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.31a

SEZNAM CHRÁN NÝCH SIRNÝCH PRAMEN
okres Zlín
katastrální území

popis a lokalizace

1

Brat ejov

Studánka asi 1 km východn od obce Brat ejov na pravém b ehu potoka 100 m od kraje lesa, hluboká 10 cm, v p írodním
stavu.

2

Brat ejov

Výv r na jižním okraji obce Brat ejov poblíž áste

3

Brat ejov

Osazená skruž v k ovinaté hrázi na levém b ehu potoka, poblíž jsou stavení místního názvu Chráme né.

4

Brumov

Studánka situovaná 1,5 m od potoka Hodnov na levém b ehu. Je vyzd na kameny, sv tlost 25 cm, hloubka 40 cm.

íslo

5

ez vky

zpevn né komunikace.

Výv r se nachází v lesní mlazin asi 1 km severn od obce B ez vky. V minulosti bylo provedeno osazení skruže. Vhodná
ístupová cesta vede od d tského letního tábora. Poblíž se nachází další studna, jež vykazuje znaky sirovodíkové vody.

6

Kostelec u Zlína

Výv r je situován v jižní ásti Kostelec u Zlína. Je umíst n ve zd né kapli na úpatí svahu. Hloubka studny je 5 m, rozm ry
1,5 x 1,5 m. Vyv rá zde kvalitní sirná voda.

7

Kostelec u Zlína

8

Lipová

Studna s názvem Ve vilách, širokoprofilová, vyzd ná kamenem, hloubka do 3 m. Je ukrytá v malém objektu poblíž
rehabilita ního st ediska Vítkovice. Tato voda je mén kvalitní. Voda z pramen . 6 a 7 je od erpávána pro provoz malých
lázní, kde se realizují preventivní lé ebné pobyty.
Pramen se nachází v lese p i pravém b ehu Lipovského potoka severn od obce Lipová. Hloubka 10 cm. Je ponechán v
írodním stavu.

9

Lipová

10

Lipová

11

Lípa

Studánka s názvem Kužel j vesník je asi 630 m SV od pramene . 10. Je situovaná p i kraji lesa na pravém b ehu potoka
poblíž nezpevn né cesty. Hloubka 25 cm, vhodn upravená, vybudovaná st íška z kulá , vydlážd no okolí z plochých
kamen .
Výv r situován na levém b ehu potoka tekoucí od kóty Velký vrch (469 m). Vytéká ve svažitém b ehu v listnatém lese. Je v
írodním stavu. Poblíž potoka byl nalezen další sirný pramen.
Studánka se nachází 2 km jižn od obce Lípa ve žlebu potoka p i levé stran ve vzrostlém lese. Ponechána v p írodním
stavu

Zdroj : Zlínsko - Vlastiv da moravská

SEZNAM CHRÁN NÝCH SIRNÝCH PRAMEN , okres Zlín

tab.31b

íslo

katastrální území

popis a lokalizace

12

Lutonina

Studna na okraji obce Lutonina v bezprost ední blízkosti silnice sm rem na Ublo. Jedná se o skruž s betonovým krytem.
Minerální voda je svedena asi 50 m níže a vyúst na v kamenné zídce.

13

Malenovice u Zlína

Jedná se o studnu s osazenou pumpu poblíž silnice sm r Salaš, za starým pivovarem 30 m od mostku.

14

Malenovice u Zlína

Studna s pumpou, hluboká 6 m je naproti zem

15

Malenovice u Zlína

Výv r pod silnicí Malenovice - Salaš, pod zahrádká skou osadou. Pramen vkusn upraven. Je zde osazená skruž, st íška z
kulá , od silnice vede p ístupová p šinka.

16

Napajedla

Pramen se nazývá Slanica. Zdroj je v nejzazší ásti štoly 48 m dlouhé, ražené v pískovcích. Odtud se voda svádí
samospádem do jímky hluboké 3 m. P epad z této jímky je vyveden pro ve ejný odb r, nachází se ve spodní ásti budovy
lázní. P ed budouvou je studna o pr
ru 180 cm a 7 m hluboká. Do ní je voda svád na ze štoly, používá se pro koupele.
Lázn jsou p ístupné ve ejnosti a jsou celoro
v provozu.

17

Podhradí

Pramen se nachází p i severním okraji obce Podhradí. Byly zde provedeny úpravy okolí. Zdroj je sveden do betonové jímky
a odtud vytéká do potoka. K pramenu se dostaneme p ístupovým m stkem.

18

Pradliska

Tato studánka se vyskytuje p ibližn uprost ed osady pradliska asi 20 m severn od betonového mostku. Je v blízkosti
silnice. Provedlo se zpevn ní okraj .

19

Prštné

Studna s betonovým poklopem situována pod svahem u potoka poblíž lesa v blízkosti Zlína- Prštné. Je asto navšt vována.

20

Slopné

Studánku m žeme najít asi 150 m od obytného stavení v k ovinaté hrázi na pravém b ehu potoka. Je áste
posledních letech se poblíž stavení vybudovala meliora ní nádrž.

21

Šarovy

Pramen se vyskytuje 300 m od silnice sm r Bohuslavice v levém b ehu pot

22

Velký O echov

Studánka, 500 m od kostela ve vzrostlém lese. V p írodním stavu.

23

Vizovice

Zast ešená studna v areálu Montážního podniku spoj ve Vizovicích. Je oplocená. V minulosti se této vody používalo k
láze ským ú el m. Lázn u 'Svajd byly v provozu od r. 1870. Dnes jsou zrušeny.

24

Vizovice

Studna s krytem, asi 1 m hluboká, je poblíž potoka v areálu Valašského šenku. V minulosti zde byly v provozu lázn , dnes
jsou zrušeny.

25

Vizovice

Bývalá pramenná jímka U Dudík se nachází v listnatém remízku poblíž obytné samoty. Pramen je vydatný, není upraven.

lským objekt m. Vede k ní p ístupová cesta podél potoka.

ku na lesní p

zakrytá. V

. Je v p írodním stavu.

Zdroj : Zlínsko - Vlastiv da moravská

SEZNAM CHRÁN NÝCH SIRNÝCH PRAMEN , okres Zlín

tab.31c

íslo

katastrální území

popis a lokalizace

26

Vizovice

Studna se skruží a betonovým krytem situována za domem . 592. Hloubka 5 m, voda je svedená potrubím do obytného
stavení.

27

Vizovice

Studánka 2,5 km jižn od kostela, u rekrea ní chalupy pod svahem.

28

Vlachovice

Jedná se o pramen asi 2,2 km SZ od obce Vlachovice, na lesní p
írodním stavu.

29

Zádve ice

Výv r situován 2,5 km jižn od obce Zádve ice, 80 m od silni ního mostku. Je v p írodním stavu s upravenou odtokovou
stružkou.

30

Zádve ice

Studánka se nachází poblíž výv ru . 29 na levém b ehu potoka. Není upravena.

31

Zádve ice

Výv r je u 20 m dlouhého p ítoku potoka poblíž chaty. Není udržovaný, je celý zanesen opadem listí.

32

Zádve ice

Pramen, na Zádve ických pasekách asi 500 m západn od kóty 421 m poblíž potoka. Je zanesen opadem listí a neupraven.

33

Želechovice nad
evnicí

Studna se skruží v k ovinaté hrázi 40 m od silnice v Zeleném údolí.

34

Želechovice nad
evnicí

Studánka poblíž pot

, 80 m od lesní cesty. Je 40 cm hluboký, ponechán v

ku vlévající se do potoku Ob rka, je v b ehovém porostu. Ponechána v p írodním stavu.

Poznámka :
* V tomto seznamu není uveden sirný pramen v Luha ovicích, který vyv rá na úpatí svahu pod Ob tovou horou. Je chrán ný zvláštními p edpisy lázní. V
posledních letech byly hlášeny i další sirné prameny, které nejsou evidovány, nap íklad kat. území Jasenná a Zádve ice

Zdroj : Zlínsko - Vlastiv da moravská

