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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 hodnocený 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 1520 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1520 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Opavy 

ID útvaru: 15200 

Název útvaru: Kvartér Opavy 

Plocha, km2: 124,714 

Pozice: rajon svrchní vrstvy  

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Horní Odra 

Povodí: Odra 

Bilancovaný kolektor: kvartérní sedimenty  

Kraje: Moravskoslezský 

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

 

Hydrogeologický rajon 1520 Kvartér Opavy 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. HGR 1520 má výrazně protáhlý tvar sledující tok řeky Opavy v SZ-JV směru a jeho celková 

plocha činí 124,714 km
2
. Je budován fluviálními sedimenty hlavní a údolní terasy řeky Opavy a 

jejích nejvýznamnějších přítoků a sedimenty kontinentálního zalednění, které společně vytvářejí 

hydrogeologické kolektory s průlinovou propustností. Hranice hydrogeologického rajonu 1520 je 

dána rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů řeky Opavy, v úseku mezi Městem Albrechticemi 

a Opavou je sv. omezení tvořeno státní hranicí s Polskem. 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1520 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Geologickou stavbou v prostoru HGR 1520 (Kvartér Opavy) se zabývaly především práce Macouna 

(1957, 1980), který vyčlenil starší preglaciální křemenné fluviální písčité štěrky, dříve označované 

jako fluviolakustrinní sedimenty pliocénního stáří, dnes řazené spolu s prokazatelnými preglaciálními 

jezerní-mi sedimenty do spodního pleistocénu. Organickými sedimenty stejného stáří se zabýval 

Opravil (1960).  Studiem ledovcových sedimentů, které se v této oblasti prokazatelně nacházejí, se 

věnoval Macoun (1985, 1989), který uvažoval o 4 zásazích kontinentálního ledovce. Současné 

výzkumy ukázaly, že do oblasti HGR 1520 zasáhlo elsterské zalednění a první fáze sálského maxima, 

přičemž jeho rozsah byl během elsterského zalednění větší (Nývlt et al. 2011). Macoun (1980) se 

pokusil rekonstruovat pozice přehloubených koryt a rozsahy jezerních sedimentů, z nichž 

nejvýznamnější jsou sedimenty tzv. opavsko-hlučínského jezera. Fluviálními sedimenty řeky Opavy a 

rekonstrukcí jejího terasového vývoje se zabývali Tyráček a Havlíček (2009). Obecnější stratigrafické 

zařazení fluviálních a ledovcových sedimentů uvedl Macoun (1980) případně Macoun – Králík (1995), 

ale to již neodpovídá dnešním představám (např. Tyráček – Havlíček 2009; Nývlt et al. 2011). 

Shrnující představu o sedimentech a jejich stratigrafii podávají geologické mapy (Macoun et al. 1986; 

Macoun et al. 1987).  

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 Krnově (Mejzlík 1985; Galgánek 2002; Hrouzková 1985; Minol 1994). Další informace 

poskytly vrty pro širší hydrogeologickou studii v povodí Opavy (Kučera 1993) a dílem pak i z 

polského území (Ulahel 1988).  Mocnější vodohospodářsky využitelné sedimenty byly dále zjištěny i 

u Kravař výše zmíněnou studií Kučery (1993) a dále pak geologickým a ložiskově-geologickým 

výzkumem (Macoun – Šibrava 1959; Mališ – Střítecký 1968). 

 

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.  

Pro konstrukci izoliniových modelů byly využito archivních vrtů (Obr. 3-1) s různou možností využití, 

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

ložiskově geologických průzkumů, které byly zmíněny výše.  

V rámci projektu nebyly v HGR 1520 realizovány žádné nové průzkumné vrty.  
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Obr. 3-1. Schéma použitých průzkumných děl 

Legenda: 1 – vrty použité ke konstrukci izoliniových modelů; 2 – současné hranice rajonů 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

charakteristiku HGR 1520 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 1520 a jeho širší okolí zhodnoceno v kontextu Základní hydrogeologické 

mapy ČSFR 1 : 200 000 list 15 Ostrava (Tišnovská 1976a, 1989a), Mapy chemismu podzemních vod 

ČSFR 1 : 200 000 list 15 Ostrava (Tišnovská 1976b, 1989b) a doprovodných textových vysvětlivek 

(Tišnovská et al. 1975). Bližší okolí hydrogeologického rajonu je pak souhrnně zhodnoceno v 

Hydrogeologické mapě ČSR 1 : 50 000 listy 15-13, 15-14, 15-32 a 15-41 (Čurda 1990, 1989, Kučera 

1987 a Čurda 1991) a doprovodných textových vysvětlivkách k mapovýmmu listům 15-12 a 15-14 

Osoblaha a Krnov (Čurda in Müller et al. 2000), 15-32 Opava (Čurda in Müller et al. 1992a), 15-23 a 

15-41 Hlučín (Čurda in Müller et al. 1992b). 
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Na území hydrogeologického rajonu 1520 Kvartér Opavy zasahuje několik regionálních 

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

podzemní vody. Regionální shrnutí hydrogeologických poznatků z kvartérních fluviálních sedimentů 

řeky Opavy a jejích přítoků přináší závěrečná zpráva Vilšera (1976), obsahující výpočty zásob 

podzemních vod. Fluviálními sedimenty Opavy a jejích přítoků se v regionálním měřítku zabýval také 

Mejzlík (1973). Hydrogeologickou syntézu kvartérních glacilakustrinních a glacifluviálních 

sedimentů, které částečně zasahují do hydrogeologického rajonu 1520 Kvartér Opavy, 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 1520 Kvartér Opavy provedl 

Mejzlík v Krnově (1985a) v jímacím území Krnov – Zlatá Opavice (1983, 1985b), Pavliš v okolí 

Úvalna (1969), Ptáčník v oblasti Krnova – Zlaté Opavice (1971), Ulahel v okolí Úvalna (1988), Vilšer 

v širším okolí Hlučína v několika etapách (1968a, 1968b, 1972).  

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. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1520 udává Tab. 3-1, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-1. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1520 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
hydrogeologické objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška vrty ČHMÚ 

1520 754 491 484 35 
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Tab. 3-2. Objekty ČHMÚ s režimním pozorováním (jen ty s pozorováním minimálně do roku 2010) 

Označení 

ČHMÚ 
 název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

VO0003 Vrt Dolní Benešov 222.04 2-2-02-03-0162 Dolní Benešov 1963-2014 

VO0006 Vrt Branka u Opavy 268.69 2-2-02-02-0770 Branka u Opavy 1963-2014 

VO0007 Vrt Brantice, VO0007N 345.82 2-2-02-01-0350 Brantice 1962-2014 

VO0016 Vrt Opava (Držkovice) 263.96 2-2-02-01-0820 Držkovice 1963-2014 

VO0017 Vrt 
Háj ve Slezsku (Chabičov ve 

Slezsku) 
225.60 2-2-02-03-0130 Chabičov ve Slezsku 1961-2014 

VO0020 Vrt Holasovice 279.51 2-2-02-01-0760 Holasovice 1963-2014 

VO0028 Vrt Kravaře (Kravaře ve Slezsku) 231.58 2-2-02-03-0070 Kravaře ve Slezsku 1961-2011 

VO0030 Vrt Kozmice 219.77 2-2-02-03-0200 Kozmice 1962-2014 

VO0034 Vrt 
Krnov (Krnov - Horní 

Předměstí) 
312.66 2-2-02-01-0590 Krnov-Horní Předměstí 1962-2014 

VO0035 Vrt Krnov (Opavské Předměstí) 308.43 2-2-02-01-0600 Opavské Předměstí 1963-2014 

VO0036 Vrt Krnov (Krásné Loučky) 347.71 2-2-02-01-0500 Krásné Loučky 1963-2014 

VO0037 Vrt Opava (Kylešovice) 256.90 2-2-02-02-0950 Kylešovice 1961-2014 

VO0038 Vrt Opava (Kylešovice) 250.68 2-2-02-03-0020 Kylešovice 1963-2012 

VO0041 Vrt Město Albrechtice (Opavice) 366.39 2-2-02-01-0470 Opavice 1963-2014 

VO0042 Vrt Opava (Malé Hoštice) 243.86 2-2-02-03-0060 Malé Hoštice 1963-2014 

VO0051 Vrt Mokré Lazce 230.86 2-2-02-03-0090 Mokré Lazce 1963-2014 

VO0058 Vrt Otice 263.33 2-2-02-02-0940 Otice 1961-2014 

VO0062 Vrt Slavkov (Slavkov u Opavy) 264.81 2-2-02-02-0940 Slavkov u Opavy 1963-2014 

VO0071 Vrt Úvalno 293.80 2-2-02-01-0640 Úvalno 1961-2014 

VO0073 Vrt Velké Hoštice 238.44 2-2-02-03-0050 Velké Hoštice 1963-2014 

VO0142 Vrt Opava (Jaktař) 262.09 2-2-02-01-0840 Jaktař 1968-2014 

VO0170 Vrt 
Opava (Komárov u Opavy), 

6M010b 
245.85 2-2-02-03-0020 Komárov u Opavy 2007-2014 

VO0174 Vrt 
Kravaře (Kravaře ve Slezsku), 

VO0032N 
235.03 2-2-02-03-0070 Kravaře ve Slezsku 2007-2014 

VP9201 Vrt Mokré Lazce, 6H012b 234.56 2-2-02-03-0090 Mokré Lazce 2007-2014 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

15 

 

 

Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

V rajonu 1520 se nachází řada genetických typů kvartérních uloženin různého stáří a stratigrafického 

zařazení: fluviální sedimenty vyšších teras, které dnes již přímo nekomunikují s tělesem údolního 

kolektoru řeky Opavy. Dále jsou to fluviální sedimenty údolní a hlavní terasy, které tvoří vlastní těleso 

údolního kolektoru řeky Opavy. V jejich nadloží jsou vyvinuté fluviální korytové a přelivové 

sedimenty říční nivy. Část tělesa údolní terasy je kryta sprašemi a místy též odvápněnými sprašovými 

hlínami. Kromě spraší a sprašových hlín je místy těleso údolního kolektoru kryto i svahovými 

sedimenty. Významnou skupinou kvartérních sedimentů jsou v povodí Opavy i sedimenty ledovcové 

s. l. V rámci nich lze vymezit tilly, glacifluviální a místy i glacilakustrinní sedimenty. Ty tvoří v 

případě tillů a glacifluviálních sedimentů ústupové fáze nejčastěji plošné pokryvy, ale také vyplňují 

hrubozrnnějšími glacifluviální sedimenty subglaciální koryta. Tyto se nacházející se i pod tělesem 

údolního kolektoru řeky Opavy a přímo s ním komunikují.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Podložní jednotky  

Podloží celého hydrogeologického rajonu je poměrně monotónní, neboť jej tvoří flyšový komplex 

hornin jesenického kulmu moravskoslezské oblasti. V severozápadní části rajonu převažuje drobový 

vývoj hornobenešovského souvrství. Ve střední části, přibližně mezi Krnovem a Opavou, je podložím 

rytmické střídání břidlic, prachovců a drob (prachovce a břidlice převažují) moravického souvrství. V 

prostoru mezi Opavou a Hrabyní jsou podložím hradecké droby. Nejvýchodnější část rajonu má v 

podloží kyjovické vrstvy hradecko-kyjovického souvrství, neboli rytmické střídání prachovců a břidlic 

s podřízenými, často vápnitými drobami.  

Z pohledu jak je rajon chápán, jsou podložními horninami i vápnité jíly, podřadně s písky badenského 

stáří, které se vyskytují především v úseku mezi Opavou a Dolním Benešovem. Spíše zajímavostí je 

velmi malý výskyt vulkanických hornin u Otic (jz. od Opavy), který do současného pojetí rajonu 

zasahuje. 

Spodní pleistocén 

Nejstarší hydrogeologicky významné sedimenty rajonu jsou preglaciální křemenné fluviální písčité 

štěrky (Macoun 1957, 1980). Relikty těchto štěrků zachované pod sálskými ledovcovými sedimenty a 

hlavní a údolní terasou popsal Macoun (1980). Jejich pozice je znázorněná na Obr. 4-2. V minulosti 

byly tyto štěrky interpretovány jako fluviolakustrinní a řazeny do pliocénu (Macoun 1980). V 

současnosti jsou považovány za typické fluviální sedimenty a podle morfostratigrafické pozice jsou 

stratigraficky řazeny do spodního pleistocenního. Jejich maximální mocnost dosahuje až 15 m. 

Preglaciální křemenné fluviální štěrky nebyly v rámci sedimentů kvartérního kolektoru vyčleňovány 

zvlášť, protože mají podobné vlastnosti a i jejich identifikace z archivních vrtné databáze není 

prakticky možná. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa okolí HGR 1520  
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1520 

 

Podobného stáří jsou preglaciální jezerní sedimenty, které byly zjištěny podobě 5 m polohy 

páskovaných jílů s organikou ve vrtu s. od Opavy-Kateřinek. Na základě palynologické analýzy byly 

tyto sedimenty Macounem (1980) na přelom pliocénu a spodního pleistocénu (v současnosti lze 

vzhledem k posunutí hranice uvažovat spíše o spodním pleistocénu). Ekvivalentní organické 

sedimenty byly Opravilem (1960) zjištěny i v „palhaneckých štěrkopíscích“ v Opavě-Kateřinkách. 

Jejich zastoupení v rajonu je velmi okrajové a vzhledem k litologii nebyly zahrnuty do kvartérního 

kolektoru. 
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Obr. 4-2. Příčný profil kvartérními sedimenty Opavské pahorkatiny. Upraveno podle Macouna a Králíka (1995). 

Legenda: 1) holocénní fluviální sedimenty; 2) spraše a sprašové hlíny; 3) jezerní písčité jíly; 4) fluviální štěrky 

údolní terasy; 5) komplex fluviálních štěrků hlavní terasy; 6) hrubozrnné glacifluviální písky; 7) glacilakustrinní 

jílovité silty a siltovité jíly; 8) glacilakustrinní jíly; 9) waterlain till; 10) till oldřišovského zalednění; 11) till 

palhaneckého zalednění; 12) till 2. náporu kravařského zalednění; 13) till 1. náporu kravařského zalednění; 14) till 

opavského zalednění; 15) glacifluviální štěrkovité písky; 16) preglaciální jílovité štěrky; 17) preglaciální písčité 

štěrky; 18) preglaciální jíly s pískem s vložkama jílovitých písků; 19) bádenské modrošedé jíly; 20) 

spodnopaleozoické horniny; 21) litologická hranice; 22) erozní kontakt 

 

Střední pleistocén 

Významnou skupinou střednopleistocénních kvartérních sedimentů jsou v povodí Opavy i sedimenty 

ledovcové s.l. V zásadě platí, že sedimenty elsterského stáří jsou překryty mladšími – sálskými. 

Z jejich rozsahu na Opavsku (Obr. 4-3) je zřejmé, že pouze sedimenty elsterského zalednění mohou 

být zastoupeny v celém rajonu, zatímco mladší (z první fáze sálského zalednění) v s. části rajonu 

patrně chybí (Nývlt et al. 2011). V rámci nich lze vymezit tilly, glacifluviální a místy i glacilakustrinní 

sedimenty. Ty tvoří v případě tillů a glacifluviálních sedimentů ústupové fáze většinou plošné 

pokryvy, ale z hydrogeologického hlediska jsou zajímavější hrubozrnnější glacifluviální sedimenty, 

které vyplňují subglaciální koryta a nacházející se i pod tělesem mladší údolní výplně řeky Opavy a 

přímo s nimi komunikují. Z literatury je známo, že v Opavské pahorkatině (mimo rajon) vznikla mezi 

valy čelních náporových morén přehloubená koryta vyplněná tilly i glacifluviálními písky a štěrky 

(Macoun 1980; Macoun a Králík 1995). Nejjižnější, pouze mírně přehloubené koryto probíhá Z–V 

směrem v prostoru dnešního údolí řeky Opavy (Macoun a Králík 1995) a je vyplněné elsterskými 

glacifluviálními štěrkovitými písky. Významné subglaciální koryto vzniklo mezi hřbety obou 

náporových morén a probíhá Z–V směrem od Chlebičova, přes Bolatice směrem na Závadu a Vřesinu 

(Obr. 4-4). Jeho odbočkou je pravděpodobně subglaciální koryto probíhající od Chlebičova směrem 

k S až SV přes Vrbku u Opavy a Sudice dále k SV do Polska (Macoun 1982). Uváděné mocnosti jsou 

až kolem 20 m. Je to koryto, které je situováno mimo řešený rajon, ale pravděpodobně navazuje na 

koryta, která byla zjištěna v rajonu 1520.  

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

k jejich značným mocnostem je bylo možné alespoň z části identifikovat. Z izoliniového modelu báze 

kvartérního kolektoru je zřejmé, že rámci HGR 1520 zasahují nejvýznamnější subglaciální koryta do 

prostoru Krnova a jv. od Kravař. Krnovské subglaciální koryto identifikují poměrně hluboké vrty 

situované s. od Krnova, z nichž nejvýznamnější je vrt HVS-14, ve kterém hruběji klastická výplň 

přesahuje 70 m. 
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Obr. 4-3. Maximální rozsah kontinentálního ledovce během elsterského a prvního sálského maxima 

Upraveno podle Nývlta et al. (2011). 

 

 

Obr. 4-4. Rekonstrukce odtoku tavných vod v prostoru Opavské pahorkatiny podle Macouna (1982). 

Legenda: 1) výplavová plošina s jíly opavsko-oldřišovského jezera v podloží; 2) jíly opavsko-oldřišovského jezera; 

3) jíly opavsko-hlučínského jezera; 4) pásma náporových morén (severní – chuchelenská náporová moréna, 

střední – pásmo náporové morény Hadího vrchu, jižní – kravařská náporová moréna); 5) pohřbená ledovcová 

údolí. 

 

Převládají zde štěrkovité uloženiny, místy s mocnějšími polohami středně až hrubozrnných písků. 

Základní hmota je většinou písčitá, spíše výjimečně má charakter jílovitý (Mejzlík 1985). Jde o koryto, 
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jehož hlavní část se nachází v Polsku a na naše území vstupuje s. od Krnova, pod městem se stáčí 

k V a na okraji města ČR opouští (Obr. 4-5 a Obr. 4-8). Neobvykle mocná hruběji klastická výplň se 

nachází i pod nivou řeky Opavy, která do města přitéká od JZ. Značná mocnost této výplně svědčí pro 

existenci druhého koryta, které se pod městem Krnovem spojuje s hlavním, které sem přibíhá od S. 

Litologicky jsou to často hrubozrnné až balvanité štěrky, ale celková mocnost výplně je menší a jen ve 

vrtu HV-117 dosahuje 41 m (Chalupa 1957). Podobnými hrubozrnnými štěrky je vyplněno i koryto u 

Města Albrechtic, kde byla zjištěna mocnost rovněž 40 m (Vacková 1981). Na rozdíl od Krnova a 

Města Albrechtic  mají sedimenty u Kravař  charakter silně zvodnělých jemně až středně zrnitých 

písků o mocnosti téměř 30 m (Kučera 1993). Průběh koryta není příliš zřejmý, protože do 

bilancovaného rajonu, který zaujímá jen prostor nivy řeky Opavy, zasahuje jen částečně a pro zjištění 

návazností, na v literatuře popisovaná koryta v oblasti Opavské pahorkatiny, by bylo potřeba další 

studie. 

 

Obr. 4-5. Geologický řez v prostoru Krnova (5x převýšeno). 

Legenda: 1) svahoviny; 2) spraše a sprašové hlíny; 3) kvartérní kolektor – sedimenty údolní terasy a 

hrubozrnnější sedimenty subglaciálních koryt; 4) kulmské podloží. Vrty v závorkách neleží přímo v řezu. 
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V prostoru mezi Opavou a Hlučínem jsou v rámci rajonu zastoupeny i jemnozrnné glacilakustrinní 

sedimenty, které však mají minimální hydrogeologický význam a jejichž mocnost nepřekračuje 5 m. 

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

štěrky je vytvořená podél celého toku Opavy včetně Moravice s Hvozdnicí a Přehyně a tvoří základ 

údolního kvartérního kolektoru tohoto hydrogeologického rajonu. Dřívější stratigrafické řazení tvorby 

hlavní terasy do holsteinského interglaciálu (m.j. Macoun et al. 1965) nebo do mladšího elsterského 

glaciálu (Macoun 1980) je dnes již opuštěno. Je patrné, že se opět jedná o zdvojenou akumulaci (viz 

Obr. 4-6, Tyráček a Havlíček 2009), ve skutečnosti je akumulace mnohem širší, než jak jí zobrazuje 

generalizovaný obrázek v práci Tyráčka a Havlíčka z roku 2009 (Obr. 4-6). Macoun (1985) dokonce 

uvažuje o ztrojení akumulace hlavní terasy, podle něho jsou v superpozici naložené fluviální 

sedimenty ze dvou oscilací mladšího elsterského (kravařské) zalednění a staršího sálského 

(palhanecké) zalednění. Tato představa je však stratigraficky velmi nepravděpodobná (viz též diskusi v 

pracích Tyráčka a Havlíčka 2009 a Nývlta et al. 2011). Je velmi pravděpodobné, že zdvojená hlavní 

terasa řeky Opavy byla uložena během MIS 10 a 8, obdobně jako je tomu v případě řeky Odry. 

Svrchní pleistocén 

Během posledního glaciálu docházelo k ukládání písků a štěrků údolní terasy řeky Opavy a 

Moravice s Hvozdnicí. Tyto písčité štěrky tvoří východní část města Opavy na pravém břehu řeky, 

nacházejí se také v soutokové oblasti Moravice a Hvozdnice. Vyplňují také staré koryto Hvozdnice, 

které v posledním glaciálu probíhalo od Otic směrem k S až SSV a ústilo do Opavy v místech 

dnešního západního předměstí města Opavy. Podle pozice těchto výskytů a z materiálového složení je 

jasné, že dominantní roli při ukládání písků a štěrků údolní terasy v prostoru města Opavy měly 

pravostranné přítoky řeky Opavy, tedy Hvozdnice a Moravice. Podél řeky Opavy tvoří totiž tyto štěrky 

pouze bázi holocenní nivy řeky a prakticky nikde nevycházejí na povrch. Mocnosti písčitých štěrků se 

běžně pohybují v rozmezí 3–7 m. V jejich podloží se kromě podložních kulmských hornin a 

glacifluviálních sedimentů mohou vyskytovat i glacilakustrinní jíly (Obr. 4-7), které jsou zde 

pravděpodobnější než badenské, jak bývá interpretováno v některých vrtných zprávách. 

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

sedimentů Opavské pahorkatiny, které kryjí značné plochy hlavní i údolní terasy od Brumovic po 

Dolní Benešov. Eolický pokryv je zde poměrně mocný, běžně mezi 3 a 8 m mocný, maximálně jeho 

mocnost přesahuje i 10 m. Vápnité spraše dominují, druhotně odvápněné sprašové hlíny pokračují 

většinou již mimo plochy údolního kolektoru na pravém břehu řeky Opavy, kde tvoří široký úpatní 

lem Nízkého Jeseníku od Brumovic, přes Stěbořice, Slavkov, Otice, Raduň, Komárov až po Chabičov. 

Na levém břehu řeky Opavy se sprašové hlíny vyskytují spíše ve východní části Opavské pahorkatiny 

od Kravař dále k V. Naopak širší okolí Oldřišova, Kobeřic a Sudic je kryto klasicky vyvinutými 

vápnitými sprašemi.. 
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Obr. 4-6. 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). 

 

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

úpatí Nízkého Jeseníku na pravém břehu širokého údolí Opavy od vyústění Moravice až po Chabičov 

(Macoun et al. 1986, Macoun et al. 1987). Svahové sedimenty tvoří široký lem ve středních 

nadmořských výškách severního a severovýchodního svahu Nízkého Jeseníku. Do prostoru údolního 

kolektoru se dostávají pouze v horních částech povodí Opavy a Opavice, ještě před jejich soutokem, 

kde v okolí Brantic a Albrechtic překrývají těleso hlavní terasy. Časově spadají do delšího intervalu 

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

kvartérním klimatickém cyklu.  
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Obr. 4-7. Geologický řez kvartérní kolektorem z. od Hlučína (5x převýšeno). 

Legenda: 1) kvartérní kolektor – sedimenty údolní terasy; 2) kvartérní izolátor – glacilakustrinní jíly; 3) kulmské 

podloží. 

 

Holocén 

Fluviální písky až hlíny postupně během holocénu vyplňují uvolněný údolní akomodační prostor, 

který vytvořila eroze z doby konce pleistocénu a začátku holocénu. Tato agradace vložené akumulační 

úrovně tvoří základ říční nivy řeky Opavy. Výrazně hrubozrnnější písčité štěrky v podobě 

fluviálních kuželů se uložily při vyústění Moravice a Hvozdnice na plochý reliéf údolí Opavy.  

Nejmladší fáze vývoje říční nivy je charakteristická přelivovou sedimentací jemnozrnných hlinitých 

sedimentů – povodňových hlín. 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 štěrků a písků na bázi 

říčních niv v povodí Odry se nejčastěji pohybují mezi 3 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 2–4 m.  

V odškrcených meandrech a opuštěných korytech vznikají hnilokaly až slatiny. Množství takovýchto 

neaktivních meandrů se nachází v ploché části nivy Opavy mezi městem Opava a Dolním Benešovem. 
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Drobné boční toky jsou vyplňovány splachovými sedimenty v důsledku střídání fází depozice čistě 

fluviální a sedimentace spíše nasycenými hustotními proudy.  

Svahové sedimenty překrývají těleso kvartérního kolektoru tvořené sedimenty hlavní a údolní terasy 

na úpatí strmých svahů v poměrně malém rozsahu. 

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. Došlo například ke změně soutoku 

Hvozdnice s Moravicí, ke stavbě Mlýnské strouhy a množství rybníků nejenom v nivě Opavy, ale 

např. i Přehyně. Niva řeky Opavy je historicky dlouhodobě zemědělsky obdělávaná. Typická je také 

těžba říčních štěrkopísků přímo z nivy u Dolního Benešova a Hlučína.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

HGR 1520 je situován sv. okraji výchozové části Nízkého Jeseníku s tektonickými předispozicemi, 

které využil tok řeky, ale tyto jsou bez podstatného vlivu na kvartérní sedimentaci. Změny 

v sedimentaci 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. Vzhledem k tomu, že se jedná o rajon hraničící s Polskou republikou, je 

především v úseku mezi Krnovem a Opavou minimálně ½ objemu kolektorských hornin na cizím 

území. Ještě významnější podíl kolektorských sedimentů, které se nacházejí mimo území ČR je 

v případě mocných písčitých a štěrkovitých uloženin, která vyplňují subglaciální koryta. Tato byla na 

našem území zjištěna jen v okolí Města Albrechtic, kde je podle izoliniového modelu  báze 

kvartérního kolektoru (Obr. 4-8) zřejmé, že cca 40 m mocná hrubozrnná štěrková výplň opouští ještě 

před obcí Linhartovy území ČR do Polska a vrací se do něj jen v krátkém úseku v prostoru města 

Krnov (Obr. 4-9). Na našem území se v tomto cca 7 km dlouhém úseku nachází jen mělký kvartérní 

kolektor údolní terasy řeky Opavice. Do krnovského subglaciálního koryta se pod městem Krnov 

připojuje přehloubený úsek, nacházející se v údolí Opavy a který je možné sledovat do Brantic. Takto 

posílené koryto opět na v. straně Krnova ČR opouští. Do ČR se patrně vrací v prostoru Opavské 

pahorkatiny (mimo rajon), kde navazuje na v literatuře popisovaná subglaciální koryta.  

Náznak subglaciálního koryta vyplněného spíše písčitými sedimenty byl zjištěn ještě v úseku mezi 

Kravařemi a Dolním Benešovem (Obr. 4-10), které opět směřuje mimo rajon do prostoru Opavské 

pahorkatiny. 
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Obr. 4-8. Izoliniový model báze kvartérního kolektoru v HGR 1520. 
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Obr. 4-9. Izolinie báze kvartérního kolektoru v okolí Krnova 

Legenda: 1) izolinie báze nadmořských výšek kvartérního kolektoru; 2) hranice rajonu. 

 

 

Obr. 4-10. Izolinie báze kvartérního kolektoru mezi Kravařemi a D. Benešovem. 
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1520 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1520 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na Obr. 4-11 jsou 

uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 1520 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 1520. Srážkové úhrny řadí k průměrně vlhkým oblastem České republiky, směrem do 

horských partií Jeseníků se srážkové úhrny zvyšují na nadprůměrné. 

 

 

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 1520 650,25 617,97 0,95 654,58 1,06 

 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1520 8,37 8,98 0,61 9,32 0,34 

 

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

HGR 1520, byl indikován statisticky významný trend nárůstu teploty s gradientem 0,03 °C za rok; 

zatímco u srážek z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 

zjištěn významný trend 

. 
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Hlavním vodním tokem HGR 1520 protaženého ve směru SZ–JV tvoří řeka Opava mezi Krnovem a 

Hlučínem s průměrným průtokem při ústí 15,0 m
3
/s. Významnějším levostranným přítokem Opavy je 

Opavice ústící do Opavy v Krnově s průměrným průtokem 1,33 m
3
/s. Největším pravostranným 

přítokem je Moravice (průměrný průtok u ústí 7,67 m
3
/s). Ostatní menší přítoky přivádějí vody z 

okolních rajonů (z jihu z HGR 6611, ze severu z HGR 1550) – z větších lze jmenovat na území HGR 

6611 Hvozdnici (ústící zleva do Moravice pod Oticemi s průměrným průtokem 0,80 m
3
/s) a Čižinu 

(ústící zleva do Opavy pod Brumovicemi, průměrný průtok 0,45 m
3
/s). Koryta Opavy, Moravice i 

Opavice si na větší části toků zachovala přirozený meandrující charakter, nejširší inundační území 

údolní nivy lze najít mezi Opavou a Hlučínem. Pro hodnocení HGR 1520 byla k dispozici data 

z vodoměrných stanic ČHMÚ  na řece Opavě v Opavě a v Děhylově, jejichž základní charakteristiky a 

výsledky měření uvádí Tab. 4-3.  

 

Tab. 4-3. Základní údaje o vodoměrných stanicích a výsledky měření  

číslo 

stanice 

vodní tok stanice  

(m n. m.) 

plocha 

povodí 

(km2) 

průměrný srážkový 

úhrn 1981–2010 

(mm) 

průměrný průtok 

1971–2010 (m3 . s-1) 

2650 Opava Opava (335,8) 283,88 595,46 1,235 

2660 Opava Děhylov (331,3) 361,99 637,05 1,663 

. 

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 
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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 1520 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 1520 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 1520 – 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 

Přímý hydrogeologický význam jednotlivých terasových akumulací je závislý na jejich pozici vůči 

místní erozní bázi, mocnosti terasových uloženin a mocnosti nadložních pokryvných sedimentů.  

Z vyšších říčních terasových stupňů jsou v HGR 1520 nejvýznamnější akumulační terasy, které 

v proměnlivém plošném rozsahu lemují řeky Opavu a Opavici. Morfologicky nejvýraznější je tzv. 

zábřežský stupeň, který lemuje levostrannou část údolní nivy Opavy v relativní výšce 9–10 m nad 

současným vodním tokem a řadí se k hlavní terase. Jeho báze leží 2–6 m nad hladinou řeky a mocnost 

zvodnělých štěrkopísků kolísá v rozmezí od 3,3 do 7,7 m, mezi Opavou a Hlučínem dosahuje až 15 m.  

Ve štěrkopískových akumulacích údolních teras lze obvykle rozlišit dvě úrovně – vyšší, často krytou 

sprašemi, a nižší, vyskytující se v rozsahu současných údolních niv. V údolí Opavy jsou fluviální 

štěrkopísky zachovány v různém rozsahu a mocnostech zejména mezi Zátorem a Hlučínem. Vlastním 

zvodněným kolektorem je spodní část souvrství údolní nivy složená ze štěrků, štěrků s příměsí písků, 

písčitých štěrků a jemně až hrubě zrnitých písků, jejichž mocnost je značně proměnlivá a mezi 

Krnovem a Opavou se nejčastěji pohybuje mezi 3 a 5 m, výjimečně dosahuje až 25 m, např. v Krnově 

– Kostelci. Mezi Opavou a Hlučínem dosahuje mocnost údolní terasy kolem 8 m. Spodní souvrství 

údolní nivy je v podstatě tvořeno sedimentární výplní meandrujících koryt vodního toku zaříznutých 

do různých úrovní, která se vzájemně mnohonásobně kříží. Charakteristické je velmi nepravidelné 

složení hrubozrnných nesoudržných sedimentů spodního souvrství údolní nivy, které se projevuje 

výraznými změnami v propustnosti zvodněných sedimentů. Hydrogeologický význam těchto 

sedimentů závisí kromě propustnosti také na mocnosti zvodnění a především na možnostech 

doplňování zásob podzemních vod. V závislosti na mocnosti zvodnění a litologickém složení spodního 

souvrství údolní nivy kolísají koeficienty hydraulické vodivosti (filtrace) v rozmezí řádů 10
-5

–10
-3

 m/s 

a koeficienty transmisivity v rozmezí řádů 10
-5

–10
-2

 m
2
/s. Specifické vydatnosti hydrogeologických 

jímacích objektů se pohybují převážně kolem 2,0 l/s.m, ve štěrcích přehloubených koryt mohou 

dosahovat až 7–9 l/s.m. 

Svrchní souvrství údolní nivy je tvořeno tzv. povodňovými hlínami o mocnosti 1–4 m. Jedná se o 

soudržné, jemně zrnité, v horizontálním i vertikálním směru značně proměnlivé a prakticky 

nepropustné sedimenty. Jejich hlavní hydrogeologický význam spočívá v tom, že vytváří velmi dobrou 

krycí vrstvu zabraňující pronikání znečištěné povrchové vody do podložních zvodněných sedimentů 

údolní nivy. 

V podloží fluviálních štěrkopísků Opavy jsou místy (např. v okolí Krnova, Úvalna, Holasovic a 

Velkých Hoštic) přítomny poměrně mocné glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty soustředěné 

v přehloubených korytech a vytvářejí s nimi hydraulicky spojité, vodohospodářsky významné 

zvodnělé systémy. 

Pro glacigenní, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty je z hydrogeologického hlediska 

charakteristické nepravidelné střídání průlinových kolektorů (zbytky glacifluviálních štěrků a 

štěrkopísků vyvinutých podél toků, štěrky čelní morény, glacilakustrinní písky) a většího počtu 

izolátorů (hlinité písky, jíly, souvkové hlíny). Maximálních mocností dosahují glaciální sedimenty 

v subglaciálních korytech a hlubších depresích předkvartérního povrchu, např. v oblasti jímacího 
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území Krnov – Zlatá Opavice přes 70 m nebo v údolí Opavy s. od Úvalna přes 30 m. Mocnost 

zvodnělého kolektoru v jímacím území Krnov – Zlatá Opavice přesahuje v některých vrtech 30 m. 

V oblasti rozšíření těchto sedimentů nevzniká jednotný zvodnělý systém. Zvodnění je vázáno převážně 

na bazální plochy kolektoru a jeho mocnost se pohybuje nejčastěji mezi 5 a 10 m. Hydrogeologické 

poměry jsou do značné míry ovlivněny tvarem podloží, které bylo v důsledku ledovcové modelace 

zbrázděno a vznikly tak deprese navzájem oddělené elevacemi. Propustnost a transmisivita glaciálních 

sedimentů je vlivem jejich značné petrografické pestrosti velmi proměnlivá. Hodnoty koeficientu 

filtrace kolísají v rozmezí řádů 10
-4 

m/s (štěrky) a 10
-7

 m/s (souvkové hlíny), hodnoty koeficientu 

transmisivity průlinových kolektorů ledovcových sedimentů se převážně pohybují v řádu 10
-4

 m
2
/s.  

Rovněž hodnoty specifických vydatností hydrogeologických vrtů kolísají v širokém rozpětí od setin až 

po desítky l/s.m. 

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

je uvedeno v kapitole 5 (Obr. 5-3, až Obr. 5-5)
 

 

REŽIM A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Směr a spád hladiny podzemních vod v údolní nivě je určen především morfologií nepropustného 

podloží a výškovou úrovní hladiny vody v přilehlé vodoteči. Obecně lze konstatovat, že v nadjezí 

dochází v pásmu podél řeky k břehové infiltraci, v podjezí naopak jsou podzemní vody drénovány 

říčním korytem. V případě velmi vysokých vodních stavů v řece dochází k břehové infiltraci podél 

celého toku, tedy i mimo jezy a jímací území, avšak tato břehová infiltrace je zpravidla časově 

omezená. Přirozený režim proudění podzemní vody v  údolní nivě Opavy je ovlivněn vodárenským 

využíváním podzemní vody v jímacích územích, těžbou štěrkopísků, jezy a dalšími úpravami na toku. 

Na základě práce Netopila (1962) lze v levobřežní i pravobřežní části údolní nivy vyčlenit tři pásma. 

Je to pásmo podél říčního koryta (tzv. přiříční pásmo), ve kterém se zřetelně projevují změny vodních 

stavů v řece; střední pásmo (tj. střední část nivy), kde se vliv výkyvů vodních stavů v řece postupně 

tlumí a konečně pásmo podél okraje údolní nivy, kde se projevují přítoky podzemních vod z přilehlých 

říčních teras nebo údolních svahů. 

V sedimentech údolní nivy Opavy a nízkých teras se vytváří kolektory s mírně napjatou hladinou 

podzemní vody se spádem ke korytu řeky Opavy, která se v případě nivních sedimentů a sedimentů 

nízkých teras ustaluje zhruba v hloubce 1–2,5 m pod terénem. Kolísání hladiny podzemní vody ve 

vrtech základní pozorovací sítě mělkých podzemních vod se projevuje minimem v únoru až březnu, 

zvýšeným stavem v červnu a maximem v říjnu až prosinci. K odvodnění sedimentů údolní terasy 

dochází zastřenými přítoky do vodních toků. Určitou anomálii představuje území u Palhance na s. 

okraji Opavy, kde je koryto řeky Opavy zaříznuto až do nepropustného podloží. Tato oblast údolní 

nivy a terasy je zvodněna nesouvisle a to pouze ve své bazální části.  

Ve zvodněném souvrství vázaném na kvartérní fluviální sedimenty Opavy a jejich přítoků se uplatňují 

různé způsoby doplňování zásob podzemních vod. Je to přítok z přilehlých teras nebo údolních svahů 

včetně přítoků z říčních sedimentů vedlejších toků, přítok podzemních vod z podložních 

hydrogeologických kolektorů drénovaných kvartérními fluviálními sedimenty, infiltrace 

z povrchových toků a lokální vsak atmosférických srážek. V zájmovém území je hlavním zdrojem 

jednak voda přitékající z vnějších okrajů údolních niv (tzn. z terasových stupňů) a rovněž podzemní 

voda z podložních hydrogeologických celků, na jejichž drénování se kvartérní sedimenty významnou 

měrou podílejí. Obecně platí, že při nízkých a průměrných vodních stavech drénuje řeka nivní 

sedimenty, při vysokých vodních stavech naopak povrchová voda infiltruje do okolních propustných 
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sedimentů. Množství vody prosakující z vodního toku závisí především na vztahu hladiny podzemní a 

povrchové vody, na propustnosti dna a břehů říčního koryta a na propustnosti fluviálních sedimentů. 

Podíl infiltrovaných srážkových vod v prostoru údolních niv a říčních terasových akumulací je zřejmě 

poměrně malý, protože území je na povrchu kryto naplavenými povodňovými hlínami, svahovými 

hlinitými sedimenty nebo sprašemi a sprašovými hlínami, které mají vesměs nízkou propustnost. 

Přítok podzemních vod z přilehlých terasových akumulací se uskutečňuje nejčastěji zastřeně 

prostřednictvím svahových hlín a sutí přímo do sedimentů údolní nivy, stejně jako přítok z podložních 

hydrogeologických kolektorů. 

V oblasti rozšíření glacigenních sedimentů je směr proudění podzemní vody ovlivněn modelací 

předkvartérního podloží, v němž vznikly deprese navzájem oddělené elevacemi, které ovlivňují 

mocnost zvodnění i proudění podzemní vody. Hladina podzemní vody v kolektorech vázaných na 

glaciální sedimenty je buď zcela volná, pouze v místech výskytu mocnějších pokryvů sprašových hlín 

nebo jílovitých poloh mírně napjatá. K doplňování zásob podzemních vod dochází nejčastěji přítoky 

z okolního horninového prostředí a také infiltrací srážkových a tavných vod. Odvodnění glaciálních 

sedimentů probíhá přehloubenými koryty, skrytě do současných vodních toků, nebo přirozenými 

vývěry nebo vodárenskými odběry. Podle průběhu hydroizohyps je zřejmé, že jsou glaciální sedimenty 

na pravém břehu Opavy odvodňovány do řeky Opavy. Směr proudění podzemní vody na levém břehu 

je ovlivněn modelací terciérního podloží, takže podzemní vody částečně proudí směrem k J, kde je 

opět drénována řekou Opavou. 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Vzhledem k malému rozmezí hloubek jednotlivých sledovaných objektů nebyla v zájmovém území 

pozorována jednoznačná změna hydrochemického typu podzemní vody se zvětšující se hloubkou za 

současného vzrůstu mineralizace. Podzemní voda má v celém sledovaném území podobné složení. 

Pozorovanými objekty byla zastižena svrchní oxidační zóna, pro niž je typický převažující obsah 

hydrogenuhličitanů, síranů, vápníku a hořčíku. Místy byly tyto dominující anionty či kationty 

nahrazeny sodíkem nebo chloridy. Vzhledem k rychlému oběhu podzemní vody a tím krátké době 

kontaktu s horninami je celková mineralizace obvykle spíše poměrně nízká, převážně do 0,6 g/l. 

Hodnota pH se ve většině případů pohybuje v rozmezí 6,5–7,5.  

V celém území HGR 1520 převažuje (dle 20 mval%) hydrochemický typ Ca–HCO3, méně rozšířený je 

typ Ca–HCO3SO4, tento typ však není omezen pouze na menší část území rajonu, naopak se občas 

ojediněle vyskytuje.  

Občasné výskyty podzemních vod se zvýšeným podílem chloridů nasvědčují jak možnosti ovlivnění 

solením v případech, kdy spolu se zvýšenou koncentrací chloridů byla zjištěna i vyšší přítomnost 

sodíkových iontů, tak i ovlivnění organickými odpady u vod se zvýšeným obsahem amonných iontů. 

Zvýšené koncentrace dusíkatých látek se většinou neprojevují zvýšenými koncentracemi dusičnanů, 

které jen velmi zřídka převyšují hodnotu 50 mg/l považovanou za hodnotu, která by neměla být 

překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí. V řadě sledovaných objektů však 

byla příčinou nízké koncentrace dusičnanů vysoká koncentrace železnatých iontů, které mohou 

v podzemní vodě způsobovat redukci dusičnanů, snižování jejich koncentrace a sekundární vznik 

amonných iontů. Svědčí o tom zvýšené koncentrace amonných iontů až nad hodnotu 0,5 mg/l, která 

indikuje zhoršenou jakost podzemní vody, kdy je většinou zvýšená koncentrace amonných iontů 

provázena zvýšenou koncentrací železnatých iontů. Nejvyšší koncentrace železa se vyskytují 

v podzemní vodě na JV rajonu, kde dosahují desítek mg/l. 
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Kromě koncentrace amonných iontů, železa a výjimečně dusičnanů (do 100 mg/l) žádná z dalších 

sledovaných znečišťujících látek nepřevyšovala svými koncentracemi plošně ani opakovaně hodnoty 

indikátorů znečištění podle Metodického pokynu MŽP ani hodnoty indikující zhoršenou jakost 

podzemní vody nebo vliv lidské činnosti ve smyslu referenčních hodnot 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 podzemních vod.   

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  

 

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 
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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. 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1520 (v klasifikaci dle 35 mval%) 

v podzemních vodách Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1520 převládají 

podzemní vody chemických typů Ca-HCO3 a Ca-HCO3SO4. Typy s podílem síranů převlýdají na 

severu v okolí Krnova a na jihu, jižně od Opavy. Proměnlivost chemických typů podzemní vody je 

znázorněna na Obr. 4-14. 
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Obr. 4-14. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1520 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

Průměrná doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí nebyla v HGR 1520 stanovována. 

 

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 1520 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. 

V Tab. 4-4 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 1520 v roce 2011, který byl doplněn o 

hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst je uvedena na Obr. 4-15.  
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Tab. 4-4. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1520 

Místo odběru Odběrný objekt Odebírané množství 

(l/s) 

Povolené množství 

(l/s) 

Krnov, Zlatá Opavice 5 studní 30,1 60 

Krnov, Kostelec 12 vrtů a studní 26,9 31,7 

Úvalno HV-1 2,9 4,9 

Opava-Jaktař, Jaselská Jaktařský zářez 11,1 10 

Brumovice, Pustý Mlýn B 1, 2, 3, 6 2,8 10 

ČOV Opava  1,4 1,7 

ČOV Opava  2,2 8,9 

Opava, psychiatrická léčebna HV-1 2,7 4,6 

Ostroj, vodojem  0,9 4 

Bivoj Opava  1,3 1,4 

Balakom, Opava-Komárov HV-2, HV-3 0,2 1,1 

Kosmas Opava, Komárov  3,7 5,9 

Brano Hradec n. Moravicí  2,5 3,8 

Zemědělská Kylešovice  0,7 1,5 

Opava Model obaly  1,4 1,4 

ZD Loděnice, Neplachovice  0,4 1,0 

Komárov   1,3 11,5 

Krnov, krytý bazén  0,7 1,0 

Město Albrechtice V-6A 4,9 4,9 

Opavia, Vávrovice  0,3 1,0 

suma 98,4 170,3 

 

 

Obr. 4-15. Odběry podzemních vod v HGR 1520 
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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  

Hydrogeologická struktura HGR 1520 Kvartér Opavy sleduje údolní nivu Opavice a Opavy (včetně 

přítoků – Moravice) v délce cca 60 km. Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají 

jihovýchodním směrem k soutoku Opavy s Odrou. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou 

zaznamenávány na okrajích modelu v oblasti přetoku podzemních vod z kulmských hornin. Největší 

přítoky do HGR 1520 přes jeho hranice (celkem 220 l/s) jsou přes hlavní terasu a glaciální sedimenty. 

Pouze jednotky procent přítoků přes hranice připadají na kulm. 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 cca 420 m n. m. v oblasti údolní nivy Opavice a minimální 218 m n. m. v 

oblasti soutoku Opavy a Odry. Proudový model HGR 1520 je uveden na Obr. 5-1. 

Koncepční předpoklady pro hydrogeologický matematický model HGR 1520, který je součástí 

modelového regionu 2, lze shrnout v následujících bodech: 

 Rajon 1520 má výrazně protažený tvar sledující tok řeky Opavy v SZ-JV směru. Orientační 

rozloha HGR 1520 Kvartér Opavy je cca 125 km
2
. 

 Jako kolektor byly vymezeny fluviální sedimenty údolní nivy řeky Opavy a jejích přítoků, 

spolu s množstvím glacigenních sedimentů, zahrnujících sedimenty glacifluviální, případně i 

glacilakustrinní. Vymezený kolektor dosahuje většinou mocnosti 2–6 m, výjimečně, v místě 

přehloubených koryt, i přes 30 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 (při výpočtu v Surferu). Na 

většině území je kolektor krytý sprašemi, případně sprašovými hlínami. 

 Jižní hranice vymezeného rajonu je dána stykem s HGR 1510. Východní a severovýchodní 

hranice je dána okrajem údolní nivy řeky Opavy. Do rajonu nejsou zahrnuty sedimenty hlavní 

terasy (společně s podložními glacigenními sedimenty), které se odvodňují jižním směrem do 

rajonu 1510. Hladina zde není spojitá, okraj báze hlavní terasy je nad úrovní údolní terasy; 

dochází zde k vývěru četných pramenů. V místech, kde je hranice rajonu vedena po státní 

hranici (řekou Opavou), jsme z důvodu reálné možnosti vytvoření matematického modelu 

hranice rajonu posunuli severním směrem, k odhadovanému okraji údolní nivy na polské 

straně. Severně od Krnova hranice rajonu přesahuje do sedimentů kulmu (původní vymezení 

rajonu). Na západě a jihozápadě je hranice rajonu vedena po hranici údolní nivy, na styku 

s kulmskými sedimenty. Sedimenty vyšších teras zde nejsou do rajonu zahrnuty. Jihozápadně 

od Opavy, u soutoku s Moravicí, zasahuje hranice rajonu mimo údolní nivu a zahrnuje také 

písčité štěrky hlavní terasy a ledovcové sedimenty. 
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 Nepropustné podloží kvartérních sedimentů tvoří horniny miocenního stáří, zastoupené 

vesměs jíly a kulmské horniny. Průběh nepropustného podloží je definován v mapě izolinií 

báze kolektoru. Výměnu podzemních vod s podložními jednotkami lze zanedbat. 

 Propustnost kolektorů je průlinová. Jedná se o hydrogeologickou strukturu s mělkým oběhem 

podzemních vod a intenzívní vodní výměnou s povrchovými recipienty. Území je 

odvodňováno relativně hustou říční sítí, která determinuje hydrogeologický režim.  

 Koeficienty filtrace se pohybují v řádu 10
-5 

až 10
-2

 m/s, v okrajových částech dosahují i 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. 

 Průměrný roční srážkový úhrn činí 542 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 7 051 450 m
3
/rok, resp. 0,2236 m

3
/s. 
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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 892 5 0.002 0.003 0.02676   0.0268 odtok do údolní nivy Odry 

2 VH III. druhu q = f(H) C 2636 2 0.000001 0.01 0.00005272 0.00005   přetok z karbonu 

3 VH III. druhu q = f(H) Q 842 3 0.000001 0.005 0.00001263 0.00001   přetok z jílových ledovc. Sedimentů 

4 VH III. druhu q = f(H) Q 2157 5 0.0001 0.005 0.0053925 0.00539   přetok z hlavní terasy, glac. Sedimentů 

5 VH III. druhu q = f(H) C 1398 2 0.000001 0.01 0.00002796 0.00003   přetok z karbonu 

6 VH III. druhu q = f(H) Q 25765 8 0.0001 0.005 0.10306 0.10306   přetok z hlavní terasy, glac. Sedimentů 

7 VH III. druhu q = f(H) Q 18611 6 0.0001 0.005 0.055833 0.05583   přetok z Polska (glac. Sedimenty?) 

8 VH III. druhu q = f(H) C 9737 2 0.000001 0.01 0.00019474 0.00019   přetok z Polska (karbon?) 

9 ZH III. druhu q = f(H) C 49681 2 0.000001 0.01 0.00099362 0.00099   přetok z karbonu 

10 ZH III. druhu q = f(H) Q 4372 6 0.0001 0.005 0 0.00000   přetok z hlavní terasy, glac. Sedimentů 

11 ZH III. druhu q = f(H) C 23137 2 0.000001 0.01 0.00046274 0.00046   přetok z karbonu 

12 ZH III. druhu q = f(H) Q 1187 5 1.00E-05 0.002 0.0001187 0.00012   přítok nivou Moravice 

13 ZH III. druhu q = f(H) C 28138 2 0.000001 0.01 0.00056276 0.00056   přetok z karbonu 

14 VH III. druhu q = f(H) Q 495 10 0.0001 0.005 0.002475 0.00248   přetok z Polska (koryto?) 

15 VH III. druhu q = f(H) C 4168 2 0.000001 0.01 0.00008336 0.00008   přetok z Polska (karbon?) 

Celkem vnější:                   0.16919     

Vnitřní                         

16 VH       4721             okraj kvartéru 

Srážky*: 

 

                0.22360     

Celková suma                    0.39279 0.02676   

*Srážky: 54,21 mm (1,72 l/s/km
2
) - při ploše 130 km

2
 je to 223,6 l/s, tj. 7 051 450 m

3
/rok 
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Obr. 5-1. Proudový model HGR 1520 

 

 Obr. 5-2. Schéma koncepčního modelu HGR 1520 (čísla okrajových podmínek – viz Tab. 5-1) 
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Obr. 5-3. Plošné rozložení koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech  

 
Obr. 5-4. Celková mocnost kolektoru 
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Obr. 5-5. Hydroizohypsy podzemní vody v HGR 1520 

 

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. 5-6. 

Tab. 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka klíč_GDO 

HMÚ-71 Úvalno 1074760 506150 293,4 13 312616 

S-1/0073 Velké Hoštice 1088954 491894 237,86 7,7 314207 

6M-010b Kylešovice 1090090 494265,8 244,86 14,5 693847 

VO-0032N Kravaře ve Slezsku 1090153 489470,4 234,06 11 693751 

HMÚ-32 Kravaře ve Slezsku 1090170 489420 234,12 11 319786 

HMÚ-37 Kylešovice 1090351 497006 256,39 12 576129 

S-2/0051 Kravaře ve Slezsku 1091575 487446 230,36 7,3 319438 

6H-012b Kravaře ve Slezsku 1091730 487478,9 233,62 26,06 692320 

VO0035 Opavské Předměstí 1070027 507824 308,01 24,4 715877 
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy v rámci 

projektu vrty ČHMÚ v Tab. 5-3. 

 

Tab. 5-3. 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. 

HMÚ-71 VO0071 Úvalno kvartér 13 293,4 288,30 

S-1/0073 VO0073 Velké Hoštice kvartér 7,7 237,86 236,30 

6M-010b VO0170 Kylešovice (Komárov) kvartér 14,5 244,86 - 

VO-0032N VO0174 Kravaře ve Slezsku kvartér 11 234,06 232,00 

HMÚ-32 VO0032 Kravaře ve Slezsku kvartér 11 234,12 231,90 

HMÚ-37 VO0037 Kylešovice kvartér 12 256,39 262,30 

S-2/0051 VO0051 Kravaře ve Slezsku kvartér 7,3 230,36 229,00 

6H-012b VP9201 Kravaře ve Slezsku kvartér 26,06 233,62 - 

VO0035 VO0035 Krnov, Opavské Předměstí kvartér 24,4 308,01 305,50 
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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 

HGR 1520 se zejména v horní části toku Opava nachází v území, kde jsou pravděpodobné přítoky 

podzemní vody ze sousedních výše položených rajonů. Dále provedené výpočty tuto dotaci neřeší, 

jejich předmětem je pouze stanovení dotace podzemních vod ze srážek, které spadají na území HGR 

1520. 

Základem pro odhad celkového průměrného odtoku je výpočet řad průměrných odtoků z mezipovodí 

vodoměrných stanic, ve kterých se hydrogeologický rajon nachází. V případě posuzovaného rajonu lze 

využít pozorovaných řad průtoků z vodoměrných stanic vymezujících mezipovodí nad stanicí Opava 

na toku Opava (č. 2660), což jsou stanice Krnov na toku Opava (č. 2630) a Krnov na toku Opavice (č. 

2650). Druhé mezipovodí nad stanicí Děhylov na toku Opava (č. 2750) je shora omezeno stanicemi 

Opava na toku Opava (č. 2660), Branka na toku Moravice (č. 2740) a Jakartovice na toku Hvozdnice 

(č. 2741). Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, z něho je patrné, že obě mezipovodí 

zasahují poměrně daleko mimo HGR 1520, pro těsnější vymezení nejsou k dispozici vodoměrná 

pozorování. Průtoky ve jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ, základní charakteristiky uvádí  

Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1520 – 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. 

 

ID  DBC ANALOG P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A (km2) IA 

(km2) 

KALIB 

1520m 

2660-2630-

2650 

mezipovodí 

Opava 

(Opava) 

2660- 

2630- 

2650 

 595,46 1,235 335,81 283,88 46,78 1971-

2010 

1520m 

2750-2740- 

2741- 

2660 

mezipovodí 

Opava 

(Děhylov) 

 

2750- 

2740- 

2741- 

2660 

 

637,05 1,663 331,29 361,99 58,79 1971-

2010 

HGR 1520 HGR 1520 - TRANS 618,00 - 265,45 124,71 124,71 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byla zřízena následující pozorování: 

 T-16 (1520) Štěpánka (Zábřeh) 

Vzhledem k tvaru posuzovaného HGR 1520 a říční sítě je zvolené pozorování v povodí Štěpánky 

jedinou přijatelnou možností získat z vodoměrných pozorování informace o odtoku 

z hydrogeologického rajonu 1520, i když část pozorovaného povodí leží mimo území HGR 1520. 

 

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. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

52 
 

 

Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění 

 

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 142.17 105.07 13.68 10.11 

POD mezipovodí Opava (Děhylov) 3,18 2,18 51,07 38,42 1,69 1,27 

POD mezipovodí Opava (Opava) 3,85 1,71 45,76 28,22 1,93 1,19 

POV mezipovodí Opava (Děhylov) 12,73 26,11 210,63 501,71 6,98 16,63 

POV mezipovodí Opava (Opava) 8,74 14,07 106,46 252,84 4,50 10,69 

VYP mezipovodí Opava (Děhylov) 30,91 8,83 492,99 159,73 16,34 5,29 

VYP mezipovodí Opava (Opava) 30,68 28,09 369,20 456,87 15,61 19,31 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1520 

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 Opava (Opava) 0.484. 

Na Obr. 6-4 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny řady měsíčních 

dotací zásob podzemní vody. 
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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. 

.  

Obr. 6-3. HGR.  Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-4.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-5.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-6. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

Obr. 6-7. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-8. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

Vyčlenění základního odtoku na základě režimu hladin podzemních vod – metoda Kliner – 

Kněžek 

Tab. 6-3. Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

1520m2660-2630-2650 312616 0.497 

1520m2750-2740-2741-2660 576129 0.54 

1520m2750-2740-2741-2660 693847 0.573 

1520m2660-2630-2650 715877 0.596 

1520m2750-2740-2741-2660 693751 0.612 

1520m2750-2740-2741-2660 692320 0.645 

1520m2750-2740-2741-2660 314207 0.674 

1520m2750-2740-2741-2660 319786 0.692 

1520m2750-2740-2741-2660 319438 0.75 

 

Tab. 6-4. Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 1520m2660-2630-2650 1520m2750-2740-2741-2660 

BILAN 0.4226304 0.4495840 

MINIMA 0.2470916 0.2311201 

Kliner-Knezek 0.2497015 0.2023316 
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Obr. 6-9. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1520m2750-2740-2741-2660  a  

hladin podzemních vod ve vrtů ID 576129, 693847, 715877, 693751, 692320, 314207, 319786. 319438 
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Z uvedených Obr. 6-9 vidět důležitost výběru vrtu, který dokáže dostatečně reprezentovat charakter 

HGR 1520. V uvedených grafech je vidět shoda metod klouzavých minim a Kliner-Kněžek. Model 

Bilan vystihuje charakter základního odtoku, nicméně v maximech nadhodnocuje. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1520 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1,94 l/s/km
2
, celková dotace je pak 54,21 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-5 a Tab 6-6.  

Na nově zřízené vodoměrné stanici Štěpánka (Zábřeh) byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace 

podzemních vod 2,5 l/s.km
2
. Vyšší hodnoty základního odtoku souvisejí pravděpodobně s drenážní 

funkcí Štěpánky i pro přítoky z okolních předkvartérních rajonů, podílí se na nich i vyšší úhrn srážek v 

povodí oproti průměru. 

 

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 Opava (Opava) 595,43 133,85 139,64 461,58 454,87 58,44 1,85 

mezipovodí Opava (Děhylov) 637,02 141,46 128,61 495,56 507,09 57,58 1,82 

HGR 617,97 NA 125,45 492,52 491,56 54,21 1,72 

 

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 Opava (Opava) 643,11 180,03 168,11 463,08 472,45 71,41 2,26 

mezipovodí Opava (Děhylov) 682,43 153,01 157,89 529,42 520,49 69,06 2,19 

HGR 654,58 NA 147,8 506,78 503,88 64,28 2,04 

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 1520 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1520 148,64 125,45 0,84 147,80 1,18 

mezipovodí Opava (Děhylov) 150,06 128,61 0,86 157,89 1,23 

mezipovodí Opava (Opava) 157,65 139,64 0,89 168,11 1,20 
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Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1520 503,41 491,56 0,98 503,88 1,03 

mezipovodí Opava (Děhylov) 510,30 507,09 0,99 520,49 1,03 

mezipovodí Opava (Opava) 470,83 454,87 0,97 472,45 1,04 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1520 61,64 54,21 0,88 64,28 1,19 

mezipovodí Opava (Děhylov) 66,39 57,58 0,87 69,06 1,20 

mezipovodí Opava (Opava) 64,05 58,44 0,91 71,41 1,22 

 

Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1520 63,43 53,83 0,85 63,12 1,17 

mezipovodí Opava (Děhylov) 67,59 57,26 0,85 68,01 1,19 

mezipovodí Opava (Opava) 66,23 57,83 0,87 69,80 1,21 

 

Obr. 6-10 až Obr. 6-15 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1520. Silnou čárou je vyznačen 

průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, 

váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu 

spolehlivosti odhadu průměru. 

 

 

Obr. 6-10. Vývoj průměrných ročních srážek 
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Obr. 6-11. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-12. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-13. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-15. 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.  

 Na území HGR 1520 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok.  

 

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. 6-16. 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. 
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Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-17. 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. 6-16. 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. 

 

Obr. 6-17. 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. 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Vzhledem k tvaru posuzovaného HGR 1520 a říční sítě je zvolené pozorování v povodí Štěpánky 

jedinou přijatelnou možností získat z vodoměrných pozorování informace o odtoku z rajonu, i když 

část pozorovaného povodí leží mimo území HGR 1520. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hranice modelu pro HGR 1520, respektive jeho okrajové podmínky, nemohly plně respektovat 

aktuální hydrogeologickou rajonizaci České republiky (Olmer et al. 2006; vyhláška č. 5/2011 Sb.). 

Severně od Krnova je aktuální území rajonu za hranicemi rozšíření kvartéru (geologický model 

zpracován dle geologických hranic). Na druhé straně byl ve značné délce rajon vymezen státní hranicí. 

Z hlediska hydrogeologického nebylo přijatelné simulovat a bilancovat jen část hydrogeologické 

struktury, neboť řeka Opava mezi Městem Albrechticemi až Vávrovicemi sleduje státní hranici. Bylo 

tudíž nezbytné rozšíření hranic modelu, a to v rozsahu údolní nivy Opavy na území Polska. Podkladem 

pro vymezení hranice byl digitální model terénu v měřítku 1 : 25000. Vymezení modelové domény je 

patrné z Obr. 6-18. 

 

 

Obr. 6-18. HGR 1520 Kvartér Opavy: Vymezení modelové oblasti, okrajové podmínky modelu 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast HGR 1520 Kvartér Opavy je součástí 

modelového regionu 2. 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod byl zpracován ve 4 etapách: 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

65 
 

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.  

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 Opava-Opava a Opava-Děhylov. 

Pro hydrogeologický rajon 1520 je efektivní infiltrace (rozdíl infiltrace a evapotranspirace) 

kalibrována v transientním modelu na celkové úrovni 290 l/s. Tato hodnota dává výsledek efektivní 

infiltrace pro rajon 72 mm/rok. Podle modelu VÚV (Kašpárek – Hanel 2013) je hodnota této veličiny 

za rajon 1520 60 mm/rok. Vzhledem k tomu, že simulovaná mezipovodí nezahrnovala oblast srážkově 

bohatší nad Krnovem, lze považovat soulad za velmi dobrý. 

Tato hodnota efektivní infiltrace (transientní model) odpovídá specifickému základnímu odtoku 2,1 

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 
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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 10
-7

 až 10
-3

 m . s
-1

. 

Mediánová hodnota K (parametr K má výrazně log-normální rozdělení) pro celé území pak 

dosahovala hodnoty 3.10
-5

 m/s. Konduktance okrajové podmínky na přetoku z a do modelu (GHB) se 

na území modelu pohybovala v řádech 10
-10

 m
2
/s.m (minima přetoků na kontaktu s kulmem Nízkého 

Jeseníku) až 10
-5

 m
2
/s.m (odtok z modelu na kontaktu s HGR 1510). Konduktance dnových sedimentů 

vodních toků je v případě tzv. „stream flow routing“ vyjádřena pomocí vertikální hydraulické 

vodivosti Kv dnových sedimentů. Výsledné hodnoty Kv dnových sedimentů se pohybovaly v řádech 

10
-10

 až 10
-4

 m/s. Konduktance okrajové podmínky menších vodních toků (drain boundary) pak v 

řádech od 10
-7

 do 10
-5

 m
2
/s.m.  

 

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. 6-19. 

Hydrogeologická struktura HGR 1520 Kvartér Opavy sleduje údolní nivu Opavice a Opavy (včetně 

přítoků – Moravice) v délce cca 60 km. Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají 

jihovýchodním směrem k soutoku Opavy s Odrou. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou 

zaznamenávány na okrajích modelu v oblasti přetoku podzemních vod z kulmských hornin. Největší 

přítoky do modelu přes hranice rajonu (celkem 220 l/s) jsou přes hlavní terasu a glaciální sedimenty. 

Pouze jednotky procent přítoků přes hranice připadají na kulm. 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 cca 420 m n. m. v oblasti údolní nivy Opavice a minimální 218 m n. m. v 

oblasti soutoku Opavy a Odry 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav je uvedena v Tab. 

6-11. Oproti simulaci průměrného stavu (kalibrovaný stacionární model) došlo ke snížení břehové 

infiltrace a přetoků přes hranice modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodních toků. 
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Tab. 6-11. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav v HGR 1520 

okrajová podmínka 
Přítok 

(l/s) 

Odtok (odvodnění)  

(l/s) 

vodní toky 3 077 -3 616 

přetoky přes hranice modelu 220 -30 

vodárenské odběry - 0 

efektivní infiltrace 349 - 

celkem 3 646 3 646 

 

 

Komentáře k vodní bilanci stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav lze 

shrnout do následujících bodů:  

 Celkové zdroje modelu, tj. efektivní infiltrace ze srážek (rozdíl mezi infiltrací a 

evapotranspirací) + přetoky přes okrajové podmínky + infiltrace z povrchových toků, byly 

vypočteny na cca 3646 l/s. 

 Největší přítoky do modelu přes hranice rajonu (celkem 220 l/s) jsou přes hlavní terasu a 

glaciální sedimenty, z toho cca 58 l/s přes hranice z Polska. Pouze jednotky procent přítoků 

přes hranice připadají na kulm. 

 Část přítoků do modelu je rovněž situována podél okrajových podmínek reprezentujících 

úseky údolních niv přítoků řeky Opavy při jejich vstupu do modelu, z nichž nejvýznamnější je 

řeka Moravice a Opavice. 

 Odtok z modelu přes kontakt s údolní terasou Odry je modelem vypočten na cca 30 l/s. 

 Podzemní vody jsou v drtivé většině drénovány vodními toky. Celková hodnota tohoto 

propadu je cca 3616 l/s. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry jsou zobrazeny na 

Obr. 6-20, ve které jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod.  

V HGR 1520 jsou významnější odběry realizovány v jímacích územích KVaK Krnov a SmVaK 

Opava. Obecně lze konstatovat, že současné odběry (resp. odběry simulované v modelu pro léta 2001 

až 2010) představují cca 60% maximálních povolených odběrů. V oblasti Opavska pak část 

povolených odběrů nepředstavuje vodárenské jímání, nýbrž sanační čerpání. Navýšení čerpaného 

množství na povolené maximum pro SmVaK Opava – Jaselská se v modelu jevilo hraniční – 

problémy s vysycháním buněk bylo nutno řešit navýšením hydraulické vodivosti v buňce simulující 

odběr. V případě jímání KVaK Krnov dopad navýšení neměl významnější projev díky existenci 

struktury přehloubeného subglaciálního koryta. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu 

simulujícího maximální povolené odběry je uvedena v Tab. 6-12. 

Z bilance při srovnání s původní kalibrovanou verzí je patrné, že došlo ke zvýšení břehové infiltrace z 

povrchových recipientů. Navýšené přetoky z kulmu ani vyšších teras díky vzdálenosti jímacích území 

od těchto okrajových podmínek ověřeny nebyly. Dále pak došlo ke snížení odtoku povrchových a 

částečně i podzemních vod z HGR 1520. Nepatrné zvýšení efektivní infiltrace jde na vrub faktu, že 

došlo ke snížení hladiny podzemních vod a tím snížení evapotranspirace (v MODFLOW funkcí 

hladiny podzemních vod). 
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Tab. 6-12. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka 
Přítok 

(l/s) 

Odtok (odvodnění)  

(l/s) 

vodní toky 3 155 -3 510 

přetoky přes hranice modelu 220 -27 

vodárenské odběry - -190 

efektivní infiltrace 352 - 

celkem 3 727 -3 727  
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Obr. 6-19. Hladina podzemní vody v HGR 1520 – neovlivněný stav 
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Obr. 6-20. Hladina podzemní vody podzemní vody v HGR 1520 – 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. 6-21 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. Průměrná hodnota čerpání je v rajonu 

cca 100 l/s. V období po roce 2005 je patrný nevýznamný nárůst jímaného množství podzemní vody.. 

 

 

Obr. 6-21. Vývoj měsíčních odběrů v období hydrologických let 2001 až 2010 

 

Při kalibraci transientního modelu bylo uplatněno jak hladinové, tak bilanční kritérium. Kalibrační cíle 

byly reprezentovány jednak průměrnými měsíčními hladinami podzemních vod v daném roce pro 

daný objekt (16 monitorovaných objektů) a také průměrnými měsíčními průtoky povrchových vod v 

profilech Opava–Krnov, Opavice–Krnov, Moravice – Branka u Opavy a Opava–Děhylov.  

Uplatnění obou kalibračních kritérií umožnilo zpřesnit efektivní srážkovou infiltraci z hlediska její 

časové distribuce. Graf na Obr. 6-22 dokládá závislost změny zásob podzemních vod na efektivní 
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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 

efektivní infiltrace kdežto období ztrát s epizodami, kdy probíhá evapotranspirace. V průběhu 

modelované desetileté časové periody došlo ke zvýšení zásob podzemních vod akumulovaných v 

modelované hydrogeologické struktuře. Tento nárůst lze vyčíslit pouze absolutní hodnotou 3,2 

mil. m
3
. V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území HGR 1520: 139 km

2
 

 

 

Obr. 6-22. 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. 6-23. 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. Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob 

podzemní vody) začínají na území HGR 1520 prosincem a končí v březnu. 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. 

. 
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Obr. 6-23. Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 

 

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 1520 simulovány odběry 1000 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. 

 

 

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 290 l/s, což při rozloze modelovaného území 139 km
2
 odpovídá 2,1 l/s.km

2
. 

Průměrné vodárenské odběry představují 100 l/s. Podle simulace (BILAN), provedené Kašpárkem, 

Hanelem (2014) by specifický základní odtok pro HGR 1520 měl být 1,91 l/s.km
2
. Velmi nízkou 

hodnotu předpokládají zejména pro mezipovodí Opava (1,18 l/s.km
2
). Nicméně v tomto případě je 

možno ve výsledcích BILANu konstatovat vysoký rozdíl mezi měsíční odtokovou výškou měřenou a 

simulovanou (180 vs. 110 mm). Tím je odtok pro toto mezipovodí podceněn. Pro mezipovodí Děhylov 

předpokládají autoři této zprávy specifický základní odtok 2,47 l/s.km
2
. 
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Podle Kučery et al. (1993) byly pro bilanční celek Opava – Děhylov s plochou 2039 km
2
 stanoveny 

přírodní zdroje podzemních vod na 4790 l/s, což dává hodnotu specifického základního odtoku 2,3  

l/s.km
2
. 

Vzhledem k tomu, že stacionární model dává výsledek specifického základního odtoku 2,5 l/s.km
2 

a 

transientní model 2,1 l/s.km
2
, je možno v souladu s Kučerou et al. (1993) konstatovat, že tyto hodnoty 

představují pravděpodobné meze této bilanční veličiny pro HGR 1520 Kvartér Opavy 

 

Tab. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

                                                   l/s 

vodní toky 3080 -3430 

přetoky přes hranice modelu 200 -30 

vodárenské odběry - -100 

efektivní infiltrace 520 - 

evapotranspirace - -230 

změna zásob 410 -420 

celkem 4210 -4210 

 

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. 6-24. 

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. 6-24. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1520 

 

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. 6-25. 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. 2,1 1,74 1,52 1,45 

ef. inf. + přítok přes hranice modelu na 

okrajové podmínce III. typu GHB 

3,55 2,94 2,58 2,45 

 

 

Obr. 6-25. Prognózované změny specifického základního odtoku v rajonu 1520 
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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 rajonu 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 

indukované zdroje z vodotečí 43 78 

pokles odtoků ve vodotečích 40 106 

pokles odtoků přes hranice modelu 0 3 

 

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 a snižování hladiny na Opavsku nebylo řešeno, 

stejně tak jako některé málo významné odběry.  

V Tab. 6-16 jsou prezentovány výsledky simulace. Z výsledků vyplývá pro HGR 1520, že vyšší 

redukce jsou pravděpodobné v mezipovodí Opava (srážkově chudší) než na vyšších částech povodí (na 

Krnovsku). Míra redukce mimo jiné významně závisí na vzdálenosti jímacího území od vodního toku, 

který může nahrazovat přírodní zdroje ze srážek indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. 

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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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 

Město Albrechtice, vrty V-6,V-7 

Město Albrechtice, vrt V-6A 

 

13 

 

7% 

Krnovská škrobárna 

KVaK Krnov - Kostelec 

KVaK Krnov – Zlatá Opavice 

SKS Krnov 

Technické služby Krnov – koupaliště 

Technické služby Krnov – krytý bazén 

 

 

 

62 

 

 

 

5 % 

Úvalno 3 3% 

Bivoj Opava 

Psychiatrická léčebna v Opavě 

Školní statek Opava 

 

5 

 

30% 

SmVaK OOV – Opava – Jaselská 

STS - Opava - Jaktař 

ZD Loděnice - st. Neplachovice 

ZD Loděnice - st. Vávrovice, kravín  

OPAVIA, k. Vávrovice 

 

 

10 

 

 

10% 

SmVaK - OV Opava 

SmVaK OOV – Bohuslavice, HV-107, 

HV-107A 

OSTROJ - vodojem MODEL OBALY 

Opava 

 

 

 

12 

 

 

 

18% 
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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. 

Vzhledem k hloubkovému rozsahu kvartérních kolektorů se prostorové rozložení jednotlivých 

kategorií upravitelnosti v připovrchové zóně a vlastním kvartérním kolektoru v podstatě neliší. 

Kvalita podzemní vody v oblasti hydrogeologického rajonu 1520 Kvartér Opavy do značné míry 

kolísá. V převážné části rozlohy HGR, 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 valounu budují souvrství kvartérních sedimentů. Rovněž podzemní vody kolektorů 

ledovcových sediment, které s fluviálními uloženinami tvoří jeden hydrogeologický celek, jsou značně 

železité. Zvýšené obsahy síranů, případně chloridů a sodíku při nárůstu celkové mineralizace 

podzemní vody v okolí Opavy jsou zřejmě způsobeny blízkosti sádrovcového ložiska v Kateřinkách. 

 

Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru HGR 1520 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1520  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hydrogeologickém rajonu 1520 Kvartér Opavy jsou k dispozici tři vrty s 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 1520 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1520 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

312966 -500470 -1082450 263,46 HMU-16 VO0016 10,5 Držkovice 2005–2011 

319433 -481877 -1091880 221,48 S-1/0003 VO0003 9,2 Dolní Benešov 2009–2011 

715877 -507824 -1070027 308,1 VO0035 VO0035 24,4 Krnov 1992–2011 

 

Ani v jednom z pozorovaných vrtů není možné stanovit výraznější trend v obsahu sledovaných složek 

nebo výši celkové mineralizace. Velmi krátká časová řada chemického složení podzemní vody ve vrtu 

VO0003 neumožňuje zhodnocení časového vývoje kvality. Po celou dobu sledování byla koncentrace 

dusičnanů po mezí detekce, rovněž koncentrace ostatních makrosložek jsou poměrně nízké. Hodnota 

celkové mineralizace se pohybuje kolem 0,45 g/l. Na vrtu VO0016 došlo v roce 2010 k výraznému 

nárůstu obsahu všech sledovaných složek nad limity stanovené vyhláškou MZd ČR č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů, i celkové mineralizace, do roku 2011 se však hodnoty vrátily víceméně na 

původní úroveň. Celková mineralizace podzemní vody z tohoto vrtu je mírně zvýšená (mezi 0,6 a  

0,8 g/l), v roce 2010 dosáhla hodnoty 1,4 g/l.  

V podzemní vodě z vrtu VO0035 s nejdelší časovou řadou sledování chemismu podzemní vody je 

možné pozorovat divoké kolísání všech sledovaných složek i výše celkové mineralizace. Kolísání 

obsahu makrosložek má víceméně sezónní charakter, kdy v jarním odběrovém období jsou 

koncentrace síranů, dusičnanů i chloridů vyšší než v podzimním odběrovém období. 

Celkově se v HGR 1520 Kvartér Opavy nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu nebo nárůstu 

koncentrací hlavních makrosložek od roku 1992. 
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1520 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

83 

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. 

Na území HGR 1520 byla zřízena v nejzachovalejší mokřadní oblasti na Hlučínsku, v části nivy řeky 

Opavy s vyvinutou řadou biotopů typických pro úvaly nížinných řek, přírodní rezervace Koutské a 

Zábřežské louky (obr. 8-1). Předmětem ochrany je část nivy řeky Opavy s vyvinutou řadou biotopů 

typických pro úvaly nížinných řek, na něž jsou vázána společenstva často velmi vzácných rostlin a 

živočichů. 

V blízkosti přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky se nacházejí jímací území Velké Hoštice, 

Kravaře, Dolní Benešov, uvedené v tabulce 8-1 a další lokálního významu. Čerpání podzemní vody do 

vodovodních soustav zejména v jímacím území Krnov 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 

http://m.taggmanager.cz/925#nazev_zastaveni
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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. 

 

 

Obr. 8-1. Jímací území s možným vztahem k PR Koutské a Zábřežské louky 

 

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 

zůstane jako zavěšená kapilární voda v nivních hlínách. V závislosti na intenzitě evapotranspirace 

dojde postupně k spotřebování této zavěšené kapilární vody a tím k vysušení nivních hlín. 

V případě zvýšených odběrů podzemní vody z vodárenských zdrojů do vodovodních soustav v JÚ 

Velké Hoštice a Kravaře by v přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky mohlo dojít k ovlivnění 

vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 

Tab. 8-1. Jímací území s možným vztahem k PR Koutské a Zábřežské louky 

název č.j.Vod.ŽP Qv (l /s) 

Kravaře 220/223/1987/Pa. 7,10 

Dolní Benešov 2916/235/78 - Mr. 6,50 

Velké Hoštice ŽP-18063/2009-CeL 30 

 

Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, 

v nichž je předmět ochrany vázán na vodu, zasahujících do HGR 15200 uvádějí tabulky 8-2 a 8-3, 
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jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na obrázku 8-2. 

 

Tab. 8-2. Maloplošná zvláště chráněná území na ploše HGR 1520 

kategorie název kód rozloha (ha) 
rozloha biotopů vázaných 

na podzemní vodu (ha)  
správa 

PR Koutské a Zábřežské louky 586 197,33 80,6 krajský úřad 

PP Úvalenské louky 476 7,19 1,84 krajský úřad 

PP Jilešovice-Děhylov 5792 18,66 11,41 krajský úřad 

PP Otická sopka 1517 10,66 0,35 krajský úřad 

PP Staré hliniště 1190 4,67 0 krajský úřad 

 

Tab. 8-3. Evropsky významné lokality na ploše HGR 1520 

název kód kód v systému 

NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická 

oblast 

PO vázán na 

vodu 

Staré hliniště 3301 CZ0813469 4,67 kontinentální ano 

Jilešovice-Děhylov 3282 CZ0813449 20,76 kontinentální ano 

Děhylovský potok - Štěpán 3273 CZ0813439 80,17 kontinentální 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. 8-2. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 1520 

 

HGR 1520 představuje oblast se spíše ojedinělým výskytem zájmů ochrany přírody. Vodní a na vodu 

vázané biotopy se nacházejí zejména ve v. části rajonu. Nejcennější části jsou vymezeny jako 

maloplošná zvláště chráněná území na které jsou vázány ekosystémy závislé na oběhu a drenáži 

podzemních vod. 
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Obr. 8-3. Rozmístění vodních biotopů v HGR 1520 

 

TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ  

Na území HGR 1520 nebyly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vybrány žádné prioritní lokality, 

u kterých by se předpokládalo výraznější přímé ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. 

Z ostatních MZCHÚ jsou s využitím informací Občanského sdružení Natura Opava (www.natura-

opava.cz) blíže popsány lokality s ekosystémy, které mají těsnější vazbu na podzemní vodu. 

 

PR Koutské a Zábřežské louky představují nejzachovalejší mokřadní oblasti na Hlučínsku. Tvoří 

komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky 

zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy. Mokřadní systémy na lokalitě jsou významné výskytem 

zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a hnízdištěm mnoha ptačích druhů, typických pro úvaly 

nížinných řek.  



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

88 

 

Obr. 8-4. PR Koutské a Zábřežské louky, (foto: www.kravare.cz). 

 

PP Úvalenské louky je vymezena za účelem ochrany přirozeně vlhkých luk s řadou druhů ostřic. 

PP Jilešovice- Děhylov tvoří Poštovní rybník, aluviální louka a pravobřežní protipovodňové valy řeky 

Opavy porostlé řídkou křovinatou vegetací s krvavcem totenem. Předmětem ochrany je výskyt 

modráska bahenního. 
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 240 l/s v HGR 1520 přesahují využitelné zdroje, 

ale reálnými odběry podzemní vody zdaleka nejsou dosahovány. V roce 2014 hlavní odběratelé 

exploatovali cca 70 l/s. Rezervy mohou být v nedostatečně evidenci velmi četných drobných odběrů. 

HGR 1520 má pro zásobování obyvatelstva velký význam, i když množství podzemní vody odebírané 

z rajonu je v porovnání s množstvím vody odebíraným z povrchových nádrží nižší. Významné odběry 

podzemní vody (v desítkách l/s) jsou prováděny především v oblasti Krnova (JÚ Krnov Zlatá Opavice 

a Krnov-Kostelec).  

 

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. 

S ohledem na značný hydrogeologický význam HGR 1520 je nutno věnovat trvalou pozornost jejich 

účinné ochraně jak kvalitativní, tak i kvantitativní. Kvantitativní ohrožení je způsobováno umělými 

zásahy do přírodního režimu tvorby, oběhu a regenerace zásob podzemních vod, jejichž následkem 

může být například snížení infiltrace, omezení nebo rozptýlení podzemní vody apod. Kvalitativní 

ochrana zahrnuje opatření zabraňující kontaminaci podzemních vod znečišťujícími látkami. 

Kvalitativní i kvantitativní ochrana podzemní vody v rajonu musí být zajišťována účinnými 

opatřeními v případě ohrožení zdejšího území povodněmi. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

V níže uvedených tabulkách jsou zmíněny jen ty dobývací prostory a chráněná ložisková území, která 

nejsou součástí nadložních kvartérních rajonů. Vliv těžby štěrků byl realizován společností Štěrkovny, 

s. r. o. Dolní Benešov 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1520 

ID Název Surovina a nerost  Využití Organizace IČ 

71062 Dolní 

Benešov I 

Štěrkopísky štěrkopísek s ukončenou 

těžbou 

KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., Ostrava - Svinov 

49452011 

70112 Opava - 

Jaktař I 

Cihlářská surovina, 

Štěrkopísky 

cihlářské 

hlíny 

se zastavenou 

těžbou 

Wienerberger Cihlářský 

průmysl, a.s., Č.Budějovice 

15253 

70123 Opava - 

Jaktař 

Cihlářská surovina, 

Štěrkopísky 

cihlářské 

suroviny 

se zastavenou 

těžbou 

Wienerberger Cihlářský 

průmysl, a.s., Č.Budějovice 

15253 

71059 Kravaře Štěrkopísky štěrkopísek se zastavenou 

těžbou 

KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., Ostrava - Svinov 

49452011 

70788 Dolní 

Benešov 

Štěrkopísky štěrkopísek s ukončenou 

těžbou 

KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., Ostrava - Svinov 

49452011 
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Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

1240002 Kravaře ve Slezku I. Štěrkopísky 

1240001 Dolní Benešov Štěrkopísky 

1250000 Kravaře Štěrkopísky 

13140000 Jaktař Cihlářská surovina, Štěrkopísky 

1240000 Dolní Benešov I. Štěrkopísky 

 

 

Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1520 (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 

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 v HGR 1520 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (Prchalová et al. 2013) je celkově 

nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, polyaromatických uhlovodíků, hliníku, amonných iontů a staré 

ekologické zátěže. Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany, amonné ionty). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

91 

V HGR 1520 se vyskytuje stará ekologická zátěž, která způsobuje nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu obsahu aromatických a chlorovaných uhlovodíků a též těžkých 

kovů. Trendy v rajonu jsou stoupající (hliník, nikl, fluoranten). 

 

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 

 

Hydrogeologický rajon 1520 – Kvartér Opavy zahrnuje území rozšíření kvartérních fluviálních 

sedimentů řeky Opavy a jejích přítoků (Opavice a dolní Moravice) po Hlučín. Významnou měrou se 

zde jako hydrogeologický kolektor uplatňují také glacigenní sedimenty. HGR 1520 má pro zásobování 

obyvatelstva velký význam přesto, že množství podzemní vody odebírané z rajonu je v porovnání 

s množstvím vody odebírané z povrchových nádrží nižší. Přírodní poměry významné z hlediska 

ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 1520 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 1520 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 324 l/s v 50% zabezpečenosti a 172 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 1520 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

.-. štěrkopísek 345 
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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 207 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 Opavy v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 240 l/s v HGR 1520 přesahují využitelné zdroje, 

ale reálnými odběry podzemní vody zdaleka nejsou dosahovány. V roce 2014 hlavní odběratelé 

exploatovali cca 70 l/s. Rezervy mohou být v nedostatečně evidenci velmi četných drobných odběrů. 

Významné odběry podzemní vody (v desítkách l/s) jsou prováděny především v oblasti Krnova (JÚ 

Krnov Zlatá Opavice a Krnov-Kostelec). Kromě výše jmenovaných byla v rámci vymezeného rajonu 

vybudována ještě řada menších jímacích území lokálního významu. V případě zvýšených odběrů 

podzemní vody z vodárenských zdrojů do vodovodních soustav v JÚ Velké Hoštice a Kravaře by v 

přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky mohlo dojít k ovlivnění vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů. Obce a města přilehlé ostravské aglomerace jsou zásobovány pitnou vodou z ostravského 

oblastního vodovodu napojeného zejména na vodní nádrže Kružberk a Šance. Odběry z vybraných 

jímacích území na území HGR 1520 za rok 2014 demonstruje Tab. 10-3. 

 

Tab. 10-3. Odběry z vybraných jímacích území v roce 2014 

jímací území 
povolený maximální odběr (l/s) průměrný odběr v roce 2014 (l/s) 

Krnov – Zlatá Opavice 99,0 28,15 

Krnov – Kostelec 100,0 24,80 

Opava–Karlovec (Jaktař) 18,0 7,69 

Brumovice Pustý Mlýn 10,0 2,90 

Město Albrechtice 20,0 4,96 
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KOMENTÁŘ 

Základní odtok stanovený modelem BILAN pro referenční období 1981–2010 uvádí Tab. 10-4. 

 

Tab. 10-4. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 39,0 1,23 154 

80% 17,7 0,56 70 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 39 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 22 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 

sestavený podle výsledků modelování, uvedených v Tab. 10-5. 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v červnu a postupně klesá do 

zimních měsíců. 

 

Tab. 10-5. 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% 6 7 90 57 106 44 41 21 9 6 4 2 33 

Bilan_ZaklOdtok-80% 9 22 152 137 173 128 85 53 34 22 14 10 70 

Bilan_ZaklOdtok-50% 29 129 326 321 299 320 164 98 61 42 28 27 154 

MODFLOW Srážky Inf. 433 771 857 905 1068 555 432 320 189 128 287 326 523 

MODFLOW Evapotrans. 79 40 30 50 134 312 453 472 474 377 226 136 232 

MODFLOW Toky Inf. 2804 2850 2846 3062 3482 3667 3419 3106 2984 2899 2968 2924 3084 

MODFLOW Toky dren. 3377 3444 3447 3501 3542 3476 3501 3485 3394 3329 3311 3346 3430 

MODFLOW_z.odtok 573 595 601 440 60 -190 82 379 410 430 343 422 345 

MODFLOW OP Přítok 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 

MODFLOW OP Odtok 29 29 29 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 
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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 620 mm, který odpovídá rajonu 1520, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 2,5-4,0 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 1520 je 4,0 l/s/km
2
 a tedy na horní hranici hodnot 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 620 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 2,0 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem Bilan pro rajon 1520 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 0,43. 

Pro tranzientní model Modflow počítáno se základním odtokem 2,1 l/s/km
2
 což je mírně výše než 

základní odtok z modelu BILAN. Dalších 1,8 l/s/km
2
 tvoří přetoky přes hranice modelu. 

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 345 l/s 

v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 

má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80 % velikost 250 l/s.  

Využitelné množství lze uvažovat ve výši (0,60 hodnoty přírodních zdrojů). Stávající odběr je do výše 

70 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. 

Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 1986 – 1987 až 1990) 

a období výrazných dotací (např. 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. 
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Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

NÁVRHY 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod je doporučeno využívání 9 

vrtů ČHMÚ uvedených v Tab. 5-3. 
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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 1520 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 345 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 

z hodnoty přírodních zdrojů, , stanovených hydraulickým modelem na základě koncepčního 

hydrogeologického modelu a hydrologického modelu BILAN. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1520 je 207 l/s. Využitelné 

množství představuje 60% hodnoty přírodních zdrojů a odpovídá transientním modelem 

ověřeným hodnotám. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 240 l/s v rajonu nepřesahují přírodní 

zdroje, překračují však stanovené využitelné zdroje. Reálnými odběry podzemní vody zdaleka 

nejsou dosahovány. V roce 2014 hlavní odběratelé exploatovali cca 70 l/s. Lze doporučit s 

ohledem na výši využitelných zdrojů podzemních vod revizi všech povolených odběrů 

podzemních vod, aby v případě současného čerpání všech povolených odběrů podzemních 

vod nedocházelo k přetěžování rajonu.  

 HGR 1520 zahrnuje území rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů řeky Opavy a jejích 

přítoků (Opavice a dolní Moravice) po Hlučín. Významnou měrou se zde jako 

hydrogeologický kolektor uplatňují také glacigenní sedimenty. Obecně jde o jedno 

kolektorový systém s podzemní vodou mělkého oběhu. 

 Pro oběh a akumulaci podzemní vody mají ve studovaném rajonu největší význam fluviální 

štěrky a písky údolní nivy (zejména v prostoru přehloubených koryt) a přilehlých nízkých 

teras, které skládají hlavní hydrogeologický kolektor, charakterizovaný průlinovou 

propustností, zahrnujících i tilly, glacifluviální, případně i glacilakustrinní sedimenty. 

Vymezený kolektor dosahuje většinou mocnosti 2 – 6 m, výjimečně i přes 30 m. Na většině 

území je kolektor krytý sprašemi, případně sprašovými hlínami. 

 Pro sledování stavu podzemních vod byly navrženy referenční hydrogeologické vrty 

pozorované ČHMÚ, uvedené v Tab. 5-3. 
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