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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

HGR hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 

oběhem podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 5/2011 Sb. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování 

podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a k 

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

KKZ Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin se subkomisí pro klasifikaci zásob 

podzemních vod  

Kolektor podzemních vod  horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně 

sousedícím horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat 

mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek (ČSN 75 0110 Vodní 

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

podnik Povodí  Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 

Povodí Vltavy, s.p.;  
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PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

Přírodní zdroje podzemní vody (přírodní obnovitelné zdroje podzemní vody) - množství vody 

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

zvodněného systému (příloha č. 8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km
2
) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

Útvar podzemní vody  je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 

porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru 

za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 

a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z 

hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona).  

Vodní útvar je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 

podzemních vod (§ 2 odst. 3 vodního zákona).  

VÚV, VÚV TGM  Výzkumný ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 

Využitelné množství podzemních vod  je množství podzemní vody, které je možné racionálně 

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

ovlivnění podzemních vod anebo okolního životního prostředí (příloha č. 8 vyhlášky č. 

369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zdroje podzemních vod jsou dynamickou (obnovitelnou) složkou podzemních vod, vyjádřenou 

v jednotkách objemového průtoku (objem za jednotku času). Sestávají z přírodních, 

indukovaných a umělých zdrojů podzemní vody (příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod, financovaného Státním fondem životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 6 (dále jen „projekt Rebilance“ nebo 

„projekt“), bylo s využitím dostupných standardních i moderních metodických postupů a technologií 

přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod a jejich disponibilní množství v hydrogeologickém rajonu 

v rozsahu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod) včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany 

podzemních vod a chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v tomto 

hydrogeologickém rajonu. 

Současně při řešení projektu Rebilance proběhla kontrola proudových systémů podzemních vod a 

stávajících hranic hodnoceného hydrogeologického rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) na 

základě výsledků provedených prací.  

Obsah zprávy za hodnocenýý rajon vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 

výpočtu zásob výhradních ložisek), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 

metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu Rebilance jsou 

uvedeny ve všeobecné části závěrečné zprávy za tento projekt. Závěrečná zpráva za každý hodnocený 

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

S ohledem na fakt, že přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou proměnnou v čase, 

byla nahrazena po odsouhlasení zástupci MŽP a AOPK příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 

„Průvodním listem“, který zahrnuje ve stručné formě všechny podstatné informace o hodnoceném 

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1510 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1510 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Odry 

ID útvaru: 15100 

Název útvaru: Kvartér Odry 

Plocha, km2: 262,77 

Pozice: rajon svrchní vrstvy  

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Horní Odra 

Povodí: Odra 

Bilancovaný kolektor: kvartérní sedimenty  

Kraje: Olomoucký, Moravskoslezský 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 

 

Hydrogeologický rajon 1510 Kvartér Odry je vymezen jako rajon svrchní vrstvy ve smyslu vyhlášky 

č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 

stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. 

Hydrogeologický rajon 1510 má plochu 262,77 km
2
 a je součástí Olomouckého a 

Moravskoslezského kraje. 

Hydrogeologický rajon 1510 Kvartér Odry leží v Oderské části Moravské brány a v Ostravské pánvi. 

Je budován fluviálními sedimenty hlavní a údolní terasy řeky Odry a jejích nejvýznamnějších přítoků 

a glaciálními sedimenty pleistocenního zalednění na plochých pahorkatinách, na které jsou vázány 

hydrogeologické kolektory s průlinovou propustností. Písčité štěrky a hrubozrnné písky vytvářejí 

průlinově propustný hydrogeologický kolektor o proměnlivé mocnosti v rozmezí 2,5–6,0 m.. 

Území této části Moravské brány se sklání od hlavního evropského rozvodí u Hranic směrem k SV. Je 

tvořeno plošinami, plochými rozvodnými hřbety, rozevřenými údolími a širokou údolní nivou Odry. 

Hlavní vodním tokem na území hydrogeologického rajonu 1510 Kvartér Odry je řeka Odra, která 

pramení v kulmských horninách Nízkého Jeseníku. Pod městem Odry vstupuje na území Moravské 

brány, jejíž podloží je budováno neogenními sedimenty a pokračuje dále k SV do Ostravské pánve. 

Zde přibírá svůj hlavní levostranný přítok Opavu, pramenící v krystalinických horninách Hrubého 

Jeseníku. V Ostravské pánvi ústí do Odry i její nejvýznamnější pravostranné přítoky odvodňující 

oblast flyšového pásma – Ostravice a Olše. 
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1510 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Nejstaršími kvartérními sedimenty se zabýval Roth (1989). Jsou jimi fluviální sedimenty ležící 70–75 

m nad současnou řekou Odrou. Nacházejí se mimo území rajonu, ale jsou důležité k celkovému 

pochopení vývoje řeky Odry. Jde o sedimenty, které je možné na základě analogie s fluviálními 

sedimenty z povodí Bečvy (Tyráček 2011b), zařadit do spodního pleistocénu. 

Pro vlastní území HGR 1510 jsou zásadní nejnovější názory na vývoj kontinentálního zalednění a jeho 

sedimentů střednopleistocéního stáří, které podala práce Nývlt et al. (2011). Tyto poměrně nedávné 

výzkumy ukázaly, že do oblasti HGRu 1510 zasáhlo elsterské zalednění a první fáze sálského maxima, 

přičemž jeho rozsah byl během elsterského zalednění větší, nicméně podle současných znalostí 

nepřetékaly tavné ledovcové vody během elsterského glaciálu hlavní evropské rozvodí Porubskou 

branou do povodí řeky Bečvy (Nývlt et al. 2011; Tyráček 2011a). Do Moravské brány však ledovcový 

štít výrazně zasáhl a elsterské tilly jsou známé až z okolí Hladkých Životic (Tyráček 2011a). 

Dokladem vzniku mnoha spíše plošně málo významných ledovcem hrazených jezer jsou 

glacilakustrinní sedimenty popisované z různých částí Ostravské pánve, které popsali Macoun (1980, 

1989) a Nývlt et al. (2011). S představami o vývoji zalednění souvisí i názory na vznik hlavní terasy, 

která je základem údolní kvartérní zvodně. Dřívě bylo její vytváření stratigraficky řazeno do 

holsteinského interglaciálu (m.j. Macoun et al. 1965), ale podle novějších výzkumů se jedná o 

zdvojenou akumulaci, která se ukládala v preglaciálním sálském období (během MIS 10–8; Tyráček a 

Havlíček 2009). Informace o vývoji sedimentace v prostoru Porubské brány poskytují práce Tyráček 

et al. (2011a) a Nývlt et al. (2011). V minulosti bylo v prostoru celé Ostravské pánve předpokládáno 

ledovcové jezero (Žebera 1964), ale dokladován je z této doby spíše vznik jen menších hrazených 

jezer (m.j. Nývlt et al. 2008; Tyráček 2011a). 

Důležité poznatky o významnějších mocnostech fluviálních a glacifluviálních sedimentů v místech 

subglaciálních koryt poskytly vrtné práce v souvislosti s hydrogeologickým a inženýrsko-geologickým 

průzkumem v oblasti zábřežského suglaciálního koryta (Mejzlík 1970, Hájek 1984). Další informace 

poskytly vrty pro širší hydrogeologickou studii v povodí Odry (Kučera 1993). Mocnější 

vodohospodářsky využitelné sedimenty byly dále zjištěny i v j. části rajonu – v Porubské bráně, kde 

proběhla celá řada hydrogeologických akcí (Hodný – Šmit 2007, Kupec 1978). Kromě toho zde 

přinesly poznatky o mocnostech kvartérních sedimentů práce, které souvisely s ložiskově-

geologickým výzkumem (Káňová et al. 1986) případně inženýrsko-geologickým průzkumem 

(Pivovarčiová – Vašíčková 1968). Velké množství dat pro konstrukci geologického modelu vznikla v 

souvislosti s inženýrsko-geologickým průzkumem pro stavbu dálnice D1 (např. Pacák 2001, Biener et 

al. 2003).  

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Zakódovaná vrtná databáze České geologické služby byla pro projekt Rebilance zásob podzemních 

vod převedena do softwaru GDbase5, který se územně člení podle jednotlivých rajonů. Tak vznikl 

komplex geologických, hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl 

účelově doplněn o časové řady pozorování ČHMÚ. Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v 

prostředí GIS, což bylo významným krokem k modernímu hromadnému zpracování dat, které se v 

takovém rozsahu v České republice dosud nerealizovalo.  
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Pro konstrukci izoliniových modelů byly využito 3162 archivních vrtů s různou možností využití, 

které byly realizovány v rámci různě dávných hydrogeologických, inženýrsko-geologických a 

ložiskově geologických průzkumů, které byly zmíněny výše. Jejich rozmístění není příliš rovnoměrné, 

takže i vrtné práce v rámci řešení projektu přinesly dílčí upřesňující údaje. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v prostoru tohoto rajonu situovány čtyři 

geologické průzkumné vrty (2212_B Odry (zhavarovaný), 2212_W Odry (náhradní), 2212_C Hladké 

Životice, 2212_E Velké Albrechtice), které přinesly nové poznatky v místech s doposud nižší 

prozkoumaností. Ve vrtech byly dokumentovány badenské sedimenty v nadloží s kvartérními 

fluviálními a glacifluviálními sedimenty s rozhraním v hloubce kolem 10 m (7,7–12,7 m). 

Pozice uvedených průzkumných vrtů je spolu s dalšími použitými vrty zobrazena na Obr. 3-1 a 

dosažené hloubky shrnuje Tab. 3-1. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných geologických 

jádrových vrtů uvádějí Tab. 3-2 až  

Tab. 3-3. Detailní popisy profilů jsou uvedeny ve vrtných zprávách (Gilíková et al. 2015a, b, c, d), 

které jsou uloženy v archivu ČGS. 

 

Tab. 3-1. Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014–2015 na území HGR 1510 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

2212_B Odry 289 (zhavarovaný vrt) Gilíková et al. (2015a) 

2212_C Hladké Životice 330 Gilíková et al. (2015b) 

2212_E Velké Albrechtice 50 Gilíková et al. (2015c) 

2212_W Odry 
311 (náhradní vrt za 

zhavarovaný 2212_B) 
Gilíková et al. (2015d) 

 

Tab. 3-2. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2212_B Odry 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický  

typ horniny od do 

0,00 1,0 ornice, sprašová hlína kvartér izolátor 

1,0 12,7 fluviální štěrky kvartér kolektor 

12,7 62,9 vápnité prachy až prachovité jíly s polohami písku spodní baden izolátor 

62,9 289,0 
písky až pískovce, štěrky až slepence a brekcie, ve 

svrchních partiích s polohami jílů 
spodní baden kolektor 

 

Tab. 3-3. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2212_W Odry 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický  

typ horniny od do 

0,00 13,0 štěrky hlinité, jílovité* kvartér kolektor 

13,0 63,2 vápnité prachy až prachovité jíly s polohami písku spodní baden izolátor 

63,2 292,9 písky až pískovce, štěrky až slepence a brekcie spodní baden kolektor 

292,9 311 droby, prachovce, slepence brekcie spodní visé kolektor 

 

Tab. 3-4. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2212_C Hladké Životice 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický  

typ horniny od do 

0,00 5,2 ornice, sprašová hlína, jíl kvartér izolátor 

5,2 9,0* ledovcové sedimenty: prachy. písky s valouny, štěrky kvartér „semikolektor“ 

9,0 330 
střídání jílů, prachů a písků a jejich zpevněných 

ekvivalentů 
spodní baden izolátor 
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* podle karotáže hranice s kvartérem 9,7 m 

 

Tab. 3-5. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2212_E Velké Albrechtice 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický  

typ horniny od do 

0,00 3,5 sprašová hlína, jílovitý prach kvartér izolátor 

3,5 7,7 glacifluviální štěrky kvartér kolektor 

7,7 50,0 vápnité prachy až prachovité jíly s polohami písku spodní baden izolátor 

 

 

Obr. 3-1. Schéma použitých průzkumných děl 

Legenda: 1 – vrty použité ke konstrukci izoliniových modelů; 2 – vrty vrtané v rámci projektu „Rebilance“; 3 – 

současné hranice rajonů 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První souhrn hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Stručnou obecnou 

charakteristiku HGR 1510 poskytuje práce Michlíčka et al. (1986) a navazující práce Olmera et al. 

(2006). Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci Fluviálních sedimentů v povodí Odry. 

Komplexně je území HGR 1510 a jeho širší okolí zhodnoceno v kontextu Základní hydrogeologické 

mapy ČSFR 1:200 000 list 25 Zlín (Jetel 1991) a list 15 Ostrava (Tišnovská 1989a), Mapy chemismu 

podzemních vod ČSFR 1:200 000 listy 25 Zlín (Jetel 1990) a 15 Ostrava (Tišnovská 1989b) a 

doprovodných textových vysvětlivek k listu 25 Zlín (Jetel et al. 1988). Bližší okolí hydrogeologického 

rajonu je pak souhrnně zhodnoceno v Hydrogeologické mapě ČSR 1 : 50 000 list 15-34 Vítkov (Čurda 

1990), 15-43 Ostrava (Čurda 1992a), 25-12 Hranice (Čurda 1992b) a 25-21 Nový Jičín (Krám 1988) a 

doprovodných textových vysvětlivkách k mapovému listu 15-43 Ostrava (Čurda 1992c), 25-12 

Hranice (Čurda 2002) a 25-21 (Nováková 2001). 

Na území hydrogeologického rajonu 1510 Kvartér Odry zasahuje několik regionálních 

hydrogeologických průzkumů většího i menšího rozsahu, zpravidla za účelem ověření zdrojů 

podzemní vody. Problematikou podzemních vod v údolí řeky Odry a části jejích přítoků a výpočtem 

zásob podzemních vod v oblasti se zabývá práce Štefana (1972), ukončená hydrologickými a 

hydraulickými výpočty zásob podzemních vod. Hydrogeologickou syntézu kvartérních 

glacilakustrinních a glacifluviálních sedimentů, které jsou součástí rajonu 1510 Kvartér Odry, 

zpracovala Vacková (1977). Zprávu o výsledcích průzkumných vrtů pozorovací sítě podzemních vod 

v povodí Odry podal Jakubíček (1961) a Ptáčník (1965). Syntézu hydrogeologických prací v povodí 

Odry spolu s výpočty zásob podzemních vod předložil Kučera (1993). Další hydrogeologické 

průzkumy kvartérních sedimentů ve vybraných územích hydrogeologického rajonu 151 Kvartér Odry 

provedla Franzová (1964) mezi Příborem a Bartošovicemi, Jareš (1995) a Ptáčník (1967) v oblasti 

Bernartic nad Odrou, Pavliš – Ptáčník (1969) v širším okolí Jeseníku nad Odrou, Štefan v okolí 

Bernartic nad Odrou (1971), Jeseníku nad Odrou (1973) a Vražného (1974), Taraba (1965) v oblasti 

Bartošovic. 

Dále jsou Českou geologickou službou archivovány výsledky četných hydrogeologických průzkumů 

víceméně lokálního významu, zaměřených na získávání a ověřování zdrojů podzemní vody, sledování 

případných úniků kontaminantů či sanace znečištění. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v hydrogeologickém rajonu 1510 vyhloubeny 

3 hydrogeologické průzkumné vrty, označené 1510_1, 1510_2 a 1510_3. Jejich dokumentace je 

uvedena v souhrnné dokumentaci průzkumného vrtu (Sedláčková 2015a, b, c). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1510 udává Tab. 3-6, spolu 

s uvedením počtů vrtů které obsahují výsledky chemických analýz, údaje o hloubce hladiny podzemní 

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-6. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1510 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
HG objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška vrty ČHMÚ 

1510 960 749 518 246 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu  
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NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 

parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 

především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod byly 1510_1 Petřvaldík, 1510_2 Velké Albrechtice a 1510_3 Odry – 

Loučky. I když se týkají kvartérního rajonu 1510 Kvartér Odry, byly všechny projektovány s cílem 

přispět k objasnění geologických a hydrogeologických poměrů i v podložním rajonu 2212 Oderská 

brána. Jejich základní charakteristiky udává Tab. 3-7. 

 

Tab. 3-7. Přehled hydrogeologických průzkumných vrtů vyhloubených v rámci projektu v HGR 1510 

ID vrtu název vrtu (katastr) cílový kolektor hloubka vrtu (m) autor zprávy 

1510_1 Petřvaldík kvartér, neogén – baden 
249,0 – vrt 

zlikvidován 
Sedláčková et al. (2015a) 

1510_2 Velké Albrechtice kvartér, neogén – baden, karbon 57,0 Sedláčková et al. (2015b) 

1510_3 Odry - Loučky kvartér, neogén – baden, karbon 113,5 Sedláčková et al. (2015c) 

 

Vrtné práce poskytly data o geometrii zkoumaného bloku a hydrogeologických charakteristikách 

kolektoru. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných vrtů vyhloubených v rámci řešení 

projektu v HGR 1510 jsou uvedena v Tab. 3-8 až Tab. 3-10. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1510_ 1 byl proveden jako neúplná studna do sedimentů badenu. Po 

zahájení vrtných prací bylo schváleno prohloubení vrtných prací z projektovaných 150 m na 250 m. V 

hloubce 249 m však bylo naraženo na tvrdou polohu, kterou se nepodařilo provrtat a ani z ní nebylo 

možno vzít vzorek horniny na analýzu. Nelze tedy určit, zda již bylo zastiženo podloží, nebo pouze 

tvrdší poloha v sedimentech badenu. 

Vrtem nebyly zastiženy žádné propustnější polohy v badenu, pouze vápnité prachovité jíly, vápnitý 

jílovitý prach, případně jíl. Mírně zvýšený obsah prachové složky byl dle výsledků karotážního měření 

zjištěn v hloubkách 19,3-38,8 m, 64,5-89,0 m, 208,0-223,8 m a 227,1-232,9 m. V těchto intervalech 

by mohlo docházet k velmi slabým přítokům vody do vrtu. Tuto skutečnost však vzhledem k výronům 

metanu a likvidaci vrtu nebylo již možno ověřit. 

 

Tab. 3-8. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1510_1 Petřvaldík 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 9,8 prach, písek, štěrk kvartér poloizolátor 

9,8 249 jílovitý prach, prachovitý jíl, jíl neogén - baden izolátor 

 

Hladina podzemní vody byla naražena v kvartérním kolektoru v hloubce 8,3 m. Vzhledem k 

technologii vrtání a následné nutnosti likvidace vrtu nejsou k dispozici žádné další údaje o hladině 

podzemní vody v sedimentech badenu. 

Hydrodynamická zkouška nebyla z důvodu likvidace vrtu provedena. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí. Revizní karotáž po definitivní 
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výstroji vzhledem k likvidaci vrtu provedena nebyla. Další podrobnosti o vrtu jsou uvedeny v kom-

pletní dokumentaci průzkumného vrtu (Sedláčková et al. 2015a), která je uložena v archívu ČGS 

 

Hydrogeologický průzkumný vrt 1510_2 Velké Albrechtice je proveden jako úplná studna do 

kolektoru badenu, kdy je ukončen v podložních kulmských sedimentech karbonu. 

Kolektor není souvislý, je tvořen prachovitými jílovci s polohami valounů křemene, a písčitou 

polohou na bázi. Piezometrická hladina podzemní vody je napjatá. Dne 12. 9. 2014 byla v úrovni 1,17 

m od odměrného bodu, což odpovídá kótě hladiny 246,39 m n. m. 

 

Tab. 3-9. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1510_2 Velké Albrechtice 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 8,2 prach, písek, štěrk kvartér poloizolátor 

8,2 44 
prachovité jílovce, prachovité 

jílovce s valouny křemene 
neogén - baden kolektor - izolátor 

44,0 45,7 písek neogén - baden kolektor  

45,7 57,0 břidlice kulm izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 3+2 dny. Vydatnost se 

pohybovala kolem průměrné vydatnosti 0,86 l/s, přičemž kolísala v rozmezí 0,77 – 0,97 l/s, s 

krátkodobými výchylkami s vydaností 1,5 a 1,67 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky 

metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T 

= 6,05.10
-5 

m
2
/s, tzn. „nízká“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986) což odpovídá hodnotě 5,23 

m
2
/den. Při celkové mocnosti kolektoru 8,6 m (redukovaná -odhadnutá podle hydrokarotáže) byl 

získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 6,95.l0
-6 

m/s.  

Pro zhodnocení kvality podzemní vody byly použity výsledky chemických analýz vzorků vody 

odebraných 15. 9. 2014. Podzemní voda je chemického typu CaMg-HCO3, při uvažovaném 20% 

zastoupení iontů (cizi%). Celkovou mineralizace je střední 0,413 mg/l, s neutrálním pH 7,18, voda je 

dosti tvrdá. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům 

uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předpisů, nevyhovují vody 

badenského kolektoru pouze vysokým obsahem Mn a Fe. V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické 

kovy ani mikroznečisťující organické látky. Podzemní voda z vrtu 2212_2 nevyžaduje náročnou 

technologii úpravy podzemní vody a je vhodná pro vodárenské využití. Řadí se do A2 kategorie 

upravitelnosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Sedláčková et 

al. 2015b), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1510_3 Odry_Loučky je proveden jako úplná studna do badenu, kdy 

je ukončen v podložních kulmských sedimentech karbonu. V badenu není možno vymezit souvislý 

kolektor, do vrtu dochází dle výsledků karotáže k minimálnímu přítoku v úrovni báze perforace, tedy 

100 m a níže. Petrograficky jsou sedimenty badenu tvořeny vápnitým jílem, pouze v intervalu 80,5 – 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

20 

 

82,4 m obsahuje jíl četnější klasty kulmských jílových břidlic a prachovců. Nelze vyloučit přítok z 

podložních kulmských břidlic, do kterých bylo zavrtáno cca 10 m. Piezometrická hladina podzemní 

vody je napjatá. Dne 9. 1. 2015 byla v úrovni 21,47 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny 280,61 

m n. m. Naraženou hladinu podzemní vody nebylo možno zjistit z důvodu technologie vrtání. 

 

Tab. 3-10. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1510_3 Odry_Loučky 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 7,5 štěrk kvartér kolektor 

7,5 103,0 
vápnitý jíl, místy s klasty jílovce a kulmských 

jílovitých břidlic 
neogén - baden 

izolátor; při větší přítomnosti 

klastů kolektor (cca 100 – 103 m) 

103,0 113,5 prachovce, jílovité břidlice karbon izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 3+2 dny. Čerpalo se 

vydatností 0,02 l/s, přičemž po 52 hodinách čerpání došlo k jejímu snížení na 0,014 l/s. Vyhodnocení 

čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti 

(transmisivity) kolektoru T = 4,5.10
-7 

m
2
/s, tzn. „nepatrná“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986) což 

odpovídá hodnotě 0,039 m
2
/den. Při celkové mocnosti kolektoru 3 m (odhad) byl získán průměrný 

koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 1,5.l0
-7 

m/s. V blízkosti testovaného vrtu se nachází 

hydrogeologický vrt NP-771, a to ve vzdálenosti cca 420 m jihozápadním směrem. Tento vrt byl v 

průběhu HDZ na vrtu 1510_3 sledován a nebylo zjištěno jeho ovlivnění. 

Pro zhodnocení kvality badenské zvodněné vrstvy byly použity výsledky chemických analýz vzorku 

vody odebraného 1. 12. 2014. Podzemní voda je chemického typu Na-HCO3SO4, při uvažovaném 

20% zastoupení iontů (cizi%). Celková mineralizace je střední 0,494 mg/l, voda je alkalická (pH 

8,13), bez barvy, bez zápachu. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým 

ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., nevyhovují vody badenského kolektoru pouze 

vysokým obsahem amonných iontů. Podzemní voda z vrtu 1510_3 se z důvodu vysokého obsahu 

amonných iontů řadí do vyšší než A3 kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. a není tak 

vhodná k použití jako pitná voda. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Sedláčková et 

al. 2015c), která je uložena v archívu ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

V rajonu 1510 se nachází řada genetických typů kvartérních uloženin různého stáří a stratigrafického 

zařazení: fluviální sedimenty vyšších teras, které jsou za hranicemi vymezeného rajonu a dnes již 

přímo nekomunikují s tělesem údolního kolektoru řeky Odry. Dále jsou to fluviální sedimenty údolní a 

hlavní terasy, které tvoří vlastní těleso údolního kolektoru řeky Odry. V jejich nadloží jsou vyvinuté 

fluviální korytové a přelivové sedimenty říční nivy. Velká část tělesa údolní terasy je kryta sprašemi a 

sprašovými hlínami, přičemž ty druhé jsou běžnější. Kromě spraší a sprašových hlín je místy těleso 

údolního kolektoru kryto i svahovými sedimenty. Významnou skupinou kvartérních sedimentů jsou v 

povodí Odry i sedimenty ledovcové s.l. V rámci nich lze vymezit tilly, glacifluviální a místy i 

glacilakustrinní sedimenty. V případě tillů a glacifluviálních sedimentů ústupové fáze tvoří nejčastěji 

plošné pokryvy nebo ve formě hrubozrnnějších sedimentů vyplňují subglaciální koryta, které se 

nacházející i pod tělesem údolního kolektoru řeky Odry a přímo s ním komunikují.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY  

Podloží celého hydrogeologického rajonu je poměrně pestré, neboť se v oblasti Moravské brány 

stýkají dvě geologické jednotky Český masiv a Západní Karpaty, jejichž kontakt je překryt 

miocenními sedimenty karpatské předhlubně. 

Jednotka Českého masivu je zastoupena spodnokarbonskými sedimenty flyšového a svrchno-

karbonskými molasového komplexu jesenického kulmu moravskoslezské oblasti. V nejzápadnější 

části převažují sedimenty hradecko-kyjovického souvrství, tj. sedimenty hrubého flyše hradeckých 

vrstev (droby s polohami slepenců), které směrem na V přecházejí do sedimentů drobně rytmického 

flyše kyjovického souvrství (rytmické střídání prachovců a břidlic s podřízenými, často vápnitými 

drobami). V oblasti ostravské pánve v nadloží hradecko-kyjovického souvrství se nacházejí sedimenty 

paralické molasy ostravského souvrství. Ostravské souvrství s vrstvami petřkovickými, hrušovskými, 

jakloveckými a porubskými má cyklický ráz. Opakují se nahoru zjemňující cykly hrubozrnné 

pískovce, prachovce, uhelná sloj, jílovce s mořskou nebo brakickou faunou. Součástí ostravského 

souvrství jsou i četné vložky vulkanoklastického materiálu.  

Přibližně v linii Vražné – Studénka – Stará Ves nad Ondřejnicí je pod sedimenty karpatské předhlubně 

zakryto čelo násunu podslezské jednotky flyšových příkrovů Západních Karpat. Sedimenty podslezské 

jednotky byly ploše přesunuty přes jílové sedimenty („šlíry“) karpatu. Podslezská jednotka je 

reprezentována frýdlantskými a frýdeckými vrstvami stáří svrchní křída až paleocén. Litologicky se 

většinou jedná o prachově písčité vápnité jílovce s vložkami vápnitých drobových pískovců (frýdecké 

vrstvy) a střídajícími se vápnitými jílovci, pískovci a slepenci (frýdlantské vrstvy). V jejich 

tektonickém nadloží se nachází sedimenty slezské jednotky (svrchní jura – vyšší oligocén, popř. 

spodní miocén). Na území je zastoupena svým bašským a kelčským vývojem. Vývoj godulský je 

značně litologicky proměnlivý, obsahuje vápnité i nevápnité jíly, jílovce, vápnité pískovce až písčitých 

vápenců, vápence, křemenné, drobové a arkózovité jemno a hrubozrnné pískovce, slínovce a rohovce 

– menility. Kelčský vývoj se vyznačuje pelitickou sedimentací s proměnlivě vápnitými jílovci a 

podřízenými vložkami turbiditů (písčité vápence a vápnité drobové pískovce a pískovcovo-slepencové 

vrstvy). Doprovázejí je rovněž tělesa vulkanitů těšínitové asociace. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa okolí HGR 1510  
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1510 
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V oblasti karpatské předhlubně jsou uloženy několik stovek metrů mocné sedimenty badenu. Při bázi 

a okraji pánve jsou vyvinuty bazální klastika badenu a okrajová klastika badenu tzv. žukovské 

souvrství. Bazální klastika tvoří nejdříve hrubozrnné brekcie a slepence, v jejich nadloží pak vápnité 

drobno až střednozrnné štěrky až slepence a písky. Sedimenty žukovského souvrství představují 

hrubozrnné polymiktní vápnité písky až středně zrnité štěrky, které byly kalcifikované až do stádia 

vápnitých pískovců až slepenců. Větší část karpatské pánve je vyplněna vápnitými jíly až prachy s 

čočkovitými polohami jemno až střednozrnného vápnitého písku až pískovce. 

Spodní pleistocén 

Do spodního pleistocénu lze zařadit úroveň fluviálních sedimentů ležící 70–75 m nad současnou řekou 

Odrou (Roth 1989). Spíše výjimečné výskyty těchto fluviálních štěrků se nacházejí těsně za hranicemi 

rajonu na pravém břehu Odry v okolí Sedlnice a j. od Hukovic a na pravém břehu Lubiny u Skorotína. 

Jiné prokazatelně spodnopleistocénní sedimenty nejsou z dané oblasti známy. Svojí relativní výškou 

odpovídají nejvyšším fluviálním sedimentům v povodí Bečvy, které Tyráček (2011b) řadí na počátek 

spodního pleistocénu, do období počátku trasování řek ve středoevropském regionu. 

Střední pleistocén 

Významnou skupinou střednopleistocénních kvartérních sedimentů jsou v povodí Odry sedimenty 

ledovcové s.l. V zásadě platí, že sedimenty elsterského stáří (MIS 12) jsou překryty mladšími – 

sálskými (MIS 6). Z jejich rozsahu (obr. 4-2) je zřejmé, že sedimenty elsterského zalednění mají v 

HGR 1510 směrem k JZ o něco menší rozsah než o něco mladší sedimenty z první fáze sálského 

zalednění, které dosáhly až do Porubské brány (Nývlt et al. 2011). V rámci nich lze vymezit tilly, 

glacifluviální a místy i glacilakustrinní sedimenty. Z hydrogeologického hlediska jsou nejzajímavější 

hrubozrnnější glacifluviální sedimenty, které vyplňují subglaciální koryta a nacházející se i pod 

tělesem mladší údolní výplně řeky Odry a přímo s nimi komunikují. 

 

 
Obr. 4-2. Maximální rozsah kontinentálního ledovce během elsterského a prvního sálského maxima 

Upraveno podle Nývlta et al. (2011). 
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Tilly a glacifluviální sedimenty ústupové fáze sálského zalednění jsou plošně nejrozsáhlejší a spolu s 

elsterskými, které byly zjištěny až v okolí Hladkých Životic, tvoří pokryvy na sz. straně HGR 1510 

kolem pravostranných přítoků řeky Odry. K objasnění této části rajonu, přispěly především vrty a 

penetrační sondy související s průzkumem pro stavbu dálnice D1 (např. Pacák 2001, Biener et al. 

2003). Jejich mocnosti se pohybují kolem 10 m, ale v prostoru s. od Polánky nad Odrou dosahují i 

kolem 30 m (Zvára 1956). V souladu jsou i výsledky vrtných prací tohoto projektu, kde ve vrtech 

Hladké Životice (2212_C) a Velké Albrechtice (2212_E) byla báze těchto sedimentů zastižena v 

hloubkách 9,4 a 7,7 m. Zastižené sedimenty jsou sice většinou písčité, ale vzhledem k morfologické 

pozici mají pouze lokální hydrogeologický význam. 

Glacifluviální písky a písčité štěrky jsou součástí jednotného kvartérního kolektoru, ale vzhledem k 

jejich značným mocnostem v rámci subglaciálních koryt, je bylo možné alespoň z části identifikovat. 

Z izoliniového modelu báze kvartérního kolektoru je zřejmé, že rámci HGR 1510 prochází 

nejvýznamnější subglaciální koryto převážně pod v. polovinou nivy řeky Odry od j. části Ostravy-

Zábřeha směrem k severu. Zábřežské subglaciální koryto identifikují ty poměrně hluboké vrty, které se 

podařilo situovat do středu deprese. Jsou jimi především pozorovací vrty, z nichž vrty HP-3, HP-5 a 

nový vrt HP-404 zastihly bázi kvartérního kolektoru až v hloubkách kolem 50 m pod úrovní nivy řeky 

Odry (Hájek 1984, Szurmanová 2008), nejvíce 57,2 m ve vrtu S-6 (Mejzlík 1970). V něm se střídají 

polohy většinou středně zrnitých štěrků s písky různé zrnitosti. V některých vrtech byly zastiženy i 

polohy štěrků jílovitých. V s. části rajonu jsou tvořeny především sedimenty elsterského zalednění. 

Odlišnou pozici mají tyto glacifluviální sedimenty v prostoru Porubské brány, kde se nacházejí až v 

nadloží hlavní terasy a pocházejí tedy až z první fáze sálského zalednění (MIS 6). Společně zde 

mocnost fluviální a glacifluviální písčité až štěrkovité výplně dosahuje až 35 m (Tyráček 2011a). Tuto 

skutečnost dobře dokumentuje několik profilů (Obr. 4-3), ze kterých je zřejmé, že mají ve spodní části, 

na rozdíl od podobně starých sedimentů okolo pravostranných přítoků Odry, nepopíratelný 

hydrogeologický význam. 

Z geologického řezu, který prochází soutokovou nivou řek Odry a Opavy (Obr. 4-6), je zřejmé, že v 

době elsterského zalednění řeka Odra zde vytvořila subglaciální koryto, zatímco v údolí Opavy jsou 

zastoupeny pouze sedimenty údolní terasy a řeka Opava tudíž musela mít vlastní koryto v prostoru 

Opavské pahorkatiny. 

Pro úplnost je nutné zmínit i výskyty jemnozrnných glacilakustrinních sedimentů. Jejich 

nejvýznamnějším zástupcem je oblast tzv. Stonavského jezera (mimo rajon), které vzniklo během 

holsteinského interglaciálu mezi elsterským a sálským zaledněním (Menčík et al. 1983). Jezerní 

sedimenty uložené v tomto jezeře přináší unikátní možnost rekonstruovat enviromentální a 

klimatické podmínky tohoto teplého úseku středního pleistocénu (m.j. Břízová 1994). V rámci rajonu 

jsou známé mladší lakustrinní seddimenty z prostoru Porubské brány, které leží na sedimentech 

hlavní terasy a zároveň v podloží sálských glacifluviálních sedimentů (Obr. 4-3). Jsou popisovány 

jako šedé smouhované jíly, místy silně písčité, o mocnosti do cca 10 m. Jejich praktický 

hydrogeologický význam je spíše malý, ale vzhledem k jejich proměnlivé mocnosti a štěrkům hlavní 

terasy v podloží, nebyly z kvartérního kolektoru vyloučeny. 
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Obr. 4-3. Příčné profily Porubskou branou od S k J mezi Starojickou Lhotou a Porubou (nejjižnější část rajónu) 

podle Tyráčka (2011a). 

Legenda: 1 – předkvartérní podloží; 2 – elsterské glacifluviální písky; 3 – štěrky hlavní terasy; 4 – štěrky údolní 

terasy; 5 – sálské glacifluviální štěrky; 6 – sálské glacifluviální písky; 7 – sálské glacilakustrinní jíly a silty; 8 – 

sálské tilly; 9 – svahové sedimenty; 10 – viselské sprašové hlíny; 11 – holocenní přelivové říční sedimenty. 

 

Součástí kvartérního kolektoru je i hlavní terasa řeky Odry tvořená převážně písčitými štěrky až štěrky 

je vytvořená podél celého toku Odry včetně jejich hlavních přítoků a tvoří základ údolního kvartérního 

kolektoru tohoto hydrogeologického rajonu. Dřívější stratigrafické řazení tvorby hlavní terasy do 

holsteinského interglaciálu (m.j. Macoun et al. 1965) je dnes již opuštěno. Je patrné, že se opět jedná o 

zdvojenou akumulaci (viz Obr. 4-4, Tyráček a Havlíček 2009), která se ukládala v preglaciálním 

sálském období (během MIS 10–8). Tento vztah je dokumentován příčným profilem na Obr. 4-6 při 

jejím vyústění s Nízkého Jeseníku do Moravské brány u města Odry. Spodní akumulace je vytvořená 

především v centrální části Ostravské pánve, svrchní akumulace potom na jejích okrajích při úpatí 

Beskyd a Nízkého Jeseníku (Obr. 4-4, Tyráček a Havlíček 2009). Báze hlavní terasy leží přibližně v 

úrovni střední hladiny řeky Odry, nejčastěji v rozmezí –1 až +4 m. Její mocnost je nejčastěji 8–10 
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(max. 13) m. Ve štěrkové frakci dominují kulmské horniny a křemen, méně časté jsou karpatské 

pískovce. 

K zajímavé události, která ovlivnila stavbu rajonu je přeložení toku Odry do Porubské brány patrně 

během ukládání svrchní části zdvojené hlavní terasy (tedy období MIS 8), kde báze její kvartérní 

výplně začíná fluviálními sedimenty ekvivalentními s hlavní terasou Odry a litologicky sedimentům 

horní Odry velice podobnými (Tyráček 2011a), které jsou překryty sálskými proglaciálními 

glacifluviálními sedimenty. Tato fluviální výplň patrně způsobila, že v pozdějším vývoji přetékaly 

tavné ledovcové vody Porubskou branou z povodí Odry do povodí Bečvy, což dokládají nálezy eratik 

ve fluviálních sedimentech terasové stupňoviny řeky Bečvy počínaje pokryvem na hlavní terase této 

řeky (Tyráček 2011a, b). 

 

 

Obr. 4-4. Rekonstrukce fluviálních sedimentů terasových systémů řek Odry, Opavy a Bečvy vymezující spodní 

(kataglaciální) a svrchní (anaglaciální) část hlavní terasy jednotlivých řek, podle Tyráčka a Havlíčka (2009). 

Legenda: 1) spodnopleistocénní terasa; 2) 30 m terasa Bečvy; 3) muglinovská (skřečoňská) terasa; 4) hlavní 

terasa, spodní akumulace (nezakrytá); 5) hlavní terasa, spodní akumulace (překrytá sálskými glacifluviálními 

uloženinami); 6) hlavní terasa, svrchní akumulace (nezakrytá); 7) hlavní terasa, svrchní akumulace (překrytá 

sálskými glacifluviálními uloženinami); 8) hlavní terasa, nerozlišená (nezakrytá); 9) hlavní terasa, nerozlišená 

(překrytá sálskými glacifluviálními uloženinami); 10) hlavní terasa, nižší erozní úroveň; 11) kunčická 

(staroměstská) terasa; 12) údolní terasa překrytá sprašemi; 13) současná niva; 14) hranice ČR; 15) evropské 

rozvodí (Balt-Černé moře). 
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Obr. 4-5. Příčný profil konstruovaný při úpatí Nízkého Jeseníku od evropského rozvodí mezi Hranicemi na 

Moravě a vyústěním Odry do Moravské brány u města Odry podle Tyráčka (2011a). 

Legenda: 1 – předkvartérní podloží; 2 – elsterské glacifluviální písky; 3 – štěrky hlavní terasy; 4 – štěrky údolní 

terasy; 5 – sálské glacifluviální štěrky; 6 – sálské glacifluviální písky; 7 – sálské glacilakustrinní jíly a silty; 8 – 

sálské tilly; 9 – svahové sedimenty; 10 – viselské sprašové hlíny; 11 – holocenní přelivové říční sedimenty. 

 

Svrchní pleistocén 

Během posledního glaciálu se ukládaly písky a štěrky údolní terasy řeky Odry a jejich hlavních 

(především pravostranných) přítoků. Podél řeky Odry ji lze nalézt na jejím levém břehu mezi Odrami 

a ústím Bílovky, je však téměř kompletně překryta sprašovými hlínami. Mocnosti písčitých štěrků se 

běžně pohybují v rozmezí 4–8 m. Při vyústění řeky Odry na plochý reliéf Moravské brány je těleso 

údolní akumulace tvořeno převážně štěrkovými klasty kulmských hornin (běžně 10–20 cm velkých), 

dále po toku však dochází k rychlému zjemňování sedimentů na převážně písčité štěrky s dominantní 

frakcí štěrkových klastů mezi 3 a 8 cm. 

Vrtné práce projektu Rebilance zásob podzemních vod přispěly k ověření mocností tohoto typu 

sedimentace na vrtech 2212_B Odry (11,7 m), 1510_1 Petřvaldík (5,6 m), 1510_2 Velké Albrechtice 

(4,7 m) a 1510_3 Odry - Loučky (cca 8 m). 

Sprašové hlíny, výjimečně i vápnité spraše jsou dalším důležitým typem svrchnopleistocénních 

sedimentů Moravské brány a Ostravské pánve, které tvoří strop kvartérního kolektoru (kvartérní 

izolátor). Eolický pokryv bývá obvykle 3–5 m mocný, maximálně jeho mocnost přesahuje i 10 m 

Pro poslední glaciál je typické i ukládání aluviálních sedimentů v podobě výplavových kuželů při 

úpatí Nízkého Jeseníku, jejich význam a rozšíření je velmi malý. 

Svahové sedimenty se také povrchově vyskytují v území hydrogeologického rajonu 1510 – kvartér 

Odry jen při vyústění řeky Odry do Moravské brány. Časově jejich vznik spadá do delšího intervalu 

pleistocén až holocén, i když naprostá většina z nich nejpravděpodobněji vznikla v posledním 

kvartérním klimatickém cyklu. Starší pak bývají uloženy v podloží spraší a sprašových hlín při 

úpatním lemu Nízkého Jeseníku, kde překrývají především těleso glacigenních sedimentů. 

Holocén 

Fluviální písky až hlíny se uložily do uvolněného akomodačního prostoru, který se vytvořil ještě v 

průběhu pozdního glaciálu (Termination I), kdy došlo k eroznímu zářezu do tělesa údolní terasy, která 

byla uložena převážně divočícími toky a je tvořená štěrkovitými písky až štěrky. Je to období, ve 

kterém došlo k významné změně v dynamice a typu daného toku – k přechodu toku z divočícího na 

tok meandrují, příp. zpočátku též anastomózní. Obecně tedy od řek s mnoha koryt k říčnímu stylu s 

jedním dominantním korytem. Tato agradace vložené akumulační úrovně tvoří základ vyššího nivního 
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stupně řeky Odry. Další fáze eroze jej oddělily od nižšího nivního stupně. Jednotlivé nivní stupně jsou 

zaplavovány během různých povodní. Obecně nižší nivní stupeň bývá zaplavován 5-10-ti letou vodou, 

vyšší nivní stupeň naproti tomu bývá zaplaven při povodních s periodou opakování okolo 50 let. 

Mocnosti štěrků a písků na bázi říčních niv v povodí Odry se obecně pohybují mezi 4 a 7 m, což 

zahrnuje především vlastní těleso údolní terasy a bazální část holocenní říční nivy uloženou na 

počátku holocénu. Jemnozrnné přelivové fluviální sedimenty mají nejčastěji mocnost 2–5 m. 

(Mocnosti zjištěné v rámci vrtných prací tohoto projektu jsou uvedeny u popisu fluviálních sedimentů 

pocházejících ze svrchního pleistocénu.) 

Jemnozrnné hlinité sedimenty – povodňové hlíny jsou výsledkem nejmladší fáze vývoje nižšího 

nivního stupně, pro kterou je charakteristická přelivová sedimentací. Při větších povodních nebo v 

místech protržení agradačních valů řeky dochází i v nejmladší fázi holocénu k sedimentaci plochých 

písčitých těles průvalových vějířů či k vyplňování avulzních koryt nejčastěji o kulminaci větších 

povodní. 

Mocnosti povodňových hlín zjištěné v rámci vrtných prací tohoto projektu se pohybovaly mezi 1–4,2 

m. Údaj největší mocnosti pochází z vrtu 1510_1 Petřvaldík. O tom, že se jednalo o velmi mocnou a 

poměrně rychlou svědčí fakt, že nedaleko v korytě Odry bylo dokumentováno seskupení kmenů (snad 

most), jejichž stáří bylo dendrochronologickým datováním stanoveno na 800 let a přitom leží pod 

téměř 3 m mocnou vrstvou povodňových hlín (Kolář et al. 2015) 

V odškrcených meandrech a opuštěných korytech vznikají hnilokaly až slatiny. 

Drobné boční toky jsou vyplňovány splachovými sedimenty v důsledku střídání fází depozice čistě 

fluviální a sedimentace spíše nasycenými hustotními proudy. 

Lidské zásahy do prostoru říční nivy i tělesa údolní terasy jsou poměrně hojné během posledních 

několika století. Často docházelo k napřimování toků, prokopávání meandrů a opevňování břehů 

přilehlých k sídlům. Rozsáhlá vlna takovýchto vodohospodářských úprav kulminovala na přelomu 19. 

a 20. století, ale pokračovala i nadále v průběhu 20. století. Niva řeky Odry je historicky dlouhodobě 

zemědělsky obdělávaná. Typická je také těžba říčních štěrkopísků přímo z nivy a využívání „lagun“ 

především na Ostravsku pro odkaliště a deponie jemnozrnných, často i toxických materiálů. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Hydrogeologický rajon 1510 Kvartér Odry je situován v severní části karpatské předhlubně, která má 

výrazné tektonické omezení. Toto je ale bez podstatného vlivu na kvartérní sedimentaci a změny v 

sedimentaci (litologii a mocnostech) jsou zde spíše ovlivněny kvartérními klimatickými cykly. 

Většina území rajonu má obvyklou mocnost kvartérního kolektoru, kterou představují štěrky údolní 

terasy o mocnosti do 7 m. Větší mocnosti jsou jen v případě, kdy se pod nimi nacházejí elsterské 

písčité uloženiny, které vyplňují subglaciální koryta (viz řez Obr. 4-6). Nejvýznamnější je tzv. 

zábřežské koryto, které je situováno v sv. části rajonu (Obr. 4-7). Jeho nejhlubší část se nachází mezi 

místní ostravskou městskou částí Zábřeh a sv. cípem rajonu, kde jej řeka opouští. V této nejhlubší 

části, která je necelých 9 km dlouhá a necelého 0,5 km široká, se hloubka pohybuje až kolem 40–60 

m. Směrem k J se jeho hloubka rychle snižuje na necelých 15 m. Na s. konci koryto rychle vyznívá na 

skalním prahu, tvořeném karbonským podložím, který se nachází v blízkosti soutoku Odry a Ostravice 

a který je zároveň i hranicí rajonu. 
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Obr. 4-6. Geologický řez v prostoru soutoku řek Odry a Opavy (5x převýšeno). 

Legenda: 1) navážky; 2) kvartérní kolektor – sedimenty údolní terasy a hrubozrnnější sedimenty subglaciálních 

koryt; 3) badenské jíly. 

 

Jiným typem deprese s mocnou štěrkovitou a písčitou výplní je Porubská brána v j. části rajonu. Byla 

využita mezi elsterským a sálským zaledněním řekou Odrou, která zde uložila štěrkové uloženiny 

svrchní části hlavní terasy. Kromě ní jsou v nadloží ještě sedimenty první fáze sálského zalednění. 

Největší mocnosti dosahují v sedlové části sz. od Hůrky (HV-160 a P-107) a v rozvodní části mezi 

Starojickou Lhotou a Palačovem (HV-1034). Mocnosti kvartérních štěrkopískových uloženin bez 

nadložních hlín (cca 5 m) se pohybují kolem 35 m (Vašíčková 1964, Štefan 1972 a Kupec 1978). 

Nevýhodou této struktury je i při značných mocnostech hydrogeologicky potencionálně vhodných 

hornin značná eroze současnými menšími toky a tedy jen omezená využitelnost. 
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Obr. 4-7. Izoliniový model průběhu zábřežského subglaciálního koryta. 

Legenda: 1) izolinie báze kvartérního kolektoru (po 10 m); 2) hranice rajonu 1510 

 

Specifickou strukturou jsou badenské konglomeráty z oblasti Stachovic, které zde tvoří přes 40 m 

mocnou výplň snad předbadenského údolí překrytou nepříliš mocnou polohou (cca 9 m) šedých 

vápnitých jílů s pískovými polohami rovněž badenského stáří (vrt H-12, Kučera 1993). Tato struktura 

je oddělena zlomem od centrální části karpatské předhlubně. Situaci dokumentuje řez napříč rajonem 

přibližně směru JJV – SSZ od Kunína do Stachovic (Obr. 4-8).  
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Obr. 4-8. Geologický řez rajonem mezi obcemi Kunín a Stachovice (5x převýšeno).  

Legenda: 1) spraše a sprašové hlíny; 2) sedimenty údolní terasy, tilly a glacifluviální sedimenty ústupové fáze 

sálského zalednění; 3) badenské jíly; 4) badenské konglomeráty; 5) horniny kulmu 
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Protože je tato štěrková badenská struktura zlomem oddělena od svého pokračování ve velkých 

hloubkách mocnou vrstvou jílů, předpokládá se v této oblasti oběh vody jen v úrovni kvartérního 

kolektoru, kde badenské štěrky tvoří „kapsu“, která je doplňována vodou z oblasti Jerlochovic, kde 

vystupují ze dna údolí k povrchu. Průtok do oblasti Stachovic se ale neděje údolím z Fulneku, ale 

štěrky na bázi paleoúdolí (svrchu s jíly), které probíhá severněji než dnešní údolí (obrázek 4-9). 

 

 

Obr. 4-9. Izoliniový model báze kvartérního kolektoru včetně „kapsy“ bádenských štěrků, které navazují na štěrky 

u Jerlochovic a Fulneku. Dotace vodou probíhá patrně v podloží jílů ve směru šipky. 
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Obr. 4-10. Izoliniový model báze neogenního kolektoru v HGR 1510 Kvartér Odry 
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1510 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1510 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na Obr. 4-11 jsou 

uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 1510 za období let 1981-2010 v závislosti na morfologii 

terénu. Znázorňují vliv nadmořské výšky na průměrné roční srážkové úhrny za období 1981–2010 na 

území HGR 1510. Ze srovnání obou obrázků je patrný vzestup ročních srážkových úhrnů s rostoucí 

nadmořskou výškou směrem do horských partií Hrubého Jeseníku, které leží již mimo území HGR 

1510. 

 

Obr. 4-11. Průměrné roční srážkové úhrny v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost na nadmořské výšce 

 

Tab. 4-1. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 1510 719,26 682,85 0,95 720,50 1,06 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 720,92 688,97 0,96 729,35 1,06 

mezipovodí Odra (Svinov) 755,80 718,93 0,95 758,14 1,05 

 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1510 8,28 8,93 0,65 9,26 0,33 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 7,80 8,37 0,57 8,69 0,32 

mezipovodí Odra (Svinov) 7,97 8,63 0,66 8,96 0,33 

 

Na základě hodnot uvedených v Tab. 4-1 a Tab. 4-2 lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v 

HGR 1510 roste - byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0,02 °C za rok obdobný 

nárůst je zaznamenán i v případě atmosférických srážek. 
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Pro HGR 1510 byla vytvořena 2 mezipovodí Odry tak, aby co nejlépe odpovídala rozsahu rajonu a 

poskytovala potřebné řady průtoků. Obě mezipovodí zasahují značnou částí mimo rajon. První 

mezipovodí je omezeno shora stanicemi Odry tok+náhon - Odra (2480), Šenov - Jičínka (2500) / Nový 

Jičín - Jičínka (2498), Fulnek – Husí potok (2511) a zdola stanicí Bartošovice - Odra (2520). Druhé 

mezipovodí je omezeno shora stanicemi Bartošovice – Odra (2520),  Petřvald  –  Lubina (2540), 

Rychaltice – Ondřejnice (2550), Vřesina – Porubka (2560) a zdola stanicí Svinov - Odra (2570). 

Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými 

stanicemi ČHMÚ. 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 

vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 

vody v přírodě. Při zpracování rajonu byly využity výsledky dlouhodobých pozorování hladin v 

pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, dlouhodobé 

řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek a dalších meteorologických veličin. 

Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance vytvořily podmínky, v nichž byly 

základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a posuzovány nejen z hlediska 

dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých řadách (1981-2010). Z 

provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako celkový odtok 

z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale 

kolísá i v měřítku desetiletí (1981 – 2010). Přitom se ukázalo, že zejména dlouhodobé změny 

podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin podzemní vody lze z valné části 

vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

Pro metodiku stanovení přírodních zdrojů podzemní vody z toho vyplývá, že je třeba výsledky 

z krátkodobých účelových pozorování vždy posoudit z hlediska dlouhodobé proměnlivosti a přisoudit 

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Měření byla realizována jako expedičního hydrometrování postupných profilových průtoků na toku. 

Metoda vychází z předpokladu, že jednou z hydrologických charakteristik každého vodního toku je 

čára jeho postupných profilových průtoků (čára PPP), konstruována jako grafický záznam vztahu 

průtoků absolutních nebo specifických a příslušných délek toku či velikosti povodí. Grafická derivace 

tohoto vztahu pak udává intenzitu příronu nebo ztráty. Přitom se předpokládá, že průtok v určitém 

profilu je výsledkem úhrnného působení všech činitelů, uplatňujících se v hydrologickém režimu 

hydrogeologické struktury nebo její části. Čára PPP nám pak dává představu o tom, jak se v důsledku 

těchto činitelů mění průtok směrem po toku. V ideálním případě, kdy je prostorové rozložení 

ovlivňujících činitelů rovnoměrné, se čára PPP jeví jako přímka a její vývojový trend by byl 

narušován pouze v místech zaústění jednotlivých přítoků. Ve skutečnosti však je vývoj průtoků v 

podélném profilu toku ovlivňován celou řadou faktorů, což má za následek nepravidelný průběh tvaru 

čáry PPP.  

Pro doplnění hydrologických měření v oblasti HGR 1510 byly zřízeny stanice expedičního 

hydrometrování, jejichž polohy spolu se zaznamenanými průtoky uvádí Obr. 4-12. 
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Obr. 4-12. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1510 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 1510 – Kvartér Odry zahrnuje území rozšíření kvartérních sedimentů v povodí 

řeky Odry a dolních toků jejích přítoků, které souvisle lemuje povrchový tok Odry v prostoru přibližně 

sv. od města Odry po soutok řeky Odry s Ostravicí. 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Hlavní terasa je tvořena akumulací štěrkopísků. Štěrkové akumulace mají výrazný spád do údolí Odry 

a na okraji vytváří výraznou terasovou hranu. Báze hlavní terasy leží většinou zhruba v úrovni 

povrchu údolní nivy. V nadloží fluviálních sedimentů hlavní terasy se většinou vyskytují sedimenty 

sálského zalednění a na povrchu terénu jsou uloženy spraše a sprašové hlíny. Údolní niva řeky Odry je 

tvořena dvěma souvrstvími, jednak spodním souvrstvím tvořeným pleistocenními štěrky a písky a 

jednak svrchním souvrstvím budovaným holocénními povodňovými hlínami. Mocnost zvodní 

v kolektorech fluviálního původu se v rajónu pohybuje většinou v jednotkách metrů. Glaciální 

sedimenty se na území rajónu zachovaly pouze v hlubších depresích předkvartérního podkladu v tzv. 

subglaciálních korytech, z nichž do prostoru rajónu zasahuje tzv. zábřežské koryto. Tato prohlubeň se 

nachází na pravém břehu Odry na rozhraní údolní nivy a hlavní terasy na území Ostravy mezi 

Výškovicemi a Novou Vsí. Koryto je vyplněno souvrstvím glacifluviálnícha glacilakustrinních 

sedimentů většinou charakteru hrubozrnných písků a písčitých štěrků a mocnost uloženin v korytě 

dosahuje až 60 m. Kvartérní sedimenty fluviálního původu tvoří s glaciálními sedimenty jednotný 

hydrogeologický celek. 

Za hydrogeologicky nejvýznamnější jsou v rajonu považovány zvodně vytvořené v prostoru 

fluviálních sedimentů a především v jednotném kolektoru fluviálních a glaciálních sedimentů v 

prostoru subglaciálního koryta. Sem jsou soustředěny největší vodárenské odběry v prostoru rajonu. V 

jednokolektorovém průlinově propustném zvodněném systému vykazuje hladina podzemní vody 

většinou volný až mírně napjatý režim. Propustnost průlinového kolektoru fluviálních sedimentů se 

pohybuje řádově ve výši n.10
-4

 m/s, u glaciálních sedimentů dosahuje propustnost v průměru 1.10
-4

 

m/s. Počevní izolátor tvoří relativně nepropustné neogenní jíly. Stropním izolátorem jsou povodňové 

hlíny (v prostoru údolní nivy) nebo spraše či sprašové hlíny (v prostoru hlavní terasy). 

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody v 

tocích, zejména pak Odry a přítoků. Zdroj dotace - kvartérní a nerozlišené pliopleistocénní klastické 

sedimenty jsou, vzhledem k jejich propojení a absenci regionálního izolátoru, hodnoceny jako 

jednokolektorový zvodněný systém. V některých částech údolní nivy se uplatňuje drenážní účinek 

(podzemní voda směřuje k vodnímu toku), v jiných částech nivy, zejména za zvýšených vodních stavů 

je podzemní voda infiltrována z povrchového toku. Hlavním zdrojem podzemní vody v rajonu je 

dotace vody z hydrogeologického masívu okolních hydrogeologických rajonů. Dalším zdrojem dotace 

podzemní vody do rajonu jsou atmosférické srážky. Hladina podzemní vody je volná nebo mírně 

napjatá s negativní výtlačnou úrovní, vlivem kvartérního stropního izolátoru. Západní část rajonu je 

charakterizována přítoky, které jsou pravděpodobně vázány na zlomové linie. 

Směr proudění podzemní vody ve větší části rajonu 1510 je k severovýchodu, což platí pro údolní nivu 

Odry, při její východní části je směr proudění ovlivněn přítoky do řeky. 

Zpracování hydraulických parametrů a koncepčníhu modelu proudění podzemní vody v rámci projektu 

je uvedeno v kapitole 5 (Obr. 5-2, až Obr. 5-4)
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MINERÁLNÍ VODY A LÁZNĚ 

Jeseník nad Odrou  

Jedná se o studenou kyselku typu Ca(Mg,Na)-HCO3 o celkové mineralizaci kolem 0,2–0,3 g/l. Obsah 

volného CO2 se pohybuje mezi 1,2 a 1,7 g/l. Je zmiňován vyšší obsah dusičnanů v podzemní vodě 

studny Herma. Podle dříve platné ČSN 86 8000 Přírodní minerální vody stolní a přírodní minerální 

vody léčivé, jde o přírodní stolní vodu uhličitou, prostou, hydrogenuhličitanovou, vápenato-sodnou, 

studenou (teplota vody 10,5 °C). 

Kyselka se nachází v s. části obce, ca 7 km zsz. od Nového Jičína. Vývěr kyselky je zřejmě vázán na 

křížení jv. okrajového zlomu Moravské brány (karpatské předhlubně) s příčným zlomem, 

predisponujícím tok řeky Odry mezi městem Odry a Jeseníkem nad Odrou a představujícím přívodní 

cestu hlubinného CO2. K akumulaci kyselky dochází v údolních náplavech potoka Luha. S ohledem na 

velmi nízkou celkovou mineralizaci a poměrně nízké obsahy složek hlubšího původu (Na, Cl), 

charakteristické pro badenské kolektory karpatské předhlubně, lze pokládat za prostředí tvorby a 

akumulace kyselky údolní náplavy, popř. přítok z rozpukaných kulmských sedimentů, nacházejících 

se v podloží pelitů předhlubně. 

Úhrnná vydatnost studní je ca 15 l/min. Není přesně známo, odkdy se minerální vody v Jeseníku/O 

využívaly průmyslově. První zmínky o výskytu uhličitých vod pocházejí již z poloviny 18. století  V 

roce 1912 byla zachycena uhličitá voda studnou Zita, zřejmě z téhož období pochází i 

studna Herma a studna U lípy. Plnírna byla v provozu již před první světovou válkou. Později byl 

provoz plnírny střídavě přerušován a znovu obnovován. Naposledy byl provoz krátkodobě obnoven r. 

1996-2001, kdy byla voda dodávána na trh pod původní obchodní značkou Zita či jako Jesenická 

minerální voda. Způsob jímáni zůstával stejný po celou dobu existence provozu: pro plnění se 

využívalo minerální vody ze studny Herma (hloubka 2,5 m, výstroj kameninovými skružemi o 

průměru 1 m) v budově staré plnirny. 

Zdroje mají stanoveno jen ochranné pásmo I. stupně, leží však v ochranném pásmu jímacího území 

pitných vod Vražné. Čerpacími zkouškami byla prokázána nezávislost uhličitých vod na prostých 

vodách, jímaných pro skupinový vodovod Nový Jičín. 

(Krásný et al. 2012, Květ – Kačura 1978, Řezníček 1973, Čurda – Nováková 2002). 

Klimkovice / Polanka n. Odrou  

Jedná se o jodobromovou solanku typu Na-Cl. Obsahy jódu dosahují až 52 mg/l a bromu až 154 mg/l. 

Celková mineralizace kolísá mezi 12 a 49 g/l a podléhá výrazné prostorové zonálnosti. Obsahy jodidů 

(až 50 mg/l) i bromidů jsou přímo úměrné výši mineralizace. Vody jsou syceny plynem, jehož 

podstatnou složkou je metan. Teplota se pohybuje od 11 do 18 °C. Celková vydatnost zdrojů dosahuje 

120 l/min. 

Jímací území solanky je u Polanky nad Odrou ca 5 km v. od lázní, lázeňské budovy jsou umístěny v 

klimaticky příznivějším území kulmu Nízkého Jeseníku u Klimkovic ca 5 km jz. od Ostravy. 

Fosilní solanka synsedimentárního původu je jímána z nepravidelných písčitých čoček v převážně 

pelitickém komplexu spodnobadenského stáří. Regionálně sledovatelný je jen tzv. hlavní písčitý obzor 

o mocnosti 0,4–4,0 m. Vesměs se jedná o neobnovitelný zdroj minerální vody. Piezometrická výtlačná 

úroveň roste s hloubkou uložení kolektorů o cca 10 m na každých 100 m hloubky uložení kolektorů a 

směrem k centru struktury a v závislosti na terénním reliéfu kolísá v rozmezí +10 až -50 m pod 

terénem v úrovni 220 až 240 m n.m. Tlaky nasycení plynem jsou blízké tlakům vrstevním a lze 

očekávat i lokální akumulace volného plynu. 
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Lázně byly zamýšleny jako náhrada za Lázně Darkov, které měly podle původních záměrů ustoupit 

těžbě uhlí. Voda pro lázně Klimkovice je jímána od r. 1989 z hlubokých vrtů u Polanky nad Odrou a 

do lázeňských akumulací přečerpávána několikakilometrovým výtlačným řadem.  

Z vrtů ověřujících strukturu prohlásilo MZd ČR za přírodní léčivé zdroje vrty Nový Jan (NP 758 

Polanka n. Odrou), Petr (NP 759 Proskovice) a Eva (NP 760 Stará Bělá) a stanovilo rozsah 

ochranných pásem 2. stupně. 

(Krásný et al. 2012, Hufová 1990, Krčál et al. 1993, Prokop 1993, Tylčer 1978, 1988, 1994, 2004, Čurda 1992c, 

Klír 1998). 

  

4.4. HYDROCHEMIE 

V oblasti HGR 1510 Kvartér Odry převládají podzemní vody chemického typu Ca-HCO3. Méně často 

se vyskytují podzemní vody smíšeného typu Ca-SO4, nebo typu Na-HCO3 (např. v sz. okolí Příboru). 

Zatímco v okolí města Odry nepřesahuje celková mineralizace 0,25 g/l, ve směru toku řeky Odry se 

postupně zvyšuje až na více než 1,0 g/l. Místy stoupají koncentrace železa a dusičnanů až na desítky 

mg/l a koncentrace manganu až na jednotky mg/l. Významně se mění chemismus podzemních vod v 

prostoru ostravské aglomerace, kde zejména v důsledku těžby uhlí a akumulace navážek dochází při 

oxidaci sulfidů ke vzniku síranových i dalších anomálních typů vod. Podzemní vody typu Ca-SO4 zde 

regionálně převládají při celkové mineralizaci často převyšující 1,0 g/l.Chemismus podzemní vody 

(podíl hlavních makrosložek) v jednotlivých vrtech je znázorněn na Obr. 4-13 v koláčových grafech. 

 

 

Obr. 4-13. Chemismus podzemní vody jednotlivých vrtů  
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a 

obsahujícím chemickou analýzu podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či 

izolátor) V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz 

s analytickou chybou větší než 10 % a analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo 

K a NO3). Z hodnocení chemismu podzemních vod byly vyřazeny analýzy starší roku 1960. 

 

Tab. 4-3. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 1510 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1510 333 2 2 324 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1510 (v klasifikaci dle 35 mval%) 

v podzemních vodách v západní (jihozápadní části území rajonu převažuje základní typ Ca-HCO3. V 

severní části rajonu převažují smíšené typy nebo se střídají typy Ca-HCO3, Ca-HCO3SO4, CaNa-HCO3 

a Ca- SO4. V severovýchodním výběžku rajonu převažují (střídají se) síranové typy Ca-SO4, Na-SO4 i 

Mg-SO4, typy s vápníkem však v celém rajonu převažují. Proměnlivost chemických typů podzemní 

vody v ploše HGR 2212 je znázorněna na Obr. 4-14. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

42 

 

 

Obr. 4-14. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1510 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). 

V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V rajonu 1510 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena v Ostravě – Nové Vsi, studna č.12 

(R78; Tab. 4-4). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje 20-30 let (Tab. 

4-5).  

 

Tab. 4-4. Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R78 5,2 ± 0,3 0,6 ± 0,1 0,05 ± 0,05 1,1 ± 0,2 

 

Tab. 4-5. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R78 >200 kontaminace >170 37-60 

 

V kvartérních a zejména v pliopleistocénních sedimentech ve studovaných rajonech byly zjištěny 

poměrně značné a dosti variabilní doby zdržení podzemní vody. V oblastech, kde dochází k 

intenzivnímu jímání podzemní vody z kvartérních náplavů díky břehové infiltraci (např. okolí 

Káraného) dosahuje doba zdržení obvykle prvních desítek let (objekty R50-53; R55-R60). Naopak ve 

dvou případech byly v bažinatém plochém povrchu terasy Labe zjištěny doby zdržení přes 200 let 

(objekty R66 a R68), které zřejmě souvisí s odvodněním cenomanského kolektoru s velmi starou 
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vodou přes kvartérní náplavy do Labe (Bruthans et al. 2015). U ostatních objektů se doba zdržení 

pohybuje mezi těmito dvěma extrémy (objekty R64, R65, R67, R69, R71-75). V mocných kvartérních 

a pliopleistocénních sedimentech v povodí Moravy a Odry vychází podle freonu 113 doby zdržení 

vesměs přes 100 let, podle SF6 na několik desítek let (objekty R76-R84). Vzhledem k přítomnosti 

organického znečištění zde lze očekávat degradaci freonu 113 a tím zdánlivé zvýšení doby zdržení 

podle této látky (Bruthans et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení 

využitelných zásob, ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 

následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 

přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 

zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 

objekty, byly doplněny do databáze.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

V hodnoceném HGR 1510 byla provedena revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jíma-cím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze spočívá v 

jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový 

charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou 

vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle vyhlášky 

MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V 

databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m3 v kalendářním roce nebo 500 

m3 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále kontrolována 

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

Hydrogeologický rajon 1510 má pro zásobování obyvatelstva značný význam přesto, že množství 

podzemní vody odebírané z rajonu např. pro potřeby ostravské aglomerace (OOV) je v porovnání s 

množstvím vody odebíraní z povrchových nádrží nižší. Významné odběry podzemní vody v desítkách 

až stovkách l/s v severní části rajonu jsou prováděny především v severní části rajonu v oblasti 

zábřežského subglaciálního koryta (JÚ Nová Ves a Dubí) pro vodárenské využití v ostravské 

aglomeraci, pro niž je tento zdroj podzemní vody prakticky nenahraditelný. Odběry podzemní vody z 

fluviálních sedimentů ve střední a jižní části rajónu jsou realizovány z jímacích území Vražné, 

Bernartice nad Odrou, Suchdol nad Odrou aj. V Tab. 4-6 je uveden přehled odběrů podzemních vod v 

HGR 1510 v roce 2014, který byl doplněn o hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst 

je uvedena na Obr. 4-15.  
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Tab. 4-6. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1510 

Místo odběru Odběrný objekt Odebírané množství 

(l/s) 

Povolené množství 

(l/s) 

Poznámka 

Odry Semperflex Optimit 1,38 5 MV-1, MV-2 

Agro Jeseník / Odrou p. č. 1084 0,57 0,95  

Farma nosnic Kunín  0,68 0,95  

Pustějov Středisko Kujavy 0,51 0,7  

Zemspol Pustějov  0,86 0,87  

Moravan Petřvald 3 studny 0,61 0,5  

Polanka nad Odrou  0,63 0,95  

OVaK OSTRAVA JÚ Dubí 85,11 123,7  

OVaK OSTRAVA JÚ Nová Ves 117,42 98,3  

OVaK OSTRAVA Záchytný drén Hůrka 1,11 15 Snižování hladiny 

Elektrárna Třebovice HV-13 0,83 1,2 Sanační čerpání 

Ostramo   4 18,3 sanační čerpání 

Ostravské komunikace  Nová Ves 3,55 10,8 Snižování hladiny 

Suma 217,3 277,2  

 

 

Obr. 4-15. Odběry podzemních vod v HGR 1510 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 

nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

V případě kvartérních rajonů má kolektor vždy pouze průlinovou propustnost. Hydrogeologické 

rajony v kvartérních fluviálních sedimentech jsou charakterizovány vysokou průlinovou propustností 

štěrkopísků a hydraulickou spojitostí podzemní vody v nejvyšší části kolektoru s povrchovou vodou 

v toku. Charakteristiky pro modely v kvartérních fluviálních sedimentech jsou především vysoké 

hodnoty koeficientu filtrace, dotace podzemní vody z okolních hydrogeologických masívů. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 

využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně 

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ TRANSMISIVITY T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 

hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 

čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. 

Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická vydatnost z 

„první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:        86400*1000// max

2

1 qdmT   
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Do koncepčního modelu bylo potřebné zahrnout všechny údaje nezbytné pro jeho zpracování. 

Jedním z velmi důležitých faktorů je interpretace geometrie zvodněné vrstvy - její mocnost, 

litologické, resp. tektonické omezení, hydraulické funkce aj. Podklady pro koncepční model jsou 

součástí mapových příloh: mapa izolinií báze kolektoru; mapa mocnosti kolektoru; mapa 

hydroizohyps; mapa koeficientů filtrace; mapa transmisivity; mapa strukturních prvků; mapa 

chemismu podzemních vod. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Hranice vymezeného rajonu 1510 je ve své východní a jihovýchodní části vedena po okraji údolní 

nivy řeky Odry a částečně i jejích přítoků (Lubina). Do rajonu není zahrnuta hlavní terasa Odry a 

jejích přítoků, ani glaciální sedimenty (s výjimkou zábřežského subglaciálního koryta, krytého údolní 

nivou).  

 V místě, kde zábřežské koryto zasahuje částečně mimo vymezený rajon, byly hranice rajonu 

mírně upraveny (zvětšeny) tak, aby obsahovaly celou část zábřežského koryta. Jižní výběžek 

rajonu zahrnuje oblast Porubské brány, tvořené sedimenty hlavní terasy, překryté sálskými 

glacifluviálními sedimenty. Dále, po své západní hranici pokračuje rajon opět po kraji údolní 

nivy (mimo sedimenty hlavní terasy spolu s glaciálními sedimenty v okolí obce Vražné), která 

tvoří i severozápadní výběžek zahrnující oblast okolo města Odry. V celé severní části rajonu 

jsou do rajonu kromě údolní nivy naopak zahrnuty také sedimenty hlavní terasy spolu se 

sedimenty ledovcového původu.  

 Vymezení kolektoru je upraveno podle stanovených hranic rajonu. Kolektor tak zahrnuje 

fluviální sedimenty údolní nivy řeky Odry a jejích přítoků, glacifluviální sedimenty 

zábřežského subglaciálního koryta a také sedimenty hlavní terasy (severozápadní část) 

a sedimenty ledovcového původu. V v některých malých částech vymezeného rajonu se 

nachází pouze deluviální sedimenty. Vymezený kolektor je jednovrstevný a dosahuje většinou 

mocnosti 2 – 6 m, v oblasti zábřežského koryta až 50 m. V místech, kde kolektor nebyl 

vrtnými pracemi zastižen (nebo to při absenci vrtných prací předpokládáme) byla stanovena 

jednotná minimální mocnost 0,5 m, která také byla zachována v rámci celého rajonu. 

 Průběh nepropustného podloží je definován v mapě izolinií báze kolektoru, která byla 

vytvořena ČGS. Podložní izolátor představují na většině území neogenní jíly Oderské brány. 

Při severozápadním okraji rajonu je podloží tvořeno zvětralými horninami kulmu, na 

jihovýchodním okraji pak horninami karpatského flyše. Bylo upraveno podloží zábřežského 

koryta a dále byl do rajonu zahrnut také neogenní kolektor u Stachovic. 

 Informace o průběhu hladiny podzemní vody jsou alespoň schematicky patrny z mapy 

hydroizohyps (jako vstupní údaje byly použity ustálené hladiny z databáze, tedy v různých 

časových obdobích). Hladina byla vykreslena jako spojitá, i když v reálu tomu tak není 

(přechody z hlavní terasy a ledovcových sedimentů do údolní terasy). Hladina podzemní vody 

je mírně napjatá nebo volná.  

 Základní hydraulické charakteristiky kolektoru jsou patrné z mapy koeficientů filtrace, které 

se v údolní nivě a zábřežském korytu pohybují v řádu n.10
-4

 až n.10
-3

 m/s, v ostatních částech 

dosahují nižších hodnot. V místech, kde nebyl kolektor zastižen (nebo jen ve velmi malé 

mocnosti) byla zadána hodnota 1.10
-6

 m/s, což je také minimální hodnota v celém rajonu. 
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 Pro definování interakce hydrogeologického kolektoru s okolním prostředím jsme použili 

okrajové podmínky II. a III. druhu. Okrajovou podmínku II. druhu (q = 0) jsme použili pouze 

1x, v místě nulového přítoku do kolektoru na rozvodí. Podmínku III. druhu (q = f(H)) jsme 

použili ve všech ostatních případech. 

 Popis okrajových podmínek je přiložen v samostatném souboru (Tab. 5-1).  

 Hranice rajonu 1510 byly po informační schůzce zadány jako vnější, které byly definovány 

striktně na hranici vymezeného rajonu. Celkem bylo vyčleněno 34 částí. Rozdělení na 

jednotlivé části bylo provedeno na základě rozdílných geologických a hydrogeologických 

podmínek. V případě přiřazení okrajové podmínky III. druhu byl přítok vypočten na základě 

vztahu Q = kf.I.d.M. Hodnoty kf (koeficient filtrace), I (hydraulický spád) a M (mocnost 

zvodněného kolektoru) byly odhadnuty pro kolektor, odkud přitéká podzemní voda do rajonu.  

 Dále byla vymezena jedna okrajová podmínka vnitřní (č. 35), a to jako možný přetok 

z bazálních (okrajových) klastik Oderské kotliny. Velikost přítoku nebyla stanovena.  

 Průměrný roční srážkový úhrn činí 700 mm/rok. V rámci koncepčního modelu jsme 

předpokládali, že na doplňování zásob podzemní vody se podílí maximálně 10 % srážek, které 

spadnou na plochu rajonu. Jde tedy o 18 452 000 m
3
/rok, resp. 0,58511 m

3
/s. 

 Předběžným odhadem byly stanoveny přírodní zásoby na součet hodnot 0,27211 (vnější 

okrajové podmínky) a 0,58511 (srážky), tedy cca 857 l/s. Nejsou zde zahrnuty indukované 

zdroje, které vznikají jímáním ve velkých jímacích územích (Nová Ves, Dubí). 

 Přímá infiltrace ze srážek – je ovlivněna přítomností nadložní vrstvy povodňových hlín, které 

ji ztěžují. V zastavěných oblastech je také snížena o srážkové vody uměle odvedené do 

kanalizace. K této infiltraci dochází v celé ploše údolního kolektoru. 

 Infiltrace povrchové vody z Odry – tato infiltrace je zásadním činitelem doplňování zásob 

podzemní vody v kolektoru, především v oblastech s významnými jímacími územími, kde 

vlivem jímání došlo k rozšíření depresního kužele a vznikají zde tedy indukované zdroje 

podzemní vody. 

 Infiltrace z vyšších úrovní teras (hlavní terasa), které se odvodňují do údolního kolektoru Odry 

a jejich přítoků. Jelikož zde není přímá hydraulická souvislost, může docházet v místě 

přebytku podzemní vody k vytváření vývěrů na patě hlavní terasy. 

 Infiltrace z neogenních sedimentů – jedná se o oblast v okolí Stachovic, kde neogenní 

okrajová klastika o mocnosti až 40 m přímo komunikují s údolním kolektorem Husího potoka, 

což je levostranný přítok Odry. Tato klastika jsou pravděpodobně napájena vodou z okolních 

kulmských hornin. 

 V oblastech horních toků levostranných i pravostranných přítoků Odry, kde podloží 

kvartérního kolektoru je tvořeno kulmskými nebo flyšovými horninami s puklinovou nebo 

puklinově – průlinovou propustností, dochází k přímému odvodňování těchto hornin do 

kolektoru údolní nivy. 

 Odvodňování kvartérního kolektoru probíhá následujícími způsoby: 

 odtok údolní nivou mimo území rajonu (po soutoku s Ostravicí) 

 odběry podzemní vody jímáním (jímací území, individuální odběry) 

 odvodnění do řeky Odry a jejích přítoků 

 odvodnění do podložních hornin (neogén, kulm, flyš). 
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 1510 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  

Číslo  

hranice hranice 

okrajová  

podmínka   geologie délka mocnost kf I Q Q+ Q-   

    typ popis   m m m/s   m3/s m3/s m3/s Poznámka 

VNĚJŠÍ:                         

1 VH III. druhu q = f(H) Q 7800 5 0.0002 0.01 0.078 0.07800   přetok z hlavní terasy; dotace z netěsné kanalizace 

2 VH III. druhu q = f(H) Q 4500 3 0.0001 0.01 0.0135 0.01350   přetok z hlavní terasy a glacifluviálních sedimentů 

3 VH III. druhu q = f(H) Q 6180 2 0.00005 0.01 0.00618 0.00618   přetok z fluviálních a glacifluviálních sedimentů 

4 VH III. druhu q = f(H) Q 11700 1 0.0001 0.0005 0.000585 0.00059   přetok z fluviálních sedimentů hlavní terasy 

5 VH III. druhu q = f(H) Q 6730 2 0.0001 0.001 0.001346 0.00135   přetok z glacifluviálních sedimentů 

6 VH III. druhu q = f(H) kr 1300 1 0.000001 0.01 0.000013 0.00001   přetok ze sedimentů křídy 

7 VH III. druhu q = f(H) Q 1980 0.5 0.0001 0.01 0.00099 0.00099   přetok z glaciálních sedimentů 

8 VH III. druhu q = f(H) pg 9610 1 0.000001 0.01 0.0000961 0.00010   přetok z paleogénu, okr. částí glaciálních sedimentů 

9 VH III. druhu q = f(H) Q 1430 1 0.00005 0.005 0.0003575 0.00036   přetok z okr. částí glaciálních sedimentů, paleogénu 

10 JH II. druhu q = 0 rozvodí 1000       0 0.00000   rozvodí 

11 JH III. druhu q = f(H) Q 1310 6 0.002 0.005 0.0786 0.07860   Porubská brána - boční přítok  

12 JH III. druhu q = f(H) Q 980 10 0.0005 0.002 0.0098 0.00980   Porubská brána 

13 ZH III. druhu q = f(H) kr, pg 5540 1 0.000001 0.01 0.0000554 0.00006   přetok ze svahových sedimentů 

14 ZH III. druhu q = f(H) Q 9200 5 0.0001 0.01 0.046 0.04600   přetok z glaciálních sedimentů 

15 ZH III. druhu q = f(H) C 6690 1 0.000001 0.01 0.0000669 0.00007   přetok z kulmu 

16 SH III. druhu q = f(H) Q 490 2 0.0001 0.002 0.000196 0.00020   přítok údolní nivou Odry 

17 SH III. druhu q = f(H) C 7160 1 0.000001 0.01 0.0000716 0.00007   přetok z kulmu 

18 SH III. druhu q = f(H) C 8220 1 0.000001 0.01 0.0000822 0.00008   přetok z kulmu 

19 SH III. druhu q = f(H) Q 270 1 0.0001 0.001 0.000027 0.00003   přítok údolní nivou - Husí potok 

20 VH III. druhu q = f(H) Q 800 2 0.0003 0.001 0.00048 0.00048   přítok údolní nivou - Ondřejnice 

21 VH III. druhu q = f(H) Q 890 2 0.0003 0.001 0.000534 0.00053   přítok údolní nivou - Lubina 

22 VH III. druhu q = f(H) Q 940 2 0.0003 0.001 0.000564 0.00056   přítok údolní nivou - Sedlnice 

23 VH III. druhu q = f(H) Q 890 1 0.0001 0.001 0.000089 0.00009   přítok údolní nivou - Bartošovický potok 

24 VH III. druhu q = f(H) Q 920 2 0.0003 0.001 0.000552 0.00055   přítok údolní nivou - Jičínka 

25 SH III. druhu q = f(H) Q 370 1 0.0005 0.001 0.000185 0.00019   přítok údolní nivou - Bílovka 

26 SH III. druhu q = f(H) Q 850 5 0.002 0.003 0.0255 0.02550   přítok údolní nivou Opavy 

27 SH III. druhu q = f(H) C 2480 1 0.000001 0.01 0.0000248 0.00002   přetok z karbonu 

28 SH III. druhu q = f(H) Q 980 2 0.0001 0.01 0.00196 0.00196   přetok z glacifluviálních sedimentů 

29 SH III. druhu q = f(H) C 1510 1 0.000001 0.01 0.0000151 0.00002   přetok z karbonu 

30 SH III. druhu q = f(H) Q 2990 2 0.0001 0.01 0.00598 0.00598   přetok z glacifluviálních sedimentů 

31 SH III. druhu q = f(H) C 3830 1 0.000001 0.01 0.0000383 0.00004   přetok z karbonu 

32 VH III. druhu q = f(H) Q 2960 5 0.003 0.0008 0.03552   0.03552 odtok údolní nivou Odry 

33 SH III. druhu q = f(H) Q 210 1 0.0005 0.001 0.000105 0.00011   přítok údolní nivou - Sezina 

34 SH III. druhu q = f(H) Q 230 1 0.0005 0.001 0.000115 0.00012   přítok údolní nivou - Porubka 

VNITŘNÍ                         

35   II. druhu q = x n 886             možný přetok z okrajových klastik Oderské kotliny 

Celkem:                   0.27211     

srážky: úhrn 700 mm, 10% započítat do bilance - tj. při ploše 263.6 km2 je to 18 452 000 m3/rok, tj.  0.58511     

Celková  suma:                  0.85722 0.03552   
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Obr. 5-1. Schéma vnějších okrajových podmínek HGR 1510 (čísla okrajových podmínek – viz Tab. 5-1) 

 

Obr. 5-2. Plošné rozložení koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech  
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Obr. 5-3. Celková mocnost kolektoru 

 

Obr. 5-4. Hydroizohypsy podzemní vody v HGR 1510 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Analýza doplňování a vyprazdňování kolektoru vycházela z režimního vývoje, resp. kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní 

vody je, obdobně jako celkový odtok z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku 

(roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, 

že zejména dlouhodobé změny podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin 

podzemní vody lze z valné části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména 

atmosférických srážek. Seznam vrtů použitých pro analýzu je uveden v Tab. 5-2, kolísání hladin na 

těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-5. 

Tab. 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka klíč_GDO 

V-9 Svinov 1106760 477100 215,93 7,9 338474 

V-14 Jistebník 1110750 478950 221,87 8,8 338478 

VO-0124N Jistebník 1110759 478948,7 221,66 9,24 693754 

V-15 Jistebník 1111710 484120 228,57 7,1 335410 

VO-0133N Jistebník 1112467 478975,6 227,19 9 693753 

V-20 Petřvald u Nového Jičína 1113810 481900 234,02 6,2 335412 

6M-029b Petřvald u Nového Jičína 1113821 481867,2 233,78 8,1 693755 

6M-025b Loučky nad Odrou 1115301 506215,5 301,88 10 678989 

V-27 Bartošovice 1116490 491150 238,05 8,2 475487 

V-29 Hladké Životice 1116700 493270 244,03 8,2 464888 

V-37 Odry 1116700 504510 291,44 8,2 464453 

6M-027b Odry 1116745 504578,6 291,19 8 678990 

V-21 Mošnov 1116910 482930 248,42 6,3 475485 

6M-026b Odry 1118644 504342,3 282,74 9 678993 

6M-032a Mankovice 1121430 502133,8 268,26 7 678992 

V-32 Bernartice nad Odrou 1122994 497590 254,27 7,3 467753 

6H-019b Bernartice nad Odrou 1123113 497508,1 254,28 20,65 692494 
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Obr. 5-5. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍ VODY VE VRTECH PROJEKTU 

Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 1510_2 Velké Albrechtice a 1510_3 Odry – Loučky. Pro 

zajištění režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty (viz Sedláčková et al. 2015). V souladu s praxí ČHMÚ 

jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. Výsledky režimních 

měření na uvedených vrtech dokumentují následující obrázky. Naměřená data jsou uložena v ČGS. 

 

 

Obr. 5-6. Režimní měření na vrtu 1510_2 Velké Albrechtice 
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Obr. 5-7. Režimní měření na vrtu 1510_3 Odry – Loučky 

 

Od zahájení měření hladiny podzemní vody ve vrtu 1510_2 Velké Albrechtice v lednu 2015 až do 

konce května měla úroveň hladiny podzemní vody vyrovnaný průběh. Od začátku června měla hladina 

podzemní vody poklesový trend, který byl krátce přerušen v poslední červnové dekádě, a od července 

pokračuje prakticky kontinuální pokles až do 10. října. Od 10. října pak úroveň hladiny podzemní 

vody roste až do konce sledování. Pokles hladiny za celé sledované období (leden-říjen) byl ve vrtu 

2212_2 Velké Albrechtice 0,60 m, rozkyv hladiny v tomto období činil 0,81 m. 

Během sledovaného období jsou ve vrtu 1510_3 Odry - Loučky patrné výrazné změny (pokles) úrovně 

hladiny podzemní vody, které dosahují až prvních jednotek metrů během jednoho měsíce. V lednu a 

únoru se zde projevoval strmý pokles úrovně hladiny podzemní vody. Od 20. února přibližně do konce 

května hladina oscilovala v rozsahu jednoho metru. Od konce května až do konce července měla 

hladina podzemní vody poklesový trend a následně oscilovala v rozsahu jednoho metru až do konce 

sledování. Pokles hladiny za celé sledované období (leden-říjen) byl ve vrtu 4,95 m, rozkyv hladiny v 

tomto období činil 6,92 m. 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy v rámci 

projektu nově vyhloubené vrty v Tab. 5-3 a vrty ČHMÚ v Tab. 5-4. 

 

Tab. 5-3. Hydrogeologické vrty navrženy pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 1510 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka  

(m) 

hladina (m) 

pod terénem 

1510_2 Velké Albrechtice 1109009 487332.6 246.87 247.56 57 0.48 

1510_3 Odry - Loučky 1115239 506056 302,08 302,89 113,5 21,47 
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Tab. 5-4. Přehled objektů ČHMÚ s navrženými signálními hladinami podzemí vody 

označení  

objektu 
ČHMÚ název objektu 

monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

 m m n. m m n. m. 

V-9 VO0116 Svinov kvartér 7.9 215.93 211.70 

V-14 VO0124 Jistebník/St.Ves n.Ondřejnicí kvartér 8.8 221.87 218.50  

VO-0124N VO0168 Jistebník/St.Ves n.Ondřejnicí kvartér 9.24 221.66 18.50  

V-15 VO0126 Jistebník / Studénka kvartér 7.1 228.57 226.50 

VO-0133N VO0169 Jistebník/St.Ves n.Ondřejnicí kvartér 9 227.19 222.10 

6M-029b VO0128 Petřvald u Nového Jičína kvartér 8.1 233.78 231.20  

6M-025b VO0162 Loučky nad Odrou / Odry kvartér 10 301.88 300.90  

V-29 VO0119 Hladké Životice kvartér 8.2 244.03 242.40  

V-37 VO0052 Odry kvartér 8.2 291.44 289.60  

6M-027b VO0164 Odry kvartér 8 291.19 289.50  

V-21 VO0137 Mošnov kvartér 6.3 248.42 245.60  

6M-026b VO0163 Odry kvartér 9 282.74 280.70  

6M-032a VO0132 Mankovice / Vražné kvartér 7 268.26 266.40  

V-32 VO0123 Bernartice nad Odrou kvartér 7.3 254.27 252.60  

6H-019b VO0044 Bernartice nad Odrou pliopleistocén 20.65 254.28 252.80 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Pro HGR 1510 byla vytvořena 2 mezipovodí Odry tak, aby co nejlépe odpovídala rozsahu rajonu a 

poskytovala potřebné řady průtoků. Obě mezipovodí zasahují značnou částí mimo rajon. První 

mezipovodí je omezeno shora stanicemi Odry tok+náhon - Odra (2480), Šenov - Jičínka (2500) / Nový 

Jičín - Jičínka (2498), Fulnek – Husí potok (2511) a zdola stanicí Bartošovice - Odra (2520). Druhé 

mezipovodí je omezeno shora stanicemi Bartošovice – Odra (2520), Petřvald – Lubina (2540), 

Rychaltice – Ondřejnice (2550), Vřesina – Porubka (2560) a zdola stanicí Svinov - Odra (2570). 

Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými 

stanicemi ČHMÚ. Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované 

vodoměrnými stanicemi ČHMÚ Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní 

charakteristiky uvádí Tab. 6-1. 

 

 

Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 
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Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1510 – základní charakteristiky a dostupná data 

ID – identifikace povodí nebo části HGR; DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí; ANALOG – ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981 – 2010; Qa – průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV – průměrná nadmořská výška; A – plocha povodí nebo části HGR; IA – plocha z 

dílčího povodí ležící v HGR; KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP – 

označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
 

V rámci projektu nebyla na území HGR 2212 Oderská brána zřízena žádná doplňující pozorování, 

přítoky Odry protékají napříč HGR 2212, takže povodí věrně reprezentující poměry v rajonu nelze 

najít. Při zřízení dvojice stanic na toku by chyba stanovených přítoků z mezipovodí nebyla v 

přijatelných mezích. 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 

vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

 

Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění 

 

ID  DBC ANA

LOG 

P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A (km2) IA (km2) KALI

B 

2212m25 

20-2480- 

2500-2511 

2212m25 

mezipovodí 

Odra 

(Bartošovice) 

2520- 

2480- 

2500- 

2511 

 
689,00 1,852 332,91 346,08 127,24 1971-

2006 

2212m25 

70-2520- 

2540-2550- 

2560 

2212m25 

mezipovodí 

Odra 

(Svinov) 

2570- 

2520- 

2540- 

2550- 

2560 

 
718,96 3,084 306,17 457,95 162,71 1971-

2010 

HGR HGR 1510 - TRA

NS 

682,88 - 248,85 262,88 262,88 NE 
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Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 

v % celkového odtoku, v tis. m
3
/rok a v mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  % 

(1981-2010) 

% 

(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 369,12 312,06 16,85 14,24 

POD mezipovod í Odra (Bartošovi ce) 5.84 2.70 101.05 46.42 3.50 1.61 

POD mezipovod í Odra (Svinov) 11.25 9.96 308.42 288.29 8.08 7.55 

POV mezipovod í Odra (Bartošovi ce) 4.25 2.01 71.67 39.07 2.49 1.35 

POV mezipovod í Odra (Svinov) 18.58 5.43 488.09 151.53 12.79 3.97 

VYP mezipovod í Odra (Bartošovi ce) 9.38 8.75 163.47 159.75 5.67 5.54 

VYP mezipovodí Odra (Svinov) 14.18 4.46 388.74 129.22 10.19 3.39 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1510 

bylo nutno volit tento postup: 

  Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981–2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 

pozorovaného odtoku. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme průběhy měsíčních řad pozorovaného a 

modelovaného odtoku, na Obr. 6-3  průběhy základního odtoku stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Odra (Bartošovice) 0.017, mezipovodí Odra (Svinov) 0.2. 

Na Obr. 6-4 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny řady měsíčních 

dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na Obr. 6-5. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-6 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-7 pro základní odtok, na Obr. 6-8 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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.  

Obr. 6-3. HGR.  Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-4.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

Obr. 6-6. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-7. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-8. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

Vyčlenění základního odtoku na základě režimu hladin podzemních vod – metoda Kliner – 

Kněžek 
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Tab. 6-3. Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

1510m2520-2480-2500-2511 678989  

1510m2520-2480-2500-2511 678993  

1510m2570-2520-2540-2550-2560 475487 0.463 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 693753 0.603 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 335410 0.606 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 693755 0.615 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 335412 0.645 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 475485 0.647 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 338474 0.716 

1510m2520-2480-2500-2511 464453 0.74 

1510m2520-2480-2500-2511 464888 0.778 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 338478 0.815 

1510m2570-2520-2540-2550-2560 693754 0.851 

1510m2520-2480-2500-2511 467753 0.859 

 

Tab. 6-4. Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 1510m2520-2480-2500-2511 

BILAN 0.4708513 

MINIMA 0.1990851 

Kliner-Knezek 0.3218261 
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Obr. 6-9. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1510m2570-2520-2540-2550-2560 a  

hladin podzemních vod ve vrtů ID 467753, 335410, 693755, 335412, 475485, 338474 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

68 
 

 

 

Obr. 6-10. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1510m2520-2480-2500-2511 a  

hladin podzemních vod ve vrtů ID 464453, 464888, 338478, 467753 

 

Z uvedených vrtů nejlépe vystihuje charakter základního odtoku vrt 467753 na obr. 30. V ostatních 

grafech jsou vidět menší či větší odchylky jednotlivých metod. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1,94 l/s/km
2
, celková dotace je pak 61,34 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-5 a Tab 6-6. 

 

Tab. 6-5. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 688.97 159.04* 161.65 513.92* 525.96 77.68 2.46 

mezipovodí Odra (Svinov) 718.93 188.46 178.24 530.47 538.57 70.91 2.25 

.HGR 682,85 NA 145,29 537,56 535,66 61,34 1.94 
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Tab. 6-6. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 729.35 169.85* 191.75 518.3* 531.83 103.62 3.28 

mezipovodí Odra (Svinov) 758.14 204.24 204.23 553.9 546.11 78.56 2.49 

.HGR 720.5 NA 171.5 549 542.4 75.76 2.4 

Vysvětlivky: *nejsou k dispozici data pro celé období; P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc); R měsíční odtoková výška pozorovaná 

(mm/měsíc); RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc); RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2); ET 

evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a 

základního odtoku jsou uvedeny v Tab. 4-1, 4-2, Tab. 6-7 až Tab. 6-10 za období 1981–2010, 

porovnané s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 

rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-7. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1510 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

.HGR 17837 145,29 0.81 171,50 1.18 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 193.22 161.65 0.84 191.75 1.19 

mezipovodí Odra (Svinov) 215.78 178.24 0.83 204.23 1.15 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

.HGR 541,17 535,66 0.99 542,40 1.01 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 528.78 525.96 0.99 531.83 1.01 

mezipovodí Odra (Svinov) 538.49 538.57 1.00 546.11 1.01 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

.HGR 72,63 61,34 0.84 75.76 1.24 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 89.53 77.68 0.87 103.62 1.33 

mezipovodí Odra (Svinov) 83.85 70.91 0.85 78.56 1.11 

 

Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

.HGR 72.91 60.51 0.83 72.36 1.20 

mezipovodí Odra (Bartošovice) 90.61 77.50 0.86 101.37 1.31 

mezipovodí Odra (Svinov) 82.32 69.92 0.85 74.12 1.06 

 

Obr. 6-11 až Obr. 6-16 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 2212. Silnou čárou je vyznačen 

průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, 
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váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu 

spolehlivosti odhadu průměru. 

 

 

Obr. 6-11. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-12. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-13. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-15. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek a teploty vzduchu byly posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska 

výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0,05.  
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 Na území HGR 1510 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok.  

 Ve vrtu 467753 nebyl indikován statisticky významný trend 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-17. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5; 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-18. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obr. 6-17. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 
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Obr. 6-18. Měsíční změny základního odtoku (-), dotace zásob podzemní vody (mm) a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních 

změn v souboru klimatických modelů. 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Nově zřízená vodoměrná stanice Pustějov je doporučena k dalšímu využití, v daném HGR 1510 není 

dostatek vodoměrných pozorování pokrývajících kvartérní kolektor, a jiný profil je obtížné nalézt, 

většina ostatních drobných toků nemá celou plochu povodí v daném rajonu. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast HGR 1510 Kvartér Odry je součástí 

modelového regionu 2. Hranice modelu byly oproti hranicím HGR 1510 nepatrně rozšířeny o plochu 

nepřesahující 1 km2, a to v pravobřežní nivě v oblasti městského obvodu Ostrava - Zábřeh tak, aby 

upravená hranice modelu obsahovala celou část zábřežského koryta. 
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Obr. 6-19. Situace HGR 1510 v rámci modelového regionu 2 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod byl zpracován ve 4 etapách: 

1. Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových podmínek 

modelu). 

2. Sestavení transientního modelu pro období 2001–2010 (kalibrace kapacitních parametrů, 

hydraulických parametrů, okrajových podmínek modelu). Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

3. Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální a 

aktuální čerpání. 

4. Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému.  

Drenáž podzemní vody do říční sítě je zadána pomocí okrajové podmínky třetího typu „stream“, která 

simuluje vodní výměnu mezi podzemními vodami a recipienty. Nadmořské výšky říční sítě byly 

zaměřeny v rámci rekognoskace terénu. V prostoru mezi jednotlivými záměry povrchových vod byly 

nadmořské výšky interpolovány za pomocí digitálního modelu terénu 4. generace.  
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Velikost odporového koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém 

elementu, mocnosti a hydraulické vodivosti říčních dnových sedimentů. Pouze v případě málo 

významných toků byla drenáž podzemních vod simulována pomocí okrajové podmínky třetího typu 

„drain“.  

Hranice modelu byly lokalizovány do přirozených geologických a hydraulických hranic, které jsou 

definovány vyklíněním pliocenních a kvartérních sedimentů údolních niv. Veškeré obvodové hranice 

modelu byly simulovány III. smíšenou okrajovou podmínkou GHB, reprezentující dotace podzemních 

vod z kulmských hornin a z kvartérních fluviálních a glacigenních sedimentů (vyšší terasy).  

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého a třetího typu reprezentující 

srážkovou infiltraci (dotace), respektive evapotranspiraci (ztráta). Výsledná modelová efektivní 

infiltrace (rozdíl infiltrace a evapotranspirace) určuje množství podzemních vod (průměrných 

přírodních zdrojů) v prostoru modelové domény.  

Pro výchozí nastavení infiltrace a evapotranspirace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté 

VÚV (Kašpárek, Hanel, 2014), respektive hodnoty pro mezipovodí Odra – Bartošovice a mezipovodí 

Odra – Svinov.  

Určitým problémem při implementaci výsledků modelu BILAN do hydraulického modelu byl fakt, že 

model BILAN je modelem nedistribuovaným, zatímco zpracovávaný hydraulický model je plně 

distribuovaný. Proto i parametr infiltrace byl parametrem kalibrovaným. HGR byl rozdělen na menší 

území, v rámci kterých byla infiltrace kalibrována individuálně. Nicméně výsledky modelu BILAN 

byly z hlediska kvalitativního, tzn. období, kdy dochází k infiltraci, byly převzaty prakticky beze 

změn, respektive mohl být lokálně posunut začátek nebo konec období infiltrace o jeden měsíc. To, co 

bylo kalibrováno, byla intenzita infiltrace.  

Evapotranspirace je v hydraulickém modelu parametr složený, a to ze tří hodnot: (1) povrch 

evapotranspirace (při dosažení této hodnoty probíhá evapotranspirace v maximální míře), (2) 

maximální míra evapotranspirace a (3) hloubka dosahu evapotranspirace. Protože zaměření modelu 

nevyžaduje detailní nastavení, bylo k parametru evapotranspirace přistupováno jako k bilanční entitě. 

Povrch evapotranspirace byl nastaven shodný s terénem. Zbylé dvě hodnoty byly součástí procesu 

kalibrace.  

Pro hydrogeologický rajon 1510 je efektivní infiltrace (rozdíl infiltrace a evapotranspirace) 

kalibrována na celkové úrovni 800 l/s. To odpovídá specifickému základnímu odtoku 3,0 l/s.km
2
  

Hydraulické parametry  

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených archivních dat zpracovaných v rámci koncepčního modelu. V průběhu kalibrace byly 

laděny hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K (metoda „pilot points“), hodnoty storativity, 

konduktance okrajových podmínek (vodní toky a přetoky z a do modelu na hranici). V procesu 

kalibrace byla docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla 

docílena rovněž přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků v říční síti.  

Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K se vesměs pohybovaly v řádech mezi x. 10-8 až x. 10-3 

m/s. Mediánová hodnota K (parametr K má výrazně log-normální rozdělení) pro celé území pak 

dosahovala hodnoty 2.10
-5

 m/s. Konduktance okrajové podmínky na přetoku z a do modelu (GHB) se 

na území modelu pohybovala v řádech x.10
-9

 m
2
/s/m (minima přetoků na kontaktu s kulmem Nízkého 

Jeseníku) až x.10
-5

 m
2
/s/m (přítok do modelu na kontaktu s HGR 1520, přítoky do modelu přes nivní 

sedimenty řeky Odry do Oderské kotliny nebo odtok z modelu na kontaktu s ostravickou údolní 

terasou). Konduktance okrajové podmínky významných vodních toků (stream boundary) se v celé 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

76 
 

modelové doméně pohybovala v řádech od x.10
-10

 do x.10
-5

 m
2
/s/m, konduktance okrajové podmínky 

menších vodních toků (drain boundary) pak v řádech od x.10
-7

 do x.10
-5

 m
2
/s/m. 

Pro parametr zásobnosti byly vyčleněny dvě zony, v jejichž rámci byl nastaven jako konstantní. První 

zóna se vztahovala k fluviálním sedimentům řeky Odry a jejích přítoků, zbylé části území HGR pak 

byla přiřazena druhá zóna. Výsledná hodnota volné zásobnosti pro prvně jmenovanou zónu byla 0,2, 

pro druhou pak 0,1. 

 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Stacionární simulace je založena na předpokladu ustáleného proudění podzemní vody při průměrné 

infiltraci, odpovídajících průměrných odběrech a drenáži do říční sítě. Kalibrovaný stacionární model 

byl využit pro výpočet scénářů ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemních vod, 

 varianta při odběrech podzemních vod na úrovni maximálních povolených odběrů. 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. Kalibrované modely byly využity pro prognózní simulace dopadů 

klimatických změn na vodní bilanci hodnoceného rajonu. V této souvislosti byla také provedena 

optimalizace vodohospodářského využití struktury. 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny na Obr. 6-20. 

Hydrogeologická struktura HGR 1510 Kvartér Odry sleduje údolní nivu Odry v délce cca 50 km. 

Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají severovýchodním směrem k soutoku Odry s 

Ostravicí. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou zaznamenávány na okrajích modelu v oblasti přetoku 

podzemních vod z kulmských hornin. Hydraulické gradienty ve vlastní údolní nivě jsou relativně 

nízké, což je dáno relativně vyššími hodnotami hydraulické vodivosti a dobrou komunikací 

podzemních a povrchových vod. Hladina podzemních vod je volná až mírně napjatá s maximální 

úrovní 315 m n.m. v oblasti Oderské kotliny a minimální 197 m n. m. v oblasti odtoku do ostravické 

údolní terasy.  

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav je uvedena v Tab. 

6-11. Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke snížení břehové infiltrace a přetoků přes hranice 

modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodních toků. 

 

Tab. 6-11. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav v HGR 1510 

okrajová podmínka 
Přítok 

(l/s) 

Odtok (odvodnění)  

(l/s) 

Vodoteče 1120 -3390 

Přetoky přes hranice modelu 1150 -70 

Vodárenské odběry  0 

Infiltrace 1350  

Evapotranspirace  -160 

Celkem 3600 -3600 
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Komentáře k vodní bilanci stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav lze 

shrnout do následujících bodů: 

 Celkové zdroje modelu, tj. infiltrace ze srážek + přetoky přes okrajové podmínky + 

břehová infiltrace, byly vypočteny na cca 3600 l/s. 

 Největší přítoky do modelu se dějí přes hlavní (ostravskou) terasu, Porubskou bránu a 

glaciální sedimenty na jz. okraji modelu. Celkově představují zhruba 90 % všech přítoků 

přes okrajové podmínky na hranicích modelu. 

 Část přítoků do modelu je rovněž situována podél okrajových podmínek reprezentující 

úseky údolních niv přítoků řeky Odry při jejich vstupu do modelu, z nichž 

nejvýznamnější je řeka Opava. 

 Odtok z modelu přes kontakt s ostravickou údolní terasu je modelem vypočten na cca 35 

l/s. 

 Podzemní vody jsou v drtivé většině drénovány povrchovými vodotečemi. Celková 

hodnota tohoto propadu je cca 3400 l/s. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry jsou zobrazeny na 

Obr. 6-21, ve které jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod.  

Bilančně nejvýznamnějším odběrem je jímání v jímacím území Nová Ves a Dubí sumárně 

představující 350 l/s. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální 

povolené odběry je uvedena v Tab. 6-12. 

 

Tab. 6-12. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka 
Přítok 

(l/s) 

Odtok (odvodnění)  

(l/s) 

Vodoteče 1370 -3230 

Přetoky přes hranice modelu 1170 -70 

Vodárenské odběry  -430 

Infiltrace 1350  

Evapotranspirace  -160 

Celkem 3900 -3900 

 

Na základě výsledků modelování je možno konstatovat, že kapacita kolektoru v naprosté většině 

simulovaných případů převyšuje úroveň současného využívání v daném místě, ve kterém je odběr 

realizován, když ani při simulaci maximálních povolených odběrů nedocházelo v jejich okolí k 

významnějším poklesům hladin podzemních vod. U velké části jímacích území je možno tuto 

skutečnost zdůvodnit zvýšenou břehovou infiltrací, protože odběry jsou často situovány v blízkosti 

některého z vodních toků. 
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Obr. 6-20. Hladina podzemní vody v HGR 1510 – neovlivněný stav 
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Obr. 6-21. Hladina podzemní vody podzemní vody v HGR 1510 – maximální povolené odběry. 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní model byl sestaven pro 10-leté období od 1. 1. 2001 do 31.12.2010 včetně s měsíčním 

krokem pro změnu parametrů modelu. To představovalo 120 jednotlivých časových úseků, tzv. „stress 

periods“, přičemž uvnitř každého z nich byly hodnoty všech parametrů modelu považovány za 

konstantní. Těmito parametry byly: 

 efektivní infiltrace; 

 evapotranspirace; 

 konduktance na okrajových podmínkách; 

 průtoky na vodních tocích; 

 hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech sítě ČHMÚ; 

 konduktance dnových sedimentů vodních toků; 

 vodárenské čerpání 

Na Obr. 6-22 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. V období mezi lety 2002 a 2004 je 

patrný pokles jímání z cca 300 l/s na cca 250 l/s, což je hodnota, na které se čerpání stabilizovalo po 

zbytek simulace. 

 

 

Obr. 6-22. Vývoj měsíčních odběrů v období hydrologických let 2001 až 2010 

 

Při kalibraci transientního modelu bylo uplatněno jak hladinové, tak bilanční kritérium. Chyba 

kalibrace transientního hydraulického modelu (hladinové kritérium) byla v případě průměrné absolutní 

odchylky 22 cm (15 objektů) a 0,33 % v případě normalizovaného kvadratického průměru. V rajonu je 
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povrchový odtok ve vodních tocích monitorován na profilech Odra-Bartošovice a Odra-Svinov. Na 

Obr. 6-23 a Obr. 6-24 jsou prezentovány srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků v daném 

vodním toku na profilu ČHMÚ 

 

 

Obr. 6-23. Odra - Bartošovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

 

Obr. 6-24. Odra - Svinov - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Uplatnění obou kalibrační kritérií umožnilo zpřesnit efektivní srážkovou infiltraci z hlediska její 

časové distribuce. Graf na Obr. 6-25 dokladuje závislost změny zásob na infiltraci. Je-li změna zásob 

kladná, dochází k doplňování hydrogeologické struktury a naopak, je-li tato záporná, dochází k jejímu 

vyprazdňování. Je patrné, že období dotací se kryjí s epizodami infiltrace, kdežto období ztrát s 

epizodami, kdy převažuje evapotranspirace. V průběhu modelované desetileté časové periody došlo ke 

zvýšení objemu podzemních vod akumulovaných v modelované hydrogeologické struktuře. Tento 

nárůst lze vyčíslit pouze absolutní hodnotou 9,5 mil. m
3
.  

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území HGR 1510 o rozloze 263 km
2
. 

 

 

Obr. 6-25. Graf změny zásob podzemních vod v závislosti na infiltraci 

 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro dotace 

podzemní vody ze srážek, evapotranspiraci, drenáž vodních toků a změnu zásob. Výsledek je 

prezentován na Obr. 6-26. Výpočet byl proveden na kalibrovaném transientním modelu, do kterého 

vstupovaly průměrné hydrologické veličiny simulované na hydrologickém modelu BILAN. Tyto 

veličiny byly upravovány kalibrací transientního modelu na období let 2001 až 2010. Tímto způsobem 

bylo získáno distribuované rozložení, které pro účely dokumentace bylo následně zprůměrováno ve 

vodní bilanci v prostoru a čase. Na Obr. 6-26 jsou prezentovány průměrné prognózní bilanční veličiny 

pro reprezentativní hydrologický rok v HGR 1510, který má rozlohu 263 km
2
. 
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Obr. 6-26. Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 

 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na území 

hydrogeologického rajonu 1510 listopadem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní 

vody nastává v březnu. V období květen až říjen k doplňování zásob podzemní vody ze srážek 

nedochází (veškerý objem srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní s maximy v jarních měsících a minimy na přelomu léta a podzimu. 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány transientní simulace variantních odběrů za 

účelem posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru z let 2001 až 2010 z každého 

registrovaného odběrného místa, v HGR 1510 simulovány odběry 240 l/s, 

 varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i., 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i. – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních vod 

v jímacích územích odpovídající současnému stavu. 
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VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ 

V Tab. 6-13 jsou prezentovány jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance pro scénář současných 

odběrů v letech 2001 až 2010. Celková efektivní infiltrace ze srážek (rozdíl infiltrace a 

evapotranspirace) je cca 800 l/s, což při rozloze modelovaného území 263 km2 odpovídá 3,0 l/s.km
2
. 

Průměrné vodárenské odběry představují 240 l/s. 

 

Tab. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

                                                   l/s 

Vodoteče 1370 -2720 

Přetoky přes hranice modelu 900 -80 

→ z toho odtok z modelu přes kontakt s ostravickou údolní terasou -36 

Vodárenské odběry  -240 

Infiltrace 1320  

Evapotranspirace  -520 

Zásoby 850 -880 

Celkem 4440 -4440 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN 

PREDIKOVANÝCH KLIMATICKÝMI MODELY VÚV V. V. 

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 

kalibrovaném transientním modelu HGR. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 

provedené Kašpárkem, Hanelem (2013) pro jednotlivé rajony. Posouzení možných dopadů klimatické 

změny na základní hydrologické charakteristiky (efektivní infiltrace, potenciální evapotranspirace, 

aktuální evapotranspirace) bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních klimatických modelů 

pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071-2100) a 3 scénářů, 

založených na globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány 

změny oproti období 1961-1990, které je standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích 

dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5 - 25 

%), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 

charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 

klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 

chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 

zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední 

scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty infiltrace a 

evapotranspirace. Nebylo ale možno zohlednit změny průtoků v povrchových recipientech (okrajová 

podmínka „stream“ SFR2), ani změny na okrajových podmínkách III. typu GHB, a proto byl efekt 

redukce přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 a 2085) – změny parametrů vodní 

bilance – infiltrace, evapotranspirace a odtoku ve vodních tocích je prezentován v grafu na Obr. 6-27. 

Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby podzemních vod. Ze 

simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování efektivní infiltrace 

a odtoku skrz vodní toky a naopak ke zvyšování evapotranspirace. 
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Obr. 6-27. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1510 

 

Dalším krokem bylo proto zohlednění redukce přítoků na okrajových podmínkách modelu (GHB III. 

okrajová podmínka q = f(H)). Je zřejmé, že srážko-odtokové změny závisí na geologických poměrech, 

geomorfologii, typu pokryvu a využití území („land use“). Bez srážko-odtokových simulací těchto 

infiltračních zázemí bylo jedinou variantou řešení zvolit redukci přítoků na okrajové podmínce na 

hranicích proporcionálně k redukci v zájmovém území rajonu, který byl VÚV prognózován. 

Na základě tohoto přístupu byly přepočítány přítoky přes hranice pro jednotlivé prognózy. Výsledky 

všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku jsou sumarizovány v 

Tab. 6-14 a graficky znázorněny na Obr. 6-28. Specifický základní odtok je počítán jednak pouze se 

započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace) a jednak se započtením přítoků na 

okrajových podmínkách – hranicích modelu (rajonu). 

 

Tab. 6-14. Prognózované změny specifického základního odtoku 

Specifický základní odtok (l/s/km2) 
 

Spec. základní odtok 
Kalibrovaný model 

2001-2010 

 
Predikce 2025 

 
Predikce 2055 

 
Predikce 2085 

pouze ef. inf. 3,1 2,95 2,87 2,84 

ef. inf. + přítok přes hranice modelu na 

okrajové podmínce III. typu GHB 

 

6,5 

 

6,3 

 

6,1 

 

6,0 
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Obr. 6-28. Prognózované změny specifického základního odtoku v rajonu 1510 

 

VARIANTA OPTIMÁLNÍCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN 

PREDIKOVANÝCH KLIMATICKÝMI MODELY VÚV V. V. I.  

V níže uvedené Tab. 6-15 je srovnání bilancí simulací s průměrnými odběry v letech 2001 až 2010 a 

maximálními povolenými odběry vůči hydrologickému stavu neovlivněnému čerpáním podzemních 

vod. Toto srovnání umožňuje specifikovat indukované zdroje pro jednotlivé scénáře.  

Z níže uvedeného je možno usuzovat, že stav odběrů v letech 2001 až 2010 je bilančně vyvážený, 

zatímco v případě maximálních odběrů je ovlivnění hydrogeologické struktury významnější a dopad 

na celkovou bilanci HGR 1510 zřejmý. Dle tohoto závěru a v souladu s očekávanými klimatickými 

změnami by bylo vhodné maximální povolená množství přehodnotit. 

 

Tab. 6-15. Srovnání indukovaných zdrojů  

Okrajová podmínka Indukované zdroje 

 Aktuální odběry l/s Maximální odběry l/s 

Vodoteče 130 250 

Přetoky přes hranice modelu 20 20 

 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá 

nutnost změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 

podzemních vod.  

Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo provedeno 

testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem hodnocení 

bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly provedeny na 

transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacím území (výsledek transientní simulace 

2000-2010), která byla fixována I. okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž průměrné čerpané 

množství Q pro jednotlivá jímací území. Hodnocení bylo provedeno hromadně pro skupiny vrtů ve 

významnějších jímacích územích. Sanační čerpání, stejně tak jako některé málo významné odběry 

nebyly řešeny.  

V Tab. 6-16 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce mimo jiné významně závisí na 

vzdálenosti jímacího území od vodního toku, který může nahrazovat přírodní zdroje ze srážek 
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indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. To je jednoznačně případ jímacích území Ostrava- 

Nová Ves a Ostrava-Dubí. 

 

Tab. 6-16. Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel   a   název   místa 

užívání vody 

Simulované průměrné čerpané 

množství 2001-2010 (l/s) 

Redukce  2025  pro  zachování 

hladiny 

OVAK Ostrava-Nová Ves 111 0% 

OVAK Ostrava-Dubí 113 0% 

 

Veškeré provedené prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v absolutních hodnotách. 

Nicméně jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat v rámci rozsáhlejších 

hydrologicky definovaných celků. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 

vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 

pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 

vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 

vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 

pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 

této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru. Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných 

rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Relevantní počty chemických analýz podzemní vody jsou uvedeny v Kap. 4.4 Hydrochemie - Tab. 

4-3. 

 

Kvalita podzemní vody v oblasti hydrogeologického rajonu 1510 Kvartér Odry do značné míry kolísá. 

V převážné části rozlohy HGR 1510, zejména v blízkosti vodního toku, jsou obsahy železa a manganu 

zvýšené na jednotky, ojediněle i desítky mg/l, což posouvá podzemní vodu až do nejhorší kategorie 

>A3. Vysoké obsahy železa jsou důsledkem přítomnosti vyššího obsahu pyritu v kulmských 

horninách, jejichž valouny budují souvrství kvartérních sedimentů. Rovněž podzemní vody kolektorů 

ledovcových sedimentů, které s fluviálními uloženinami tvoří jeden hydrogeologický celek, jsou 

značně železité.  

Upravitelnost podzemní vody je nejhorší na východním a severovýchodním okraji rajonu, kde často 

mimo přírodních složek železa a manganu situaci zhoršují amonné ionty a chemická spotřeba kyslíku. 

V připovrchové zóně je situace prakticky  totožná s kvartérním kolektorem. 

. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru HGR 1510 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

91 

 

Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1510  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hydrogeologickém rajonu 1510 Kvartér Odry je k dispozici 4-5 vrtů (vrt VO0054 je uveden v rámci 

HGR 2212, ale svou hloubkou odpovídá kvartérnímu kolektoru) různě dlouhými časovými řadami 

chemického složení vody, uvedené v Tab. 7-2. Tyto vrty jsou součástí státní pozorovací sítě jakosti 

podzemních vod v rámci Českého hydrometeorologického ústavu. Vzorky podzemních vod k 

chemickým analýzám jsou odebírány dvakrát ročně (na jaře a na podzim), přičemž rozsah analýz 

jarních a podzimních odběrů je trvale odlišný. Ve vzorcích z jarního odběrového období se provádí 

základní a doplňkový fyzikálně-chemický rozbor, stanovení obsahů těžkých kovů a specifických 

organických látek. Na podzim probíhá pouze základní fyzikálně-chemický rozbor, stanovení ropných 

látek a alfa aktivity. 
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Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1510 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1510 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

718510 1103544 4746360 211,4 VO - 54 VO0054 10,0 Ostrava Nová Ves 1996-2011 

678992 1121430 502133,8 268,26 6M-032a VO0132 7 Mankovice 2009-2011 

692494 1123113 497508,1 254,28 6H-019b VO0044 20,65 Bernartice nad Odrou 2009-2011 

467753 1122994 497590 254,27 V-32 VO0123 7,3 Bernartice nad Odrou 1991-2011 

693755 1113821 481867,2 233,78 6M-029b VO0128 8,1 Petřvald u Nového Jičína 2009-2011 

 

Pro zhodnocení časového vývoje kvality podzemní vody v HGR 1510 Kvartér Odry byly v prostředí 

GDbase k dispozici výsledky základních fyzikálně-chemických analýz. Pouze na jednom vrtu byla k 

dispozici časová řada z rozmezí let 1991–2011, u ostatních tří vrtů byly časové řady nesrovnatelně 

kratší v rozmezí let 2009–2011, resp. 2008-2011. Pro účely posouzení vývoje kvality podzemní vody 

byly hodnoceny obsahy složek, které velmi často způsobují zhoršenou kvalitu podzemní vody – 

dusičnanů, chloridů a síranů, a také výše celkové mineralizace. 

Ve vrtu VO0054/VO - 54 (Ostrava - Nová Ves) lze sledovat v tomto mělkém vrtu výrazný pokles 

obsahu chloridů (na polovinu) a mírný pokles obsahu síranů od roku 1996 do roku 2010, obsah 

dusičnanů zůstává stabilní okolo meze detekce. Celková mineralizace je poměrně vysoká - v rozmezí 

0,650 až 1,0 g/l. Chemismus podzemní vody v tomto vrtu však reprezentuje kvartérní zvodeň (nikoli 

HGR 2212, ve kterém je uváděn). 

Ani v jednom z pozorovaných vrtů není možné stanovit výraznější trend v obsahu sledovaných složek 

nebo výši celkové mineralizace. Po celou dobu sledování byla koncentrace dusičnanů těsně nad mezí 

detekce, rovněž koncentrace ostatních makrosložek jsou poměrně nízké. Hodnota celkové 

mineralizace se pohybuje v rozmezí 0,25-0,43 g/l. Na vrtu VO0123 došlo v roce 1999 k výraznému 
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nárůstu obsahu chloridů a síranů, při další analýze se hodnoty vrátily zpět k průměru – tento vrt má i 

na kvartér velmi neobvyklý chemismus – převahu chloridů (20 mg/l) nad sírany (0-5 mg/l). 
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1510 
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Určení, zda mají habitaty či druhy, které jsou předmětem ochrany EVL resp. PO, vazbu na vodu bylo 

provedeno podle metodiky „Zřízení registru chráněných území v ČR – stav k 22. 12. 2004“. 

Tento dokument obsahuje odborný výběr chráněných habitatů a druhů, které mají vazbu na vodní 

prostředí. Pro výběr habitatů i druhů byly použity jejich kompletní seznamy uvedené v dané 

metodice s jedinou modifikací – byly vynechány druhy páchník hnědý a lesák rumělkový. 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu. Lokality jsou členěny dle příslušných chráněných krajinných oblastí, 

ve kterých leží, v abecedním pořádku. NPR a NPP ležící mimo CHKO jsou uvedeny na konci 

seznamu. 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí. 

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP. 

Pro rostliny v ekosystémech vázaných na vodu má největší význam kapilárně vázaná voda. Je 

fyziologicky využitelná a dynamicky přístupná. Fyziologicky přístupná a dynamicky využitelná je 

i gravitační voda (tj. podzemní voda), která má ovšem velmi vysokou rychlost pohybu a tudíž 

z nesaturované zóny odtéká velmi rychle a v zóně nasycení je jí zase nadbytek. V zóně saturace jsou 

všechny póry zaplněny vodou, což je pro rostliny nevyhovující. Dosah kapilárního vzlínání, výška 

kapilární třásně, se v jednotlivých litologických typech sedimentů zásadně liší. 

Kolísání hladiny podzemní vody není zásadní v případě, že hladina podzemní vody je napjatá (kontakt 

podzemní vody s nivními hlínami zůstává zachován, kapilární vzlínání "zajišťuje" dostatek vody pro 

vegetaci). V případě, že dojde ke změně napjaté hladiny podzemní vody na volnou – nad hladinou 

vznikne ve štěrcích nesaturovaná – provzdušněná – zóna, je kapilární vzlínání přerušeno, dojde 

k odtržení kapilární třásně, část kapilární vody vyteče do hydrogeologického kolektoru a část vody 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

96 

zůstane jako zavěšená kapilární voda v nivních hlínách. V závislosti na intenzitě evapotranspirace 

dojde postupně k spotřebování této vody a ekosystémy trpí stresem ze sucha. 

Na území kvartérního rajonu 1510 je vyhlášena z důvodu ochrany zachovalého říčního toku se 

slepými rameny, druhově bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk s výskytem některých druhů 

chráněných živočichů a rostlin, CHKO Poodří s přírodními rezervacemi, které jsou typickými 

ekosystémy vázanými na vodu. Ty dosahujícího dle kritérií doporučených Ramsarskou konvencí 

mezinárodního významu. Na území CHKO nesmí probíhat těžba nerostných surovin. 

Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, 

v nichž je předmět ochrany vázán na vodu, zasahujících do HGR 1510 uvádějí tabulky 8-1 až 8-3, 

jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na obrázku 8-1. 

 

Tab. 8-1. Maloplošná zvláště chráněná území na ploše HGR 1510 

kategorie název kód rozloha (ha) 
rozloha biotopů vázaných 

na podzemní vodu (ha)  
správa 

NPP Landek 207 85,69 0,60 AOPK ČR 

NPR Polanská niva 925 120,67 67,09 AOPK ČR 

PP Pusté nivy 1962 0,73 0,67 krajský úřad 

PP Meandry Staré Odry 2083 27,79 7,05 krajský úřad 

PP Turkov 1668 20,18 10,26 krajský úřad 

PP Porubský bludný balvan 1205 0,003 0 krajský úřad 
PR Kotvice 190 140,53 104,93 krajský úřad 
PR Polanský les 330 59,82 58,96 krajský úřad 
PR Bartošovický luh 2237 298,33 96,03 krajský úřad 
PR Bařiny 2243 42,31 20,09 krajský úřad 
PR Koryta 1963 12,74 4,70 krajský úřad 
PR Rezavka 1965 84,05 62,66 krajský úřad 
PR Rákosina 2198 16,39 13,52 krajský úřad 
PR Bažantula 5311 36,51 34,41 krajský úřad 
PR Přemyšov 2204 30,53 11,88 krajský úřad 
PR Štěpán 1737 45,25 0,37 krajský úřad 

 

Tab. 8-2. Evropsky významná lokalita na ploše HGR 1510 

název kód kód v systému 

NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická 

oblast 

PO vázán na 

vodu 

Poodří 3296 0208014092 5235,0293 kontinentální ano 

 

Tab. 8-3. Ptačí oblasti na ploše HGR 1510 

název kód kód v systému NATURA 2000 rozloha (ha) PO vázán na vodu 

Poodří 2312 CZ0811020 8042,59 ano 

Legenda: 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL  

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP - národní 

přírodní památka, PP - přírodní památka 
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Obr. 8-1. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 1510 

 

Část HGR 1510 lemující tok řeky Odry je součástí CHKO Poodří, která byla zřízena vyhláškou MŽP 

č. 395/1991 a v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím v rámci Ramsarské 

konvence. Rozloha CHKO Poodří činí 81,5 km
2
 a představuje oblast s vysokou koncentrací zájmů 

ochrany přírody, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Seznam maloplošných zvláště 

chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí uvádějí tabulky 8-1 až 8-3, jejich 

pozice v rámci rajonu je znázorněna na obrázku 8-1.  

Vodní a na vodu vázané biotopy pokrývají území rajonu zejména v této oblasti, jak je patrné z obrázku 

8-2, v ostatních částech rajonu jsou spíše ojedinělé. Jádrovou část CHKO Poodří tvoří rovinatá niva 

řeky Odry, na kterou navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Území je výjimečné 

především zachovalostí vodního režimu, jehož určujícím faktorem je řeka Odra a její přítoky 
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neovlivněné významným způsobem člověkem. Odra zde přirozeně vytváří volné meandry, které jsou 

neustále odstavovány za současného vzniku meandrů nových. Poodří je protkáno sítí starých ramen a 

meandrů, jež byly doplněny lidskou činností o soustavy rybníků a příkopů, čímž vznikla unikátní 

krajina luk, remízků, lužních lesů a rybníků, kde určujícím faktorem stavu celého ekosystému je voda. 

 

 

Obr. 8-2. Rozmístění vodních biotopů v HGR 1510 

 

TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ  

Jak je patrné z tabulek 8-1 až 8-3 a obrázků 8-1 a 8-2, na území HGR 1510, zejména podél toku řeky 

Odry, je situována celá řada lokalit, jejichž ekosystémy jsou vázány na podzemní vodu a spjaty s jejím 

režimem. Na území HGR 1510 byly jako prioritní lokality AOPK ČR vybrány PR Kotvice, PR 

Bařiny a PR Koryta, které jsou popsány na základě studie hodnotící vlivy odběrů podzemních vod na 
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příslušné biotopy (Patzelt 2015). Z ostatních MZCHÚ jsou s využitím informací AOPK ČR (www. 

ochranaprirody.cz) blíže popsány lokality s ekosystémy, které mají těsnější vazbu na podzemní vodu. 

PR Kotvice tvoří charakteristickou mozaiku druhově bohatých ekosystémů, jako jsou rybníky, louky s 

mokřady, tůněmi a rozptýlenou mimolesní zelení, tvrdý luh, fragmenty měkkého luhu, svah říční 

terasy s dubohabřinami a četnými drobnými prameništi. V mělčinách rybníka Kotvice a na rybníku 

Nový se vyskytují porosty vodních rostlin včetně kriticky ohrožených druhů nepukalky plovoucí, 

řečanky menší a kotvice plovoucí. Rezervace je významná zejména pestrou ptačí faunou, v lučních 

tůních nacházejí vhodné podmínky pro rozmnožování různé druhy obojživelníků. Vodní režim může 

být ohrožen znečištěním nebo velkými stavbami v blízkosti hranice CHKO. 

 

Obr. 8-3. Letecký pohled na PR Kotvice (www.ochranprirody.cz) 

 

PR Bařiny tvoří část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými 

prameništi a pod patou svahů lesními porosty střemchových jasanin, obohacených prvky karpatské 

květeny. Rovinná část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními plochami, na 

prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jasaniny navazují bažinné olšiny se stálou 

vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Jednotlivé ekosystémy tvoří 

harmonický a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových 

rozlivů vod a bohatým výskytem zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. Rezervace je součástí 

nadregionálního biokoridoru Poodří jih a rovněž mokřadů mezinárodního významu v rámci Úmluvy o 

mokřadech, majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva). Vodní režim může být ohrožen 

znečištěním nebo nadměrným čerpáním vod. 

http://www.ochranprirody.cz/
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Obr. 8-4. PR Bařiny (www.ochranaprirody.cz) 

 

PR Koryta je tvořena mokřady na minerálně bohatém zrašeliněném podkladu pod prameništi s 

výskytem hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum), bradáčku vejčitého (Listera ovata), kozlíku 

celolistého (Valeriana simplicifolia), sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). V pramenné stružce 

podél tratě potočník vzpřímený (Berula erecta), podél melioračního příkopu žluťucha lesklá 

(Thalictrum lucidum). Vodní režim může být ohrožen znečištěním. 

NPR Polanská niva představuje jedinečnou ukázku lužního lesa v nivě řeky Odry s četnými mrtvými 

rameny a meandrujícím tokem řeky. Předmětem ochrany jsou lužní lesy svazu Alnion incanae 

(asociace Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum) s karpatskou květenou, společenstva vodních rostlin 

rybníků a starých ramen Odry. 

 PP Meandry Staré Odry tvoří zbytek původního, silně meandrujícího koryta Odry s množstvím 

periodických tůní. Staré koryto je lemováno doprovodnými porosty stanovištně odpovídajících dřevin, 

které druhovou skladbou odpovídají údolním jasano-olšovým luhům s přechody k tvrdým luhům. 

Periodicky zvodnělé koryto je ideálním drobným vodním biotopem zejména pro vodní bezobratlé a 

mnohé zástupce ze skupiny obojživelníků. Doprovodné dřevinné porosty starého koryta skýtají 

množství úkrytů pro hnízdění ptáků. 

http://www.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-5. PR Koryta (www.ochranaprirody.cz) 

 

PP Turkov byla vyhlášena k ochraně fragmentu lužního lesa u řeky Opavy, situovaného mezi 

městskou zástavbou v Ostravě. Na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí 

lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích druhů, hmyz a několik 

druhů chráněných živočichů. 

PR Polanský les je téměř výlučně tvořena lesem tvrdého luhu. Jedná se zejména o staré porosty 

smíšeného listnatého lesa s převahou jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dubu letního (Quercus 

robur), které jsou ponechány samovolnému vývoji.  

PR Bartošovický luh je vázána na přirozeně meandrující tok řeky Odry, ekosystém Horního 

Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a 

rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněnou říční 

terasu s četnými prameništi a lesními mokřady, a historický ovocný sad. Jednotlivé ekosystémy tvoří 

dohromady harmonický a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených 

povrchových rozliv Odry a se soustředěným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

Rezervace je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva a je také součástí mokřadů 

mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako 

biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva). 

PR Rezavka tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry spolu s napájecí strouhou. Předmětem ochrany 

je komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny 

Vrbenského rybníka. 

http://www.ochranaprirody.cz/
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PR Rákosina tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky s rozptýlenou zelení a lesní 

porost. Součástí rákosiny je několik drobných vodních ploch s trvalou vodní hladinou. Mělké tůně 

zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin a 

vysokých ostřic, na ně navazují další společenstva mokřadních luk. Území lemuje z jižní a východní 

strany náhon Mlýnka s břehovými porosty. Rezervace je zoologicky významná lokalita pro mokřadní 

druhy bezobratlých, obojživelníky, vodní ptactvo, ptactvo rákosin a mokřadních luk. 

PR Bažantula je vázána na přírodě blízký druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými 

rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy.  

PR Přemyšov je tvořena břežní terasou řeky Odry s porosty dubohabřin, které se svažují do mokřadů 

a mělkých tůní.  

 

POTENCIÁLNĚ OHROŽENÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a 

obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. 

Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat optimální parametry vodního režimu 

jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové studie by byl velmi žádoucí.  

Z mapového výstupu na obrázku 8-6 je zřejmé, že vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1510 

leží v území, která jsou součástí zvláště chráněných území dle zákonných norem ČR – CHOPAV a 

dále území chráněných podle evropských norem v rámci soustavy Natura 2000 (Ptačí oblasti, 

Evropsky významné lokality). V řadě míst zároveň dochází k překryvu s dalšími kategoriemi 

chráněných území, jako jsou mokřady chráněné podle Ramsarské úmluvy. Tato skutečnost však 

nemusí nutně znamenat konflikt zájmů a naopak lze konstatovat, že za dodržení optimálního režimu 

lze hydrogeologické struktury k vodárenským účelům využívat a chráněná území zároveň představují 

kvalitní nástroj i pro ochranu podzemních vod v daném regionu.  

Čerpání podzemní vody v jímacích územích Nová Ves a Dubí a na vodu vázané ekosystémy CHKO 

Poodří, zejména vybrané prioritní lokality, tvoří citlivou soustavu se vzájemným ovlivněním, avšak 

negativní vliv vodárenských odběrů se v současné době neprojevuje.  

 

POODŘÍ 

Poodří je chráněnou krajinnou oblastí a zároveň bylo vyhlášeno jako evropsky významná lokalita a 

ptačí oblast se stejným územním rozsahem. V ptačí oblasti se nachází sedm maloplošných zvláště 

chráněných území a přibližně 50 % její rozlohy zaujímá mokřad mezinárodního významu Poodří. 

Poodří se nachází na rozhraní dvou geologických celků - Českého masívu a Západních Karpat. Niva 

řeky Odry je tvořena čtvrtohorními uloženinami. Nejstarší jsou ledovcovo-jezerní písky a jíly 

halštrovského zalednění, v nadloží říční štěrky a pískoštěrky (konec starších čtvrtohor), zcela na 

povrchu mladočtvrtohorní povodňové hlíny. Pravobřežní terasa je tvořena na bázi říčními štěrky a 

štěrkopísky, které se ukládaly v období mezi halštrovským a sálským zaledněním. Na nich se uložily 

ledovcovo-jezerní písky, jíly a ledovcovo-říční štěrkopísky sálského zalednění. Povrch je tvořen 

sprašovými hlínami o mocnosti 1-5 m, jež se uložily ke konci starších čtvrtohor. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

103 

 

Obr. 8-6. Letecký pohled na CHKO Poodří (foto: R. Holiš, CC BY-SA 3.0) 

 

Geomorfologicky Poodří spadá do celku Moravská brána, podcelku Oderská brána, která se člení na 

okrsky Oderskou nivu, Bartošovickou a Klimkovickou pahorkatinu. Oderská niva má charakter roviny 

o maximální nadmořské výšce 271 m n. m. a minimální nadmořské výšce 212 m n. m. Šířka říční nivy 

se pohybuje mezi 1,5–3,0 km, směr údolí je od Oder k Jeseníku nad Odrou ZSZ-VJV a dále až do 

Ostravy JZ-SV. Nejvýraznějším morfologickým tvarem je koryto řeky Odry s četnými meandry 

zaříznutými do povodňových hlín. Z tvarů reliéfu, jež vytvořil člověk, jsou nejnápadnější rybniční a 

protipovodňové hráze, různé příkopky, tělesa železničních tratí a komunikací vedených na náspech. 

Bartošovická pahorkatina zasahuje do zájmového území částí terasové plošiny a terasovým svahem 

ohraničujícím JZ-SV okraj nivy. Terasový svah je převážně strmý a převyšuje nivu v průměru o 15-20 

m. Vytváří pás na pravém břehu Odry mezi Jeseníkem nad Odrou přes Bartošovice ke Staré Vsi nad 

Ondřejnicí. Místně je modelován boční a hloubkovou erozí Odry, drobných toků, zpětnou erozí na 

pramenech, sesuvnými pohyby a lidskými aktivitami. Nejvýraznějšími kótami jsou Cihelňák (289 m n. 

m.) a Bartošovický kopec (278 m n. m.). Klimkovická pahorkatina tvoří severozápadní okraj nivy v 

prostoru na levém břehu Odry od Mankovic přes Suchdol nad Odrou, Studénku ke Klimkovicím. 

V Oderské nivě se vyskytují převážně gleje a fluvizemě, jejichž distribuce odpovídá míře ovlivnění 

podpovrchovou vodou. Zatímco na hlavní terase se vyskytují převážně fluvizemě, místy pseudogleje, 

v jižní polovině území pak i hnědozemně. 

V současné vysoce civilizované a antropogenně pozměněné krajině vykazuje Poodří vysokou relativní 

zachovalost přírodních aluviálních ekosystémů s refugiem pro řadu vzácných a ohrožených druhů 

živočichů a rostlin. Pro vodní a mokřadní společenstva je EVL Poodří nejvýznamnější lokalitou na 

území Slezska. Vzácné druhy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

zde vytváří velmi početné a stabilní populace, které poskytují rezervoár pro možné šíření do širšího 

okolí. Množství rybníků v obdobích bez dostatku srážek dlouhodobě a ve větších rozlohách poskytuje 

vhodné podmínky pro vytvoření vegetace obnažených den a to i s druhy, které jsou v okolní krajině 

velmi vzácné. Niva s přirozeným vodním režimem dala vzniknout mozaice různých lesních biotopů s 

vzácnými a ohroženými druhy rostlin s gradientem od měkkých luhů a údolních jasanovo-olšových 

luhů při řece Odře a jejích slepých ramenech, přes tvrdé luhy na jejích terasách až po dubohabřiny. 

Zvláště pak rozlohou jsou zdejší lužní porosty v rámci Moravskoslezského kraje jedinečné. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Velmi významné je území Poodří i z hlediska zoologického. Unikátní přirozený hydrologický režim 

řeky Odry ovlivňuje na něj vázaná mokřadní společenstva s výskytem četných druhů obratlovců i 

bezobratlých, z nichž mnoho z nich patří ke zvláště chráněným. Koryto řeky Odry je nejvýznamnější 

lokalitou velevruba tupého (Unio crassus). Díky přirozenému vývoji řeky vznikají vhodné biotopové 

podmínky pro klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia). Vysoce rozmanitá jsou společenstva tůní a 

mrtvých ramen. Na tento biotop je vázaná jedna z mála populací svinutce tenkého (Anisus vorticulus) 

v ČR. Dobře prosvětlené a na vodní vegetaci bohaté tůně vytvářejí příznivé podmínky pro piskoře 

pruhovaného (Misgurnus fossilis). Rozmanitost zachovalých vodních prvků (řeka, slepá říční ramena, 

náhony a rybníky) tvoří oblast s významným výskytem hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus). 

EVL Poodří je kombinací tůní a řady plůdkových rybníků nejvýznamnější lokalitou kuňky obecné 

(Bombina bombina) v oblasti Moravskoslezského kraje. Jde rovněž o významné rozmnožiště čolka 

velkého (Triturus cristatus). Cenné porosty starých hlavatých vrb jsou refugiem páchníka hnědého 

(Osmoderma eremita). Z evropsky významných druhů se v EVL Poodří dále vyskytují modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočárný (Lycaena dispar).  

Na vodních tocích, zejména na meandrujícím toku řeky Odry po celé délce v oblasti (45 říčních 

kilometrů), nachází výborné podmínky ledňáček říční (Alcedo atthis). Na rybnících s rozsáhlejšími 

porosty rákosu nebo orobince hnízdí bukač velký (Botaurus stellaris), zatímco moták pochop (Circus 

aeruginous) neobsazuje jen rybníky se zachovalým tvrdými porosty vodních rostlin, ale také louky s 

drobnými mokřady s rákosinami nebo odvodňovací kanály s ostrovy rákosu i obilná pole. Význačným 

mokřadním druhem je také chřástal kropenatý (Porzana porzana). Až do poloviny 90. let 20. století 

dosahovaly počty vodních ptáků v na jarním tahu a v době hnízdění více než 20000 kusů, v dalších 

letech však došlo k poklesu na 10000-12000 exemplářů především jako důsledek úbytku hnízdící 

populace racka chechtavého (Larus ridibundus). Z početných druhů na tahu splňuje kritéria pro 

vymezení ptačí oblasti kopřivka obecná (Anas strepera), která v oblasti rovněž hnízdí. Na podzim 

především na vypouštěných rybnících hojně protahují bahňáci, hlavně čejka chocholatá (Vanellus 

vanellus), dále jespák bojovný (Philomachus pugnax), vodouš bahenní (Tringa glareola), vodouš šedý 

(Tringa nebularia) a další. Na vlhkých loukách jsou význačnými druhy chřástal polní (Crex crex) a 

vodouš rudonohý (Tringa totanus), který také hnízdí na dnech vypuštěných rybníků. Hnízdní výskyt 

břehouše černoocasého (Limosa limosa) je již ojedinělý. Místy je na loukách a v okolí rybníků 

zjišťován konipas luční (Motacilla flava), řídce bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a 

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata). 

Vodní toky, zejména meandrující tok řeky Odry, poskytují výborné podmínky především pro hnízdění 

ledňáčka říčního. Jako hnízdič se zde vyskytuje také pisík obecný (Actitis hypoleucos). Místy hnízdí i 

břehule říční (Riparia riparia). 

(http://www.nature.cz)  

http://www.nature.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s v rajonu nepřesahují přírodní zdroje a 

nejsou dosahovány. Hydrogeologický rajon 1510 má pro zásobování obyvatelstva značný význam 

přesto, že množství podzemní vody odebírané z rajonu např. pro potřeby ostravské aglomerace 

(OOV) je v porovnání s množstvím vody odebíraní z povrchových nádrží nižší. Významné odběry 

podzemní vody v desítkách až stovkách l/s (202,5 l/s v roce 2012) jsou prováděny především v 

severní části rajonu v oblasti zábřežského subglaciálního koryta (JÚ Nová Ves a Dubí). 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 1510 v rozhodující míře přiřadit k území s vysokým 

až velmi vysokým rizikem znečištění, zahrnujícím průlinový, převážně štěrkopísčitý a písčitý kolektor 

údolní nivy a teras toku Odry a jejich přítoků. 

Ochraně podzemních vod (kvantitativní i kvalitativní) v hydrogeologickém rajonu 1510 je nezbytné, s 

ohledem na jeho hydrogeologickou i vodohospodářskou významnost, věnovat patřičnou pozornost. 

Práce související s ochranou podzemních vod musí zahrnovat aktualizaci poznání hlavních faktorů 

ovlivňujících kvantitativní i kvalitativní parametry vod, kam patří zejména posouzení vlivu změn 

hospodářského využívání území. Kvantitativní ohrožení je spojeno s umělými zásahy do přírodního 

režimu, tvorby, oběhu a regenerace zásob podzemních vod. Kvalitativní ochrana zahrnuje opatření 

znemožňující kontaminaci podzemních vod znečišťujícími látkami. Z tohoto hlediska je hlavním 

zdrojem ohrožení zemědělská velkovýroba, která je potenciálním zdrojem jak plošného tak i bodového 

znečištění. V zastavěných a průmyslových oblastech k ní přistupují další zdroje znečištění (sídlištní 

aglomerace, průmyslové objekty a jejich odpadní produkty). 

Antropogenní zásahy v hydrogeologickém rajonu 1510 jsou velmi četné. Nejen že došlo k 

napřimování toků, prokopávání meandrů a opevňování břehů přilehlých k sídlům, niva řeky Odry je 

historicky dlouhodobě zemědělsky obdělávaná, ale je zde typická také těžba říčních štěrkopísků přímo 

z nivy a využívání „lagun“ především na Ostravsku pro odkaliště a deponie jemnozrnných, často i 

toxických materiálů. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

V níže uvedených tabulkách jsou zmíněny jen ty dobývací prostory a chráněná ložisková území, která 

nejsou součástí nadložních kvartérních rajonů.  
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Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1510 

ID Název Surovina a nerost  Využití Organizace IČ 

40044 Svinov I Zemní plyn zemní plyn vázaný 

na uh. sloje 

v průzkumu, 

otvírce 

Green Gas DPB, a.s., 

Paskov 

494356 

40046 Mariánské 

Hory I 

Zemní plyn zemní plyn vázaný 

na uh. sloje 

v průzkumu, 

otvírce 

Green Gas DPB, a.s., 

Paskov 

494356 

70334 Polom Cihlářská surovina cihlářské suroviny těžené Cihelna Polom, s.r.o. 0 

71185 Mankovice Štěrkopísky štěrkopísek těžené Českomoravský štěrk, 

a.s., Mokrá 

25502247 

60184 Polanka 

nad Odrou 

Písky sklářské a 

slévárenské, Štěrkopísky 

písky pro vysoké 

pece 

těžené PÍSEK OSTRAVA 

s.r.o., Ostrava - Poruba 

26795213 

40045 Vítkovice Zemní plyn zemní plyn vázaný 

na uh. sloje 

v průzkumu, 

otvírce 

Green Gas DPB, a.s., 

Paskov 

494356 

 

Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

7100100 Rychvald Zemní plyn 

14400000 Čs.část Hornoslezské pánve Uhlí černé, Zemní plyn 

880000 Mankovice Štěrkopísky 

13340000 Polom Cihlářská surovina 

 

 

Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1510 i 2212 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 
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kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Chemický stav podzemní vody HGR 1510 Kvartér Odry podle hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz 

Prchalová et al. 2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, polyaromatických 

uhlovodíků, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů a starých ekologických zátěží. Nevyhovující je 

i stav povrchových vod (dusičnany, amonné ionty). 

V HGR 1510 se vyskytují dvě staré ekologické zátěže, které způsobují nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu obsahu aromatických a chlorovaných uhlovodíků a též těžkých 

kovů. 

Trendy v HGR 1510 nejsou hodnoceny. 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, stupeň odebíraného množství podzemních vod odpovídá přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohodspodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Území HGR 1510 – Kvartér Odry zahrnuje území rozšíření kvartérních sedimentů v povodí řeky Odry 

a dolních toků jejích přítoků, které souvisle lemuje povrchový tok Odry v prostoru přibližně sv. od 

města Odry po soutok řeky Odry s Ostravicí. HGR 1510 má pro zásobování obyvatelstva značný 

význam. Odběry podzemní vody v desítkách až stovkách l/s jsou prováděny především v severní části 

rajonu v oblasti zábřežského subglaciálního koryta pro vodárenské využití v ostravské aglomeraci, pro 

niž je tento zdroj podzemní vody prakticky nenahraditelný. Přírodní poměry významné z hlediska 

ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 1510 přehledně shrnuje Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky  

charakteristika kód kód popis 

kód litologického typu 3.5. 1 štěrkopísek 

typ a pořadí kolektoru 3.6. 5 svrchní kolektor 

kód typu kvartérních sedimentů 3.8. F fluviální 

dělitelnost rajonu  3.9. N nelze dělit 

mocnost souvislého zvodnění 3.10. 6 5 až 15, místy až desítky metrů 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. V volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 2 střední 1.10–4–1.10–3 

kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 

kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů. Pro sestavení prvního cyklu plánů povodí byly pro HGR 1510 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 351 l/s v 50% zabezpečenosti a 186 l/s v 80 % 

zabezpečenosti. 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnotu vypočtených přírodních zdrojů podzemních vod pro referenční období 1981-2010 uvádí Tab. 

10-2. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model, hydrologický model 

BILAN, hydraulický transientní model Modflow, ověření přímým měřením – expediční hydrometrická 

měření, archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1510 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

.-. štěrkopísek 450 
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VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Pro regionální bilanční hodnocení má rozhodující význam stanovení velikosti dlouhodobých 

přírodních zdrojů podzemní vody. Jejich ztotožnění s podzemním odtokem vychází z dlouhodobě 

měřených údajů o výši celkového odtoku ve vodních tocích, odvodňujících příslušný hodnocený 

hydrogeologický útvar, kterým může být příslušný rajon nebo jeho část. K získání reprezentativních 

hodnot podzemního resp. základního odtoku je považováno období minimálně 10 let.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 

stacionárního a transientního hydraulického modelu, sestavenými pro desetileté období od 1. 1. 2001 

do 31. 12. 2010 včetně, s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 

jednotlivých časových úseků. Následně byly srovnávány s hydrologickým modelem BILAN 

zpracovávaným VÚV, sestavenými pro 30 leté období od 1. 1. 1981 do 31. 12. 2010 včetně, s 

měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 270 l/s. Tato hodnota odpovídá transientním modelem ověřeným 

hodnotám. Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti 

a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných 

ekosystémů.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Odry v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s v rajonu nepřesahují přírodní zdroje a 

nejsou dosahovány. Hydrogeologický rajon 1510 má pro zásobování obyvatelstva značný význam 

přesto, že množství podzemní vody odebírané z rajonu např. pro potřeby ostravské aglomerace je 

v porovnání s množstvím vody odebírané z povrchových nádrží nižší. Významné odběry podzemní 

vody v desítkách až stovkách l/s (202,5 l/s v roce 2012) jsou prováděny především v severní části 

rajonu v oblasti zábřežského subglaciálního koryta (JÚ Nová Ves a Dubí).  

Na území HGR 1510 bylo zřízeno CHKO Poodří z důvodu ochrany zachovalého říčního toku se 

slepými rameny, druhově bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk s výskytem některých druhů 

chráněných živočichů a rostlin, území ekosystému vázaného na vodu dosahujícího dle kritérií 

doporučených Ramsarskou konvencí mezinárodního významu. Vzájemné ovlivnění čerpání 

podzemní vody do vodovodních soustav v JÚ Nová Ves a Dubí a CHKO Poodří se v současnosti 

vzhledem k přednostnímu zásobování povrchovou vodou neprojevuje. 
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KOMENTÁŘ 

Základní odtok stanovený modelem BILAN pro referenční období 1981–2010 uvádí Tab. 10-3. 

 

Tab. 10-3. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 56,8 1,80 473 

80% 38,4 1,22 320 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 65,8 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 48,7 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 

sestavený podle výsledků modelování, uvedených v Tab. 10-4. 

Analýza  průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 

ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. 

Jinými slovy srážky a s nimi poměrně těsně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do 

velké míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. na celém území ČR. Pro srážkový úhrn 

okolo 680 mm, který odpovídá rajonu 1510, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 3,4-5,0 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 1510 (4,6 l/s/km
2
) jsou tedy v souladu s hodnotami celkového odtoku určeného ČHMU pro 

povodí v ČR se stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro průměrný 

srážkový úhrn 680 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 1,5 a 4,0 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem Bilan pro rajon 1510 jsou tak v souladu s hodnotami základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků.  

BFI z modelu BILAN je 0,42. 

V numerickém modleu Modflow bylo počítáno se základním odtokem 3,0 l/s/km
2
 pro tranzientní 

model což je mírně výše než z modelu BILAN za stejné období (2,4 l/s/km
2
). Při simulaci 

neovlivněného stavu byl ale již použit specifický základní odtok 4,5 l/s/km
2
. Problémem modelu 

Modflow je skutečnost, že další 3 l/s/km
2
 tvoří přetok přes hranice modelu, což může být výrazně 

nadsazené číslo. Nicméně výsledné hodnoty základního odtoku se jeví jako zcela reálné. 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 
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Tab. 10-4. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 135 155 174 161 205 312 275 277 238 205 178 155 206 

Bilan_ZaklOdtok-80% 228 200 211 238 379 530 487 393 325 280 290 265 319 

Bilan_ZaklOdtok-50% 282 266 341 424 668 782 683 580 495 434 377 328 472 

MODFLOW Srážky Inf. 766 1609 2447 2702 3059 2245 1060 521 117 128 429 678 1313 

MODFLOW Evapotrans. 110 27 344 167 550 608 1378 1302 836 536 105 265 519 

MODFLOW Toky Inf. 906 1148 1255 2043 2172 2410 1507 1393 912 983 786 970 1374 

MODFLOW Toky dren. 2054 2526 2787 3845 4088 4082 2963 2556 1977 1972 1858 1962 2723 

MODFLOW_z.odtok 459 504 550 488 498 503 581 398 371 243 366 397 446.5 

MODFLOW OP Přítok 689 874 982 1314 1417 1169 875 765 694 747 707 594 902 

MODFLOW OP Odtok 55 67 71 104 126 120 91 69 60 60 55 47 77 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v červnu a postupně klesá do 

zimních měsíců. 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow, který 

uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody v kolektoru přítokem vody ze 

sousedících hydrogeologických masívů (přítoky ze sousedních rajonů) i vsakem říční vody (indukované 

zdroje). Nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 450 l/s 

v zabezpečenosti přibližně50 %. Analogickým dopočtem podle výsledků modelu Bilan pro období 

1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80 % velikost 320 l/s.  

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 270 l/s 

(0,60 hodnoty z 50% zabezpečení). Stávající odběr je do výše 200 l/s. 

Graf na Obr. 10-2 podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického 

modelu – BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na 

vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 
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Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 1986 – 1987 až 1990) 

a období výrazných dotací (nejvýraznější 2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především 

v suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí hydrogeologických masívů. 

Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků 

hladin podzemní vody je v dobrá. 

Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost navýšení odběrů. Čerpání podzemní 

vody do vodovodních soustav zejména v JÚ Nová Ves a Dubí a ochrana CHKO Poodří s přírodními 

rezervacemi, které jsou typickými ekosystémy vázanými na vodu, představují citlivou soustavu se 

vzájemným ovlivněním. Pro rostliny v ekosystémech vázaných na vodu, jako jsou Ramsarské 

mokřady Poodří, má největší význam kapilárně vázaná voda. Je fyziologicky využitelná a dynamicky 

přístupná. 

 

NÁVRHY 

Hranice vymezeného rajonu 1510 je ve své východní a jihovýchodní části vedena po okraji údolní 

nivy řeky Odry a částečně i jejích přítoků (Lubina). Do rajonu není zahrnuta hlavní terasa Odry a 

jejích přítoků, ani glaciální sedimenty (s výjimkou zábřežského subglaciálního koryta, krytého údolní 

nivou). V místě, kde zábřežské koryto zasahuje částečně mimo vymezený rajon je žádoucí hranice 

rajonu mírně upravit (zvětšit) tak, aby obsahovaly celou část zábřežského koryta (viz Obr. 3-2 a Obr. 

10-3). 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 

1510_2 a 1510_3 (Tab. 3-2, Tab. 10-5) do státní monitorovací sítě. Pro hodnocení aktuální roční 

tvorby přírodních zdrojů podzemních vod je doporučeno využívání 17 vrtů ČHMÚ uvedených v Tab. 

5-4. 

 

Tab. 10-5. Nové hydrogeologické vrty vhodné pro monitoring hladiny podzemní vody 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka 

(m) 

hladina (m) pod 

terénem 

1510_2 Velké Albrechtice  1109009 487333 246,87 247,56 57 0,48 

1510_3 Odry - Loučky 1115239 506056 302,08 302,89 113,5 21,47 
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Obr. 10-3. Proudový model HGR 1510 a změna hranic HGR 1510
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11. ZÁVĚR 

 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemnních vod bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších 

technologických a metodických postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních 

vod v jednotlivých posuzovaných hydrogeologických rajonech, včetně určení limitů pro vodárenskou 

exploataci. Za tím účelem byly v projektu navrženy a následně realizovány technické a doprovodné 

hydrometrické práce. 

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1510 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 450 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 

z hodnoty přírodních zdrojů, stanovených hydraulickým modelem a modelem BILAN. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1510 je 270 l/s, Využitelné 

množství představuje 60% hodnoty přírodních zdrojů a odpovídá nejvyšším povoleným 

odběrům. Stávající odběr je do výše 200 l/s. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 270 l/s v rajonu nepřesahují přírodní 

zdroje a nejsou dosahovány.  

 HGR 1510 má pro zásobování obyvatelstva značný význam. Odběry podzemní vody 

v desítkách až stovkách l/s jsou prováděny především v severní části rajonu v oblasti 

zábřežského subglaciálního koryta pro vodárenské využití v ostravské aglomeraci, pro niž je 

tento zdroj podzemní vody prakticky nenahraditelný. 

 Navržená drobná změna (zvětšení) plošného rozsahu HGR 1510 Kvartér Odry je zřejmá 

z Obr. 3-2 a Obr. 10-3. 

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených 

vrtů 1510_2 a 1510_3 do státní monitorovací sítě. Pro sledování stavu podzemních vod byly 

navrženy referenční hydrogeologické vrty ČHMÚ, uvedené v Tab. 5-4. 
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