku Jest abické n. (u statku p.
Zavadila), j od obce Jest abice
betonová vana pod výpustí Jest abické nádrže, j od
obce Jest abice
nádržka u tur. les. cesty na toku na sz svahu Velké
Ostré, sv od obce Jest abice
nádrž na sv okraji obce Jest abice
nádržka na toku Líšenky na okraji lesa sv od obce
Karlovice
nádrž na jv okraji obce Komárno
ky v p íb ežních porostech Juhyn v nadjezí i
podjezí jezu, v od obce Komárno
nádrž na toku Stupávky v od m sta Kory any

83

Jest abice
Jest abice
Jest abice
Jest abice
Jest abice
Karlovice u
Hol.
Komárno
Komárno
Kory any

nádržka pod
Jest abickou nádrží
nádržka pod V.
Ostrou
požární nádrž
Jest
Lesníabice
oko Karlovice
požární nádrž
Komárno
u jezu Komárno

Kory any

Kory anská nádrž (viz
Lískovec)
mok ák pod
Kolá kovým mlýnem
rybní ek Kachník

Kory any

pod Vršavou

Kory any

pod Cimburkem

Kory any

u potoka Lhotka

Kostelec u
Hol.
Kotojedy

rybní ek v Kostelském
lese
píská Kotojedy

Krom íž

Dlouhý rybník

Krom íž
Krom íž
Krom íž

Medk v rybník
východní
Medk
v rybník
západní náhon
Mlýnský

Krom íž

nádrž Remízek

Kory any

mok ad na pravé stran potoka Lhotka p ed
soutokem se Stupávkou, sz od m sta Kory any
rybní ek na levé stran potoka Lhotka v intravilánu
sta Kory any
ky v lese pod tur. cestou na sv svahu Vršavy, jv
od m sta Kory any
v lomu na tábo išti pod Cimburkem, jv od m sta
Kory any
ka u st. silnice Kory any-V esovice na levém
ehu potoka Lhotka, j od m sta Kory any
rybní ek v lese na pravém p ítoku Líšenky, j od obce
Líšná
zvodn lá t žební jáma v intravilánu na z okraji obce
Kotojedy
rybník v Podzámecké zahrad v intravilánu m sta
Krom íž
východní rybník Medkových rybník na v okraji
sta Krom
západní
rybníkížMedkových rybník na v okraji m sta
Krom ížcí kanál Dlouhého rybníka v Podzámecké
vypoušt
zahrad v intravilánu m sta Krom íž
nádrž v polním remízku nad Kv tnou zahradou, z od
sta Krom íž

79
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Zdroj: Mošt k, 1993
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katastrální
území

tab.28e

lokalita

popis

íslo

Krom íž

rameno Šlajza

zahradní nádržky v Albertov ulici (d m p. Dufky a p.
Vl ka) v Krom íži
ehražené rameno Moravy u sádek MRS, ssz od
sta Krom íž
ehražené rameno Moravy ssz od m sta Krom íž

105

Krom íž

nádržky v Albertov
ul. Krom íž
rameno Morávka

Krom íž

rybník

Krom íž
Kurovice

št rkovišt Hráza
koupališt Kurovice

Kurovice

rybní ek Kurovice

Krom íž

Kurovice

an

v lomu K emenná

Kvasice

Kvasický horní rybník

Kvasice
Kvasice
Kvasice

nádrž Na krajin
rameno Bah ák I (viz
lov)
rameno Bah ák II

Kvasice

rameno Bah ák III

Kvasice

št rkovišt Kvasice

Lechotice

Lechotický rybník

Liten ice

nádrž II ve školce
Liten ice
nádrž Pastvisko

Liten ice
Loukov
Lubná
Lubná
Lutopecny
Lutopecny

rybní ek Benzina
Loukov
nádrž Suchý poldr

Lískovec

nádrž Tr ák
koupališt Lutopecny
pískovna Lutopecny
(viz M tky)
Kory anská nádrž (viz
Kory any)
Záchytná nádrž I

Lískovec

Záchytná nádrž II

Lískovec

deprese Nad ko árem

Lískovec

rybní ek pod
Vagónem

Lískovec

rybník v Podzámecké zahrad v intravilánu m sta
Krom íž
št rkovišt (Bagrák) na jv okraji m sta Krom íž
bazén koupališt na pravém b ehu Kurovického
potoka na sz okraji obce Kurovice
rybní ek na pravém b ehu Kurovického potoka v
intravilánu obce Kurovice
zatopená t žební jáma a t ky v lomu K emenná

106
107
108
109
110
111
112

horní rybník MRS na pravém b ehu Panenského
potoka na sz okraji obce Kvasice
nádrž MRS v zástavb mezi rod. domky v jz ásti
obce Kvasice
nádrž
v meandru Moravy v lese Bah ák (u les.
školky), sv od obce B lov
nádrž v ásti meandru Mojeny v lese Bah ák, sv od
obce B lov
nádrž v ásti meandru Mojeny v lese Bah ák, sv od
obce B lov
št rkovišt na levém b ehu Moravy, sv od obce
Kvasice
rybník na levém p ítoku Rackové jjz od obce
lechotice
dolní nádrž v Ovocné školce Liten ice, s. r. o., s od
obce Liten ice
nádrž u prav. p ítoku Litavy u st. silnice Liten iceStrabenice, jv od Liten ic
rybní ek v areálu Benziny, jv od obce Loukov

113

nefunk ní suchý poldr na levém p ítoku Tr áku, z od
obce Lubná
nádrž na toku Tr ák, j od obce Lubná
bazén koupališt v intravilánu obce Lutopecny
zvodn lá deprese v pískovn sz od obce Lutopecny

122
123
124
125

nádrž na toku Stupavy, v od m sta Kory any

92

nádrž blíže st. silnici u toku Stupavy nad
Kory anskou nádrží, v od Kory an
nádrž dále od st. silnice u toku Stupavy nad
Kory anskou nádrží, v od Kory an
zvodn lá deprese v údolí Stupavy na okraji lesa u
Záchytné nádrže II
rybní ek v lese pod lomem, sv od obce Lískovec

126

114
22
115
116
117
118
119
120
121

127
128
129
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katastrální
území

lokalita

Lískovec

u toku Stupavy

Lískovec

ka pod Vagónem

Lísky

Horní rybník

Lísky

rybní ek Lísky

Mi

vky

Mi

vky

rameno u Mi vského
mostu
rybník Stráž I

Mi

vky

Morkovice

u Mi vského
mostu
Malý Morkovský
rybník
Velký Morkovský
rybník
rybník v obci
Morkovice
rybní ek Skavsko

Mrlínek

požární nádrž Mrlínek

Míškovice

mok ad Míškovice

Míškovice

Nítkovice

požární nádrž
Míškovice
pískovna Lutopecny
(viz Lutopecny)
nádrž odkališt
popílku B lov
ky u Širokého
potoka
Dolní Opatovský
rybník
Horní Opatovský
rybník
hliník Kozojedsko

Nítkovice
Nítkovice

mok ad Kozojedsko
nádrž Kozojedsko

Osí ko
Podhradní
Lhota
Podhradní
Lhota
Pornice
Pornice

nádrž Javorník (viz
íkazy) pod Hradem
nádržka

Morkovice
Morkovice
Morkovice

tky
Nová D dina
Nová D dina
Nítkovice
Nítkovice

pod Šaumburkem
Dolní Pornický rybník
Horní Pornický rybnk

tab.28f

popis

íslo

lesní t na pravém b ehu Stupavy nad Záchytnými
nádržemi, v od m sta Kory any
ka na pastvisku po lomem, sv od obce Lískovec

130

rybník na pravém p ítoku Litavy mezi obcemi Lísky a
Strabenice, ssv od Lísek
závlahový rybní ek pod lesem na sv okraji obce
Lísky
rameno Moravy u mostu na levém b ehu Moravy, sv
od obce Mi vky
nejv tší rybník ze soustavy Stráž u V žeckého
potoka, jjz od obce Mi vky
u mostu na pravém b ehu Moravy, sv od obce
Mi vky
menší z rybník na Morkovickém potoku za
nádražím SD, s od obce Morkovice
tší z rybník na Morkovickém potoku za nádražím
SD, s od obce Morkovice
rybník u ZD Morkovice, v intravilánu obce Morkovice
rybní ek na Skavském potoku v místní ásti
Skavsko, jz od obce Morkovice
nádrž u levého p ítoku Blazického potoka, na jv
okraji obce Mrlínek
mok ad u h išt na pravém b ehu Míškovického
potoka na sv okraji Míškovic
nádrž u ZD na levém b ehu Míškovického potoka, na
jv okraji Míškovic
zvodn lá deprese v pískovn sz od obce Lutopecny
nádrž v údolí levého p ítoku Širokého potoka, jv od
obce B lov
dv t ky na levém b ehu Širokého potoka pod hrází
odkališt , jv od obce B lov
rybník v lese na Švábském potoku, ssz od obce
Nítkovice
rybník v lese na Švábském potoku, ssz od obce
Nítkovice
zvodn lé deprese v hliníku nad statkem Kozojedsko,
sz od obce Nítkovice
mok ad u nádrže nad statkem Kozojedsko, sz od
obce
nádržNítkovice
(t žební jáma) nad statkem Kozojedsko, sz od
obce Nítkovice
reten ní nádrž na Mošt nce, j od obce Osí ko
nádržka u samoty na sz úpatí Hradu, jv od obce
Podhradní Lhota
lesní t v sedle mezi Šaumburkem a hradem, j od
obce Podhradní Lhota
rybník na Švábském potoku, jz od obce Pornice
rybník na Švábském potoku, jz od obce Pornice

131
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125
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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katastrální
území

tab.28g

lokalita

popis

íslo

nádrž u ZD Po enice, na jv okraji obce Po enice

156

nádrž ZD Prasklice v sz ásti obce Prasklice

157

Prav ice
Prusinovice

požární nádrž
Po enice
požární nádrž
Prasklice
rybní ek Hliník
ední rybník I

158
159

Prusinovice

ední rybník II

rybní ek na sv okraji obce prav ice
horní ze soustavy P ední rybníky, ssv od obce
Prusinovice
dolní ze soustavy P ední rybníky (s rybá skou
chatou), ssv od Prusinovic
zvodn lá deprese v pískovn u st. silnice, s od obce
Prusinovice
rybník v trati Lhotská na pravém p ítoku Kozrálky, s
od obce Prusinovice
horní ze soustavy rybník ve Žleb , sv od obce
Prusinovice
st ední ze soustavy rybník ve Žleb , sv od obce
Prusinovice
dolní ze soustavy rybník ve Žleb , sv od obce
Prusinovice
rybní ek na levém p ítoku Kozrálky u hájenky Kozrál,
ssz od Prusinovic
rybní ek na okraji lesa Vranov na toku nad CHÚ
Dubina, z od obce Prusinovice
reten ní nádrž na Mošt nce, j od obce Osí ko

Po enice
Prasklice

Prusinovice

pískovna Prusinovice

Prusinovice

rybník Lhotská

Prusinovice

rybník ve Žleb I

Prusinovice

rybník ve Žleb III

Prusinovice

rybník ve Žleb IV

Prusinovice

rybní ek Kozrál

Prusinovice

rybní ek Vranov

íkazy
íkazy
Rajnochovice
Rajnochovice

nádrž Javorník (viz
Osí ko)
íkop Rovn
Petrova t
kaluže pod Trojákem

íkop u zpevn né les. cesty v ásti Rovn , j od
obce Osí ko
lesní t na s svahu erné ba iny, jjz od obce
Podhradní
Lhota
kaluže
na les.
cest pod lyža skou sjezdovkou sz
pod st ediskem Na Trojáku

Rajnochovice
Rajnochovice
Rajnochovice
Rajnochovice
Rajnochovice
Rajnochovice

Rataje
Rošt ní

mok ad pod
Sochovou
požární nádrž
Rosošné
požární nádrž Tesák
studánka pod
Holubovou chatou
nádržka Rataje

Rošt ní

Rošt nský dolní
rybník
Rošt nský horní
rybník
nádrž Rošt ní

Rusava

nádržka Rusava

Rošt ní

mok ad u st. silnice v údolí Juhyn v ási Sochová, j
od obce Rajnochovice
nádrž v ásti Rosošné nad Rosošným potokem na z
okraji obce Rajnochovice
nádrž na st edisku Na Tesáku, jz od obce
Rajnochovice
kamenná studánka u les. cesty pod Holubovou
chatou, jz od obe Podrhadní Lhota
nádržka na Ratajském potoku pod ZD Rataje na j
okraji obce Rataje
dolní rybník na pravém p ítoku Rošt nky, sv od obce
Rošt ní
horní rybník na pravém p ítoku Rošt nky, sv od obce
Rošt ní
nádrž na pravém b ehu Rošt nky pod ZD, j od obce
Rošt ní
nádržka na pravém b ehu toku Ráztoky pod
koupališt m v obci Rusava

160
161
162
163
164
165
166
167
151
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
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tab.28h

lokalita

popis

íslo

Rusava

skruž pod Veverkovou
studánkou

skruž v lese na jz svahu Klapinova, sv od obce
Rusava

182

Rychlov

rybník Ciga ák I

183

Rychlov

rybník Ciga ák II

Rychlov

rybník Ciga ák III

Rychlov

rybník Obora I

Rychlov

rybník Obora II

Rychlov

rybník Obora III

Skaštice
Slavkov p. H.

Skaštický rybník
kamenolom Niva

Slavkov p. H.
Slavkov p. H.

požární nádrž pod
Chlumem
t
pod Hostýnem

Slížany

nádrž na Tištince

horní ze soustavy rybník Ciga ák na pravém
ítoku Byst ky, s od Rychlova
st ední ze soustavy rybník Ciga ák na pravém
ítoku Byst ky, s od Rychlova
dolní ze soustavy rybník Ciga ák na pravém
ítoku Byst ky, s od Rychlova
horní ze soustavy rybník Obora na Blazickém
potoku, jv od obce Sovadina
dolní ze soustavy rybník Obora na Blazickém
potoku, jv od obce Sovadina
bo ní ze soustavy rybník Obora na p ítoku
Blazického potoka, jv od obce Sovadina
rybník na toku Stoná na sv okraji obce Skaštice
v kamenolomu nad místní ástí Lázn , jv od
sta Byst ice p. H.
nádrž u Slavkovského potoka u st. silnice SlavkovBílavsko, z od Slavkova p. H.
dv t
u tur. les. cesty Hostýn-Bukovina na j
svahu Hostýna, v od Slavkova p. H.
nádrž na toku Tištinky, j od obce Slížany

Sovadina

studánka Sovadina

St ílky

Dolní zámecký rybník

St ílky

Horní zámecký rybník

St ílky

nádrž St ílky

St ílky
St ílky

nádržka v zámeckém
parku
studánka St ílky

St ížovice

mok ad Bašnov

studánka na pravém svahu údolí Blazického potoka,
i v okraji obce Sovadina
dolní ze soustavy zámeckých rybník na z okraji
obce St ílky
horní ze soustavy zámeckých rybník na z okraji
obce St ílky
nádrž SMS na pravém b ehu St íleckého potoka, sz
od obce St ílky
betonová kruhová nádržka v zámeckém parku na z
okraji obce St ílky
kamenná studánka u les. cesty nad lomem, jv od
obce St ílky
mok ad pod Vrážiskem jv od obce St ížovice

St ížovice
Sulimov

v Trávnickém
lese
koupališt Sulimov

izolované t
v meandru Moravy v Trávnickém
lese, sv-jv od obce St ížovice
bazén koupališt na j okraji obce Sulimov

Tet tice

nádrž Tet tice

Tet tice

rybní ek Haná

Trávník
Trávník

nádržka Trávnické
Zahrady
rameno u Vav íkovy
hájenky
v Trávnickém
lese

horní závlahová nádrž na p ítoku D ínovského
potoka, s od obce Tet tice
dolní rybní ek na p ítoku D ínovského potoka, sz od
obce Tet tice
nádržka v sadu jv od obce Trávnické Zahrady
meandr Moravy na okraji Trávnického lesa pod
Vav íkovou hájenkou, v od Trávníku
izolované t
v meandru Moravy v Trávnickém
lese, v od obce Trávník

Trávník

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
199
198
200
201
202
203
204
205
206
207
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katastrální
území

lokalita

popis

íslo

šnovice
Uh ice
Velké T šany
Vl í Doly
Vrbka

nádržka T šnovice
rybní ek Uh ice
nádrž V. T šany
nádrž Vl í Doly
mok ina Olšina

208
209
210
211
212

Vrbka
Vrbka

nádrž Rybní ky
nádrž na toku Vrbka I

Vrbka

nádrž na toku Vrbka II

nádržka v intravilánu na z okraji obce T šnovice
obecní rybní ek na sv okraji obce Uh ice
bývalé koupališt v j ásti obce Velké T šany
nádrž v intravilánu, na j okraji obce Vl í Doly
lesní mok ina pod nádržemi v údolí toku Vrbka, j od
hájovny Tabarky
betonová nádrž na pravém b ehu p ítoku Tr áku, sz
od obce
Vrbka nádrž v lese v údolí toku Vrbka, j od
horní
zanešená
hájovny Tabarky
dolní zanešená nádrž v lese v údolí toku Vrbka, j od
hájovny Tabarky
u k ižovatky st. silnic N. D dina-VrbkaKostelany, u hájovny Tabarky
nádrž v bývalém t žebním prostoru cihelny, v z ásti
obce Vážany
nádrž na jv okraji obce Vážany
na pravém b ehu Mošt nky (za h išt m), na sz
okraji obce Vítonice
nádrž na pravé stran V žeckého potoka, jz nad
obcí V žky
dv nádržky v areálu Moravského cukerního
spole enství Všetuly
rybník na levém b ehu toku Ludslávky, jv od obce
Zahnašovice
dolní ze soustavy chovných rybník na Zmolském
potoku, z od Zborovic
horní ze soustavy chovných rybník na Zmolském
potoku, z od Zborovic
st ední ze soustavy chovných rybník na Zmolském
potoku, z od Zborovic
rybník v parku na Zborovickém potoku, v intravilánu
obce Zborovice
severní ze soustavy rybník Na Podlav í na
Zmolském potoku, z od Zborovic
jižní ze soustavy rybník Na Podlav í na Zmolském
potoku, z od Zborovic
nádržý v intravilánu obce Zdislavice
brouzdališt na koupališti u st. silnice Zdounky Divoky, jz od obce Zdounky
zazem lá nádrž na pravém p ítoku Divodckého
potoka pod Sv tlou, jv od Divok
nádržka na pravém p ítoku Divockého potoka na
CHÚ Drážov, jz od obce Zdounky
bazén koupališt na pravém b ehu V žeckého
potoka, na jz okraji obce Zlobice
deprese u polního remízku jv od obce Záhlinice

233

Vrbka
Vážany
Vážany
Vítonice
žky

Tabarky
nádrž v ciheln
Vážany
požární nádrž Sádek
Vítonice
nádrž u ZD V žky

Všetuly

nádržky Všetuly

Zahnašovice

Zahnašovský rybník

Zborovice

Dolní chovný rybník

Zborovice

Horní chovný rybník

Zborovice
Zborovice

Prost ední chovný
rybník
Zámecký rybník

Zborovice

rybník Na Podlav í I

Zborovice

rybník Na Podlav í II

Zdislavice
Zdounky

požární nádrž
Zdislavice
koupališt u Divok

Zdounky

nádrž Dolní Kamenec

Zdounky
Zlobice

nádržka Drážov (viz
Divoky)
koupališt Zlobice

Záhlinice

deprese Háje

Záhlinice

deprese a t

Zbytky

deprese a t
v lese pod rybníkem Svárov, jjz od
obce Záhlinice

213
214
215
216
217
218
219
220
224
225
226
227
228
229
230
231
232

234
51
235
236
237
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Záhlinice

rameno

Záhlinice

rybní ek Záhlinice

istá

Záhlinice

Slivotín

Záhlinice

istá

Zást izly

Zá

í

deprese nad
Matuškovým
ka ve Studeném
žleb
kanál Svodnice

Zá

í

kanál Troubka

Zá

í

Žopy

kanál v Chrbovském
lese
Horní Žeranovský
rybník
deprese Hrabí

Žopy

studánka Zlaté údolí

Újezdsko

nádržka Újezdsko

Rusava

jezírko u Stiborových
bud

Zást izly

Žeranovice

tab.28j

popis

íslo

nádrž v p ehraženém meandru Mojeny na okraji lesa
Filena, jjv od obce Záhlinice
rybní ek u Kurovického potoka (u st. silnice ZáhliniceTluma ov), v Záhlinicích
v meandru Kurovického potoka pod Slivotínem, j
od obce Záhlinice
na louce istá pod Svárovským rybníkem, jjv od
obce Záhlinice
deprese v rákosin na levém b ehu Litavy nad
objektem ZD, sz od obce Zást izly
lesní t ka na pravém b ehu Litavy ve Studeném
žleb , v od obce Zást izly
hlavní kanál na Zá ských loukách (u Plu iska), sv
od obce Zá í
hlavní kanál na Zá ských loukách (nad Velkým
Píská em), jv od obce Zá í
kanál v Chrbovském lese, v lesní ásti Mrtvé, sz od
obce Zá í
horní ze soustavy rybník na p ítoku Židelné, jjv od
obce žeranovice
zvodn lá deprese (t žební jáma) v areálu cihelny, sz
od obce Žopy
studánka v údolí toku Žopky, nad osadou Zlaté údolí,
v od obce Žopy
nádržka v sadu pod lesem na sz svahu Dvorské, j od
obce Újezdsko

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Zdroj: Mošt k, 1993

