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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

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

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

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

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

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

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1610 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1610 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Horní Moravy 

ID útvaru: 16100  

Název útvaru: Kvartér Horní Moravy 

Plocha, km2: 92,1931  

Pozice: rajon svrchní vrstvy  

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Morava a přítoky Váhu 

Povodí: Dunaj 

Bilancovaný kolektor: kvartérní sedimenty 

Kraje: Olomoucký 

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

 

Hydrogeologický rajon 1610 Kvartér Horní Moravy 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 1610 má výrazně protáhlý tvar sledující tok řeky Moravy a jejího levostranného přítoku 

Desné zhruba ve směru S-J a jeho celková plocha činí 92,1931 km
2
. Je budován fluviálními sedimenty 

řeky Moravy a jejích nejvýznamnějších přítoků, v nichž vznikají hydrogeologické kolektory s 

průlinovou propustností. Hranice HGR 1610 je dána rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů 

řeky Moravy, j. omezení tvoří hranice s HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu. Význam 

rajonu spočívá v akumulaci a drenáži podzemních vod přitékajících z okolního hydrogeologického 

masívu a má i přes menší plošný rozsah značný vodárenský význam. 

Větší část území HGR 1610 je pro své přírodní podmínky součástí Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy vyhlášené Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1610 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

12 

 

 

 

 

3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území HGR 1610 je zobrazeno v geologických mapách 1 : 50 000 14-42 Rýmařov, 14-41 Šumperk a 

14-43 Mohelnice (Opletal – Koverdynský 1998, Koverdynský 1998a, Koverdynský 1998b). Základní 

geologické mapy 1 : 25 000 byly sestaveny pro území listů 14-421 Velké Losiny (Žáček et al. 2000a), 

14-423 Libina (Aichler et al. 2000a), 14-412 Šumperk (Pecina et al. 2000a a 14-414 Zábřeh (Večeřa et 

al. 2000a). Z těchto map a vysvětlivek k nim (Müller et al. 1999, 2001; Žáček et al. 2000b, Aichler et 

al. 2000b, Pecina et al. 2000b, Večeřa et al. 2000b) byly pro tento elaborát získány údaje o 

povrchovém rozsahu jednotlivých jednotek (především hornin krystalinika a paleozoika) a jejich 

základní charakteristika. Detailní údaje o neogenních a kvartérních sedimentech (jejich rozsah, složení 

a vzájemné vztahy) vyplynuly z dřívějších prací, prováděných koncem 70. a počátkem 80. let 

minulého století v rámci úkolu tehdejšího ÚÚG 2013 Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na 

polymetalické a zlaté rudy (mapovací práce v některých úsecích – okolí Rapotína a Nového Malína, na 

Zábřežsku, v širším okolí Mohelnice), jejichž výsledky byly v podobě rukopisných map dány 

k dispozici pro konstrukci výše uvedených map a byly jen částečně publikovány (Růžička 1986, 

1989). Dříve získaná data z archivních vrtů byla nově doplněna údaji z vrtů, provedených od začátku 

80. let, zejména vrtů hydrogeologických, které přinesly nejkvalitnější informace (např. Malý 1983, 

1988). Další kvalitní data poskytly zprávy o průzkumných pracích na štěrkopísky a zejména vrty, které 

ovšem dosáhly menších hloubek, max. mezi 30 a 40 m (Martincová – Káňová 1977).  

Tato zpráva se neomezuje pouze na území rajonu 1610, ale zahrnuje informace také o bezprostředním 

okolí tak, aby podala obraz o rozsahu kolektoru i mimo hranice rajonu a o možnostech přítoku 

podzemních vod z blízkého okolí. Pro tyto účely byla konstruována v měřítku 1 : 50 000 Účelová 

odkrytá geologická mapa (Růžička 2015). Byla sestavena tak, aby zobrazila nejen geologii povrchu 

území, ale informovala i o podloží povrchových jednotek a zejména o bazálním i stropním izolátoru 

kolektoru.  

 

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 381 významnějších vrtů, které byly realizovány 

v rámci různě dávných hydrogeologických, inženýrsko-geologických a ložiskově geologických 

průzkumů, které byly zmíněny výše. Jejich rozmístění není příliš rovnoměrné, takže i vrtné práce 

v rámci řešení projektu přinesly dílčí upřesňující údaje. V rámci projektu byly vyhloubeny tři 

geologické jádrové vrty (1610_A Libivá, 1610_H Zvole u Zábřehu, 1610_I Hrabová u Dubicka). 
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Všechny dovrtaly podloží tvořené krystalinickými horninami. Hydrogeologický vrt 1610_1 

Postřelmov nedosáhl podloží ani v hloubce 230 m. Jejich pozice je spolu s dalšími použitými vrty 

zobrazena na Obr. 3-1. 

 

 

Obr. 3-1. Schéma použitých a nově provedených průzkumných děl v HGR 1610.  

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

geofyzikálních prací; 4 – současné hranice rajonů 

 

V oblasti horního toku Moravy v Mohelnické brázdě byl geofyzikální průzkum zaměřen na zjištění 

hloubky podloží pliopleistocénních sedimentů, na rozlišení jejich charakteru a na lokalizaci 

tektonických poruch (Levá et al. 2015). Jednalo se o profily mezi Postřelmovem a Sudkovem, u 

Hrabové a v okolí Palonína a Doubravice (Obr. 3-1). Mocnost sedimentární výplně dosahuje až 150 m, 
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v některých místech i přes 250 m. Zde se pravděpodobně na velkých mocnostech podílí i několik 

desítek metrů mocná vrstva fosilních zvětralin na povrchu podložního krystalinika. Maximální 

hloubky byly ověřeny při zlomovém omezení na v. okraji mohelnické brázdy. Velká mocnost 

štěrkopísků okolo 50 až 90 m byla zjištěna především v její s. části. 

Ve všech nově provedených geologických jádrových vrtech byl zastižen hlavní kolektor rajonu, 

kterým jsou především tzv. fluviální sedimenty v depresích, v menší míře fluviální sedimenty údolní 

terasy nebo výplavových kuželů. Jeho mocnost se na z. straně pohybuje kolem 50 m, v nejhlubší (v. 

části) pak až téměř 100 m. Níže zastižené pliopleistocénní souvrství bylo díky svému proměnlivému 

zastoupení jílovitoprachovitých a písčitých sedimentů označeno jako „semikolektor“. Vrty ale v jeho 

spodních částech místy prokázaly i poměrně významné zastoupení písčitých poloh. Tato skutečnost 

byla u vrtu 1610_A Libivá umocněna přítokem vody z hloubky cca 123 m, který se na povrchu 

projevil přetokem o vydatnosti přibližně 1,5 l/s. Tato skutečnosti je patrně výsledkem návaznosti na 

sedimenty výplavového kužele Mírovky uložené v jejím pohřbeném paleokorytě. Ve vrtech 1610_A 

Libivá a 1610_I Hrabová u Dubicka byly zjištěny i značné mocnosti eluvií, které ve vrtu 1610_H 

Zvole u Zábřehu zcela chybí. Zjednodušený profil těchto vrtů spolu se základní charakteristikou 

hydrogeologické funkce zastižených hornin uvádějí tabulky 3-1, 3-2 a 3-3. 

 

Tab. 3-1. Zjednodušený profil vrtu 1610_A Libivá (Vít et al. 2015a) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 50,00 štěrky, písky, oj. jíly kvartér Q kolektor 

50,00 169,20 prach, písek, oj, jíly pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

169,20 184,00 eluvium, patrně bazické horniny 
spodní paleozoikum  

(zábřežské krystalinikum) 
„semikolektor“ 

 

Tab. 3-2. Zjednodušený profil vrtu 1610_H Zvole u Zábřehu (Vít et al. 2015b) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 45,60 písky, oj. štěrky a jíly kvartér Q kolektor 

45,60 115,00 jíl, prach, písek pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

115,00 128,00 fylit 
spodní paleozoikum  

(zábřežské krystalinikum) 
izolátor 

 

Tab. 3-3. Zjednodušený profil vrtu 1610_I Hrabová u Dubicka (Vít et al. 2015c) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 96,70 štěrky, písky kvartér Q kolektor 

96,70 228,80 jíl, prach, písek  pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

228,80 297,40 eluvium 
spodní paleozoikum  

(zábřežské krystalinikum) 
„semikolektor“ 

 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byl v HGR 1610 vyhlouben průzkumný 

hydrogeologický vrt označený 1610_1 Postřelmov za účelem získání geologických a 

hydrogeologických informací o území při severovýchodním okraji Mohelnické brázdy. 

Vrt 1610_1 Postřelmov byl konstruován tak, aby mohl být testován hydrogeologický kolektor 

pliopleistocénních štěrků a písků. Oproti původním předpokladům (vrt měl dle projektu dosáhnout 
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hloubky 100 m) mocnost pliopleistocénních sedimentů (štěrků, písků, jílů aj.) byla v zájmové lokalitě 

podstatně větší a vrt byl hlouben až do pliocénních jílů, v nichž byl ukončen. Jeho konečná hloubka 

činila 230 m. Zjednodušený profil vrtu uvádí Tab. 3-4. 

 

Tab. 3-4. Zjednodušený profil vrtu 1610_1 Postřelmov (Kučera 2015) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 1,5 hlína kvartér poloizolátor 

1,5 88 písek, štěrk pliopleistocén kolektor 

88 97 jíl, prach, pliopleistocén izolátor 

97 132 písky, štěrky pliopleistocén kolektor 

132 140 jíl písčitý pliopleistocén izolátor 

140 213 štěrk, písek pliopleistocén kolektor 

213 230 jíl prachovitý pliocén izolátor 

 

Z pliopleistocénních sedimentů mají největší hydrogeologický význam zvodněné průlinově propustné 

štěrky a písky, dosahující značných mocností. Jílovitopísčitý prach, eventuelně písčitý jíl, vyskytující 

se zejména v metrážích 88–97 a 132–140 geologického profilu, má charakter lokálního izolátoru. 

Podložní pliocénní jíly, zastižené v hloubce 213 m působí jako počevní izolátor. 

Hydrogeologický vrt 1610_1 Postřelmov lze využívat k dlouhodobému monitoringu podzemních vod 

a díky příznivým kvalitativním ukazatelům jeho podzemní vody může sloužit jako záložní vodní zdroj. 

Základní údaje o hydrogeologických vlastnostech zastiženého kolektoru jsou uvedeny v Tab. 3-5. 

 

Tab. 3-5. Souhrnné hodnocení hydrogeologického vrtu 1610_1 Postřelmov (Kučera 2015) 

mocnost 

kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 

186 m 138 m  

HPV naražená (m p. t.) 8,0 

HPV ustálená (m p. t.) 7,0 

orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 

transmisivita T (m2/s) 1,99.10-2 - 

koeficient filtrace kf (m/s) 1,44.10-4 - 

specifická vydatnost q (l/s.m) 9,09 (dle ČZ) 

chemický typ podzemní vody Ca-Mg-HCO3-Cl 

celková mineralizace (g/l) 0,192 

 

Zvodnění kolektoru je volné. Dne 23.4.2015 byla hladina podzemní vody 7,52 m od odměrného bodu, 

což odpovídá kótě hladiny 275,13 m n.m. Hydrodynamická zkouška (HDZ) byla provedena jako 

čerpací v trvání 3+2 o vydatnosti Q=5,0 l/s. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami neustáleného 

proudění přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) kolektoru T = 1,99.10
-2

 m
2
/s tj. 

„velmi vysoká“ ve smyslu Krásného (1986). Při celkové mocnosti pliopleistocenních vrstev 138 m (po 

odečtu mocnosti nesaturované zóny kolektorových vrstev a vložek jílů) získáme průměrný koeficient 

filtrace (hydraulické vodivosti) k = 1,44.10
-4

 m/s. V průběhu hydrodynamické zkoušky bylo plánováno 

sledování hladiny podzemní vody na pozorovacím vrtu HV-603 (t.č. hluboký 3,5 m, situovaný 500 m 

východně), vrt byl však v době HDZ suchý. 

Podzemní voda z vrtu 1610-1 má chemický typ CaMg-HCO3Cl, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 34,64 mg/l (64,12 c.z %) a hořčík Mg – 6,7 
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mg/l (20,39 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3
–
 75,6 mg/l (47,19 

c.z.%) a chloridy – 23 mg/l (24,69 c.z %). Analyzovaná voda má neutrální pH 7,21, je bezbarvá, bez 

zápachu. Celková mineralizace je nízká 0,192 g/l. Dusitany se vyskytují pod hranicí meze detekce, 

dusičnany v koncentraci 30 mg/l. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu 

k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů, voda nevyhovuje požadavkům v obsahu pesticidů. Nízký je také obsah hořčíku. 

Z pesticidních látek přesáhl limitní koncentrace Alachlor ESA 0,127 µg/l (limit jednotlivě 0,1 µg/l). 

Voda spadá tedy do II. kategorie upravitelnosti. Odstranění pesticidů vyžaduje složitou vodárenskou 

úpravu (např. filtry s aktivním uhlím). 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

charakteristiku HGR 1610 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 Moravy a Dyje. 

Komplexně je zájmové území mapových listů zhodnoceno spolu s širším okolím v kontextu Základní 

hydrogeologické mapy 1 : 200 000 list 14 Šumperk (Kačura 1985a), Mapy chemismu podzemních vod 

1 : 200 000 list 14 Šumperk (Kačura 1985b) a doprovodných textových vysvětlivek (Kačura et al. 

1991). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech 

Hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000, z nichž některé jsou doplněny již publikovaným vysvětlujícím 

textem (Tab. 3-6).  

 

Tab. 3-6. Geologické a Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 

List název Geologická mapa Hydrogeologická mapa tištěné Vysvětlivky 

14-41 Šumperk Koverdynský et al. 1996 Čurda 1995 Müller ed. 1999 

14-42 Rýmařov Opletal et al. 1996 Čurda 1993  

14-43 Mohelnice Koverdynský et al.1998 Čurda 1998 Müller ed. 2001 

 

Na území HGR 1610 zasahuje několik regionálních hydrogeologických průzkumů většího i menšího 

rozsahu (Maceška 1983a, 1983b, 1985c, 1986, 1988c, 1989a, 1989b; Malý 1985, 1988, 1989; Malý et 

al. 1988; Neubauer 1960; Wünsch 1965, 1968a, 1968b, 1972). Další hydrogeologické průzkumy 

kvartérních sedimentů ve vybraných územích hydrogeologického rajonu 1610 Kvartér Horní Moravy 

jsou zaměřeny zejména na lokální jímání podzemní vody pro vodárenské zásobování (např. Calábek 

1960, 1965, 1969; Hetmánek 1993a; Hrouzek 1979a, 1979b, 1981, 1990; Kadula 1973; Kliment 1985, 

1986; Kněžek 1961; Krčmář 1995; LeVan 1989, 1991; Maceška 1982, 1985a, 1985b, 1988a, 1988b, 

Malý 1968, 1970, 1991, 1995; Pavlík 1990; Ptáčník 1967; Sejbal 1967, 1972c; Tylčer 1970; Ulahel 

1985, 1992; Valenta 1965). Publikačně byly závěry dílčích etap hydrogeologických průzkumů v s. 

části Mohelnické brázdy shrnuty Kouřilem (1970) a Malým (1983), novější shrnutí poznatků z tohoto 

regionu přináší diplomová práce Sturmové (1996). Vrty pozorovací sítě ČHMÚ mělkých zvodní 

vyhodnotil Urbášek (1965). 
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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 1610 udává tabulka 3-6, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-7. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1610 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 

HG objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška 

1610 465 429 314 

 

Tab. 3-8. 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 

VB0010 Vrt Rapotín 330.46 2-4-10-01-0892 Rapotín 1964-2012 

VB0011 Vrt Nový Malín 317.21 2-4-10-01-0860 Nový Malín 1965-2014 

VB0014 Vrt Postřelmov 282.33 2-4-10-01-0970 Postřelmov 1964-2014 

VB0018 Vrt Rájec (Rájec u Zábřeha) 269.85 2-4-10-02-0480 Rájec u Zábřeha 1984-2014 

VB0020 Vrt Leština (Leština u Zábřeha) 271.64 2-4-10-01-1000 Leština u Zábřeha 1964-2010 

VB0022 Vrt Třeština 254.08 2-4-10-02-0530 Třeština 1965-2011 

VB0025 Vrt Mohelnice 256.25 2-4-10-02-0560 Mohelnice 1964-2012 

VB0026 Vrt Hrabová (Hrabová u Dubicka) 265.99 2-4-10-02-0590 Hrabová u Dubicka 1964-2014 

VB0027 Vrt Bohuslavice  258.75 2-4-10-02-0590 Bohuslavice nad Moravou 1964-2012 

VB0028 Vrt Třeština 253.43 2-4-10-02-0590 Třeština 1964-2014 

VB0031 Vrt Moravičany 247.03 2-4-10-02-1180 Moravičany 1965-2009 

VB0042 Vrt Bílá Lhota (Řimice) 243.36 2-4-10-03-0080 Řimice 1965-2014 

VB0500 Vrt Zábřeh (Zábřeh na Moravě) 277.38 2-4-10-01-1000 Zábřeh na Moravě 1988-2012 

VB0502 Vrt Velké Losiny 394.70 2-4-10-01-0780 Velké Losiny 1991-2009 

VB0504 Vrt Postřelmov, LE 7 276.63 2-4-10-01-0980 Postřelmov 1965-2014 

VB0505 Vrt Lukavice, HV 605 260.87 2-4-10-02-0530 Lukavice na Moravě 1991-2014 

VB0507 Vrt Postřelmov, VB0006N 285.92 2-4-10-01-0550 Postřelmov 2007-2014 

VB0508 Vrt Rapotín, VB0009N 354.57 2-4-10-01-0820 Rapotín 2006-2014 

VB0509 Vrt Leština, VB0020N 272.13 2-4-10-01-1000 Leština u Zábřeha 2007-2014 

VB0510 Vrt Zábřeh, VB0401N 278.11 2-4-10-01-1000 Zábřeh na Moravě 2007-2014 

VB0511 Vrt Velké Losiny, VB0502N 394.93 2-4-10-01-0780 Velké Losiny 2007-2014 

VB0512 Vrt Zvole, VB0021N 262.88 2-4-10-02-0530 Zvole u Zábřeha 2007-2014 

VB0514 Vrt Moravičany, VB0031N 247.62 2-4-10-02-1180 Moravičany 2007-2014 

VB9513 Vrt Lukavice, HV-302/1 261,17 2-4-10-02-0530 Lukavice na Moravě 1991-2014 

VB9514 Vrt Lukavice, HV-302/2 261,18 2-4-10-02-0530 Lukavice na Moravě 1991-2014 

VB9517 Vrt Postřelmov, 6H013b 286.86 2-4-10-01-0990 Postřelmov 2007-2014 

VB9518 Vrt Zábřeh, 6H014b 277.86 2-4-10-01-1000 Zábřeh na Moravě 2006-2014 

VB9519 Vrt Chromeč, 6H021b 298.80 2-4-10-01-0540 Chromeč 2006-2014 

VB9520 Vrt Sudkov, 6H022b 290.01 2-4-10-01-0930 Sudkov 2006-2014 

VB9522 Vrt Moravičany, 6H016b 247.49 2-4-10-02-1180 Moravičany 2006-2014 

VB9523 Vrt Dubicko, 6H023b 261.77 2-4-10-02-0590 Dubicko 2006-2014 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY - KRYSTALINIKUM A NEMETAMORFOVANÉ PALEOZOIKUM 

V okolí HGR 1610 a v podloží jeho kvartérních a neogenních sedimentů vystupují na S 

metamorfované horniny a magmatity silezika. Geologická mapa HGR 1610 a jeho blízkého okolí je 

znázorněna na Obr. 4-1. 

Ve střední části rajonu (úsek Bludov – Zvole) jsou v podloží a okolí na Z metamorfity zábřežského 

krystalinika a na V metamorfity a magmatity desenské a vrbenské skupiny siliesika a vitošovské 

vápence. 

Jižní polovina rajonu má na z. straně v podloží mohelnické souvrství (dříve mírovský kulm) oddělený 

svinovsko-vranovským krystalinikem od protivanovského souvrství bouzovského synklinoria 

(drahanský kulm). Na východní straně sousedí jižní část rajonu 1610 s vrbenskou skupinou silezika a 

protivanovským souvrstvím. Jižní cíp rajonu má v podloží devonské vápence, sousedí zde s rajonem 

6640 Mladečský kras (Müller et al. 1999, 2001).  

Stupeň přeměny metamorfovaných hornin generelně klesá od S (SZ) k J (JV) od ortorul, amfibolitů 

přes svory k fylitům, metatufům, metadrobám až k nemetamorfovaným horninám (drobám, 

prachovcům a jílovitým břidlicím) flyšového vývoje spodního karbonu. Hydraulické parametry všech 

typů hornin jsou velmi podobné, z tohoto hlediska je významným faktorem stupeň rozpukání a 

tektonického porušení. 

 Horniny všech těchto jednotek byly od paleozoika podrobeny exogenním procesům zvětrávání, eroze 

a denudace. Intenzita zvětrání byla tak velká, že současná eroze nestačila produkty zvětrání beze 

zbytku odnášet a na mnoha místech jsou povrchové partie hornin hluboko intenzivně zvětralé. Tyto 

fosilní zvětraliny - produkt chemického, především kaolinického zvětrání – nacházíme v tomto území 

často, zejména v podloží neogenních a kvartérních sedimentů, kde dosahují mocnosti až několika 

metrů, výjimečně i desítek metrů. Jsou většinou jílovité a negativně ovlivňují infiltrační schopnosti. 

Všechny tři geologické vrty, provedené v rámci projektu, dosáhly do krystalinického podloží. Vrt 

1610_A u Libivé (Vít et al. 2015a) zastihl v hloubce 169,2 m metabazity, které jsou až do konečné 

hloubky 184,0 m zcela zvětralé. Fylity, zastižené vrtem 1610_H u Zvole (Vít et al. 2015b) v hloubce 

115 m, jsou intenzivně zvětralé ve svrchních 4 m. Fosilní zvětraliny fylitů byly zjištěny v mocnosti 

téměř 70 m u Hrabové ve vrtu 1610_I (Vít et al. 2015a) v metráži 229,0–297 m, teprve v hloubce 298–

305 m byl dokumentován poměrně čerstvý granát-chlorit-muskovitický fylit. Tyto fosilní zvětraliny 

jsou většinou jílovité a jsou bazálním izolátorem nadložního kolektoru.  

 Naopak pozitivní vliv na infiltraci mají produkty fyzikálního zvětrávání, kterými jsou kamenitá a 

písčitá eluvia a gravitací přemístěné svahové sedimenty. Svahová transmisivita v územích s pokryvem 

kvartérních svahových sedimentů je řádově vyšší. Rozsah svahovin je tedy významným faktorem pro 

posouzení infiltrace v povodí. Jejich rozsah v územích přilehlých k rajonu 1610 je značný a nesmíme 

opomenout skutečnost, že v geologických mapách jsou zakreslovány pouze od mocnosti 2 m. 

V daném území se mocnost pohybuje běžně mezi 2 a 5 m, nezřídka však dosahuje 10–15 m. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

20 

 

 

Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 1610 
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1610 
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Od výše uvedených hornin metamorfovaných jednotek a svrchnopaleozoických klastik se podstatně 

liší karbonáty, vystupující u Vitošova a částečně zasahující i do podloží fluviálních sedimentů v nivě 

Moravy. Tyto devonské vápence („vitošovské vápence“) jsou na povrchu a místy do značné hloubky 

zkrasovělé a krasové kapsy jsou často vyplněny červenohnědými jílovitými sedimenty, které jsou 

přeplavenými půdami typu terra rossa.  

 

NEOGÉN – MIOCÉN 

Spodní baden 

Vzhledem k rozšíření spodnobadenských sedimentů karpatské předhlubně v Hornomoravském úvalu 

na Olomoucku a Prostějovsku a jejich výskytům podél údolí Třebůvky, odkud V. Panoš (1962) uvádí 

z lokalit u Lechovic, Jeřmaně, Radnice a Bezděkova tuhé hnědozelené slíny, obsahující v reliktu mezi 

Radnicí a Lechovicemi „mikrofaunu lanzendorfského typu spodní lagenidové zóny spodního tortonu“ 

(tedy spodního badenu dnešního členění) a v okolí Žadlova, Líšnice a Pavlova slíny s mikrofaunou 

stejného typu, bychom očekávali výskyty těchto miocénních sedimentů i podél údolí Moravy. 

Paleontologicky prokázané miocénní sedimenty zde však zjištěny nebyly. Pokud v popisech některých 

archivních vrtů je uvažováno neogenní stáří sedimentů, jde podle jejich popisu většinou o sedimenty 

pliopleistocénního souvrství. Vzhledem k tomu, že pliopleistocénní sedimenty nejsou v tomto území 

vápnité, je nápadný výskyt vápnitých jílů ve vrtu HV 502 jv. od Zvole, z jeho konečné hloubky 86,5–

90 m (Malý 1988). Sedimenty však nebyly paleontologicky analyzovány. V jednom z vrtů pro výpočet 

zásob cihlářských surovin (Urbánek 1963) je jižně od Křemačova uváděn z intervalu od 3,1 do 8 m 

šedozelený jíl s fragmenty vápnitých schránek (bez bližšího určení), který by mohl být rovněž reliktem 

spodnobadenských sedimentů. Nelze ale vyloučit, že v pliopleistocénních sedimentech by mohly být 

polohy, jejichž vápnitost je ovlivněna blízkostí výskytu vápenců u Vitošova – to se týká především 

výskytu u Zvole.  

Úvaha E. Knoblocha (1989) o možném badenském stáří bazálních sedimentů z vrtu HVZ 9 u Lesnice 

zůstává sporná stejně tak jako N. Gabrielovou (in Růžička 1989) uvažovaná možnost 

svrchnomiocénního stáří organických sedimentů ve vrtu V 12 u Mohelnice.  

Absence, popřípadě jen sporadický výskyt miocénních sedimentů v Mohelnické brázdě tak ukazuje na 

složitý tektonický vývoj v tomto regionu. Spodnobadenské sedimenty, které zde nepochybně byly 

uloženy, podlehly před vytvořením prostoru pro pliopleistocénní sedimentaci erozi. Tato skutečnost 

dokládá opakované pohyby na zlomech, omezujících pokleslé bloky s mocnými pliopleistocénními a 

kvartérními sedimenty, ale inverzního charakteru.  

 

Pliocén – Pleistocén 

Vlastní sedimenty rajonu 1610 jsou zastoupeny řadou genetických typů uloženin kvartérního a patrně i 

pliocénního stáří. Jsou jimi především fluviální sedimenty údolní a hlavní terasy, na které někdy v 

okrajových částech navazují sedimenty výplavových kuželů. Pod nimi se v centrální části nacházejí 

mocné uloženiny tzv. fluviálních sedimentů v depresích. Co se do plochy a objemu týká, jsou 

nejvíce zastoupeny uloženiny pliopleistocénního (křelovského) souvrství, které bylo v rámci 

geologického modelu vyčleněno zvlášť a označeno jako „semikolektor“, neboť má v některých svých 

částech spíše vlastnosti izolátoru. Některé okrajové části jsou kvartérního kolektoru (i 

„semikolektoru“) jsou kryty svahovými sedimenty, popř. sprašemi a sprašovými hlínami.  
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Pliopleistocén (křelovské souvrství) 

Do pliopleistocénu je zařazován komplex sedimentů velmi pestrého zrnitostního složení (od jílů až po 

hrubé štěrky) a většinou i pestrého zabarvení, vyskytující se v území rajonu 1610 většinou v podloží 

kvartérních sedimentů. Svým charakterem odpovídají sedimentům tzv. pestré pliocénní série 

v Hornomoravském úvalu (Cílek 1955), z níž byla ale v 60. až 80. letech minulého století vyčleněna 

svrchní část a zařazena do pleistocénu (Macoun – Růžička 1967, Růžička 1969a, 1973, 1989), podle 

dnešního členění do pleistocénu středního.  

Sedimenty pliopleistocénního souvrství jsou zachovány i v okolí mimo území  rajonu. Na povrch 

vycházejí jv. od Bludova, kde jsou odkryty ve facii hrubozrnných štěrků ve svahu nad bludovským 

nádražím, drobnozrnné křemenné štěrky, písky a prachy jsou odkryty na s. a z. okraji Zábřeha, na 

plošině mezi Třeštinou a Policí a na hřbetu mezi řekami Doubravkou a Rohelnicí před jejich 

vyústěním do nivy Moravy. Plošně velký výskyt je jz. od Mohelnice mezi Újezdem a Líšnicí, odkud 

Panoš (1963) uvádí ze souvrství drobnozrnných štěrků, jílovitých křemenných písků a bělavých 

kaolinických jílů kořenové zbytky dřeviny Taxodioxylon gypsaceum (Göppert) nov. comb. Kräusel, 

typické pro terciér. V podloží spraší popřípadě i dalších pleistocénních sedimentů (eolických a 

svahových, výplavových kuželů a štěrků přítoků Moravy) jsou pliopleistocénní sedimenty na pravém 

břehu Moravy mezi Rovenskem a Zábřehem, u Lukavice, Libivé, Mohelnice, Loštic a Palonína. 

V podloží kvartérních štěrků v nivě Moravy jsou prokázány v okolí Leštiny, Bohuslavic, na J až do 

okolí Moravičan, nejjižnější výskyty jsou dokumentovány pod štěrky údolní terasy u Řimic (izolované 

výskyty). Nejistá, i když předpokládaná je přítomnost pliopleistocénního souvrství v podloží 

kvartérních štěrků v nivě Moravy severně od linie Rovensko – Bludovský mlýn. V okolí Chromče 

situované vrty mají v podloží štěrků přímo krystalinikum, při z. okraji obce dokonce v hloubkách jen 

kolem 20 m. Vzhledem k tomu, že v s. části Mohelnické brázdy převažují v pliopleistocénním 

souvrství štěrky, nelze vyloučit, že spodní část štěrků u Chromče a Bludova může patřit 

k pliopleistocénnímu souvrství.  

Diskutabilní je rozšíření pliopleistocénních sedimentů v Šumperské kotlině. Data z vrtů, které ověřily 

u Rapotína a Vikýřovic mocnost štěrků až do hl. 80 – 100 m, nedovolují interpretovat jednoznačně 

jejich stratigrafické zařazení. Přesto je příslušnost spodní části štěrků do tohoto komplexu velmi 

pravděpodobná: ve vrtu HVŠ-3A byla v hl. okolo 35 m zaznamenána změna složení štěrku, způsobená 

zvětráním a projevující se obohacením křemenem a přítomností zvětralých valounů hornin (Wünsch 

1968). Také ve vrtech jjv. od Vikýřovic nelze pro jílovité sedimenty, zastižené v hloubkách mezi 30 a 

57 m, vyloučit příslušnost k pliopleistocénnímu souvrství. Severně od Vikýřovic nejsou k dispozici 

vrty, které dosáhly bázi fluviálních sedimentů hlouběji než 40 m. Vrty na pravém okraji nivy Desné 

mezi Terezínem a Rapotínem dosáhly krystalické podloží v hloubkách 37–39 m a ve štěrcích nejsou 

uvedeny žádné znaky, svědčící pro jejich zařazení do pliopleistocénu. To ale přesto nelze vyloučit. 

Výše proti proudu dosahují nejhlubší vrty v nivě max. 20 m, aniž by zastihly podloží. Přítomnost 

pliopleistocénního souvrství je tedy severně od Vikýřovic zatím otázkou. Přesto v Účelové odkryté 

geologické mapě jejich existenci v tomto prostoru předpokládáme.  

Současný obraz o rozšíření pliopleistocénního souvrství a jeho pozici v území HGR 1610 a přilehlém 

okolí, konstruovaný z interpretací dosažitelného vrtného fondu, podává Účelová odkrytá geologická 

mapa 1 : 50 000, sestavená pro tento úkol. V ní je rozšíření této jednotky indikováno symbolem P.  

Přesnější stratigrafické zařazení pliopleistocénního souvrství zůstává zatím nevyřešené. Možnost 

dávají pouze paleobotanické analýzy organických sedimentů, které se v něm vyskytují poměrně často 

a byly v některých vrtech v Mohelnické brázdě i v Hornomoravském úvalu zastiženy. Jejich 

interpretace však přinášejí spíše informace o rostlinném prostředí než o přesných stratigrafických 
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datech. Problémem je také obtížnost korelace organických sedimentů na různých lokalitách, kdy 

nevíme, zda jsou součástí stejného komplexu a pokud ano, v jaké jeho části se pohybujeme. Zatím 

zůstává naše znalost na úrovni diskuze z roku 1989 (Knobloch 1989, Růžička 1989), přičemž je nutno 

přihlédnout k nově přijatým změnám, posunujícím hranici neogén/kvartér (pliocén/pleistocén) na  

2,58 Ma (Gibbard et al. 2010).  

Pro území Mohelnické brázdy a jejího bezprostředního okolí zůstávají opěrným bodem paleobotanické 

analýzy, provedené a předběžně interpretované E. Rybníčkovou (in Wünsch 1965) ze sedimentů, 

zastižených vrtem HVZ 9 u Lesnice. Stáří vzorků z hl. 205,0 m a 205,3–205,5 m bylo tehdy 

interpretováno jako konec mladého pliocénu nebo tegelen, vzorek z hl. 251 m jako mladý pliocén. 

Vzhledem k současnému členění pliocénu a pleistocénu a jeho korelaci s doposud užívanými 

regionálními systémy, kdy tegelen v západoevropském pojetí je součástí nejstaršího stupně pleistocénu 

gelasienu (Gibbard – Cohen 2008), je stratigrafické označení souvrství jako pliopleistocénní 

opodstatněné.  

Litologicky je souvrství, pro které bylo navrženo pojmenování souvrství křelovské (Eliáš et al. 2002), 

velmi pestré a také geneticky různorodé. Osou sedimentačního prostoru v Mohelnické brázdě, který 

byl zřejmě tektonicky predisponován, bylo dnešní údolí Moravy. Do této průtoční jezerní pánve byly 

splavovány bočními přítoky (dnešní Desná, Moravská Sázava, Mírovka, Rohelnice, Doubravka, 

Třebůvka) zvětraliny z jejich povodí. K přínosu z přilehlých území docházelo také plošnými splachy 

popřípadě rychlými proudy. Příkladem tohoto posledního typu jsou štěrky, odkryté v mocnosti přes 20 

m ve svahu u bludovského nádraží. Štěrky jsou ve spodní části hrubé s valouny průměrně 8–12 cm, 

místy s balvany okolo 40 cm v průměru, do nadloží s postupně se zmenšující velikostí klastů (až 

průměrně 3–5, max. okolo 15 cm). Matrix je tvořena jílovitými kaolinitickými písky, jílovité písky a 

silty tvoří nepravidelné většinou čočkovité vložky. Průběžnější polohy jílovitých písků a jílů jsou až 

v nejvyšší části profilu. Transport rychlým nasyceným proudem indikuje ta skutečnost, že valouny 

hornin byly transportovány již intenzivně zvětralé. Podíl valounů křemene stoupá od 40 % při bázi na 

60 % ve svrchních částech. Z dat z vrtu HVZ 9 u Lesnice vyplývá, že ve spodní části souvrství 

v intervalu 170–320 m, kterou můžeme pokládat za spodní komplex, převládají aleuropelity 

s podřadnými polohami písku, zatímco do hloubky 170 m (od 60 m, ve kterých interpretujeme hranici 

souvrství s nadložními „fluviálními štěrky v depresích“) převládají štěrky. Tato změna litologie 

souvisí zřejmě s diferenciací sedimentačního prostoru, který se vlivem tektoniky zúžil, zvětšily se 

výškové rozdíly, vlivem toho intenzita eroze a unášecí síla. Převahu štěrků ve svrchních částech 

souvrství dokládají i další vrty u Postřelmova (do hloubky až 100 m) a u soutoku Desné s Moravou 

(do hl. až 90 m), u Leštiny (do hloubky 106 m) a u Zvole do 90 m. U Lukavice jak frekvence, tak i 

mocnost štěrkových poloh viditelně klesá (vrty HV 502 a 503 u Lukavice, HV 302, 601-604). U 

Mohelnice můžeme již konstatovat převahu jílových poloh do konečné hloubky vrtů až 125 m (HV 

801-HV 807). Problémem ale je, zda sedimenty v uvedených metrážích nejsou ještě součástí 

„fluviálních sedimentů v depresích“ – chybí totiž kritéria pro zařazení do jedné nebo druhé jednotky.  

Ani nové vrty neumožnily stanovit jednoznačně hranici obou jednotek. Předběžně ji interpretujeme ve 

vrtu 1610_H u Zvole v hloubce 46 m, ve vrtu 1610_I Hrabová v hloubce 61 m a ve vrtu 1610_A u 

Libivé v hl. 44 m. Jednoznačné je však potvrzení převahy písků, štěrkovitých písků a štěrků ve svrchní 

části souvrství. Ve vrtu u Hrabové je ve svrchní částí (61–190 m) celková metráž těchto sedimentů 

93%, zatímco ve spodních 40 m pouze 30 %. Ve vrtu Zvole je ve svrchní části (46–83 m) 59 % 

metráže tvořeno písky, ve spodních 32 m je ale jen okolo 10 %, ve vrtu u Libivé je v metráži 44–104 

m okolo 50 % písků, v metráži pod 104 m jen 41 %.  
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Vysoké procento klastů křemene je pro štěrky tohoto souvrství typické. U Třeštiny tvoří křemen až 

95 % klastů ve frakci 8–16 mm (Růžička 1989). Pokud máme údaje o petrografickém složení štěrků 

na jiných místech Mohelnické brázdy (okolí Zábřeha, Mohelnice, Loštic), pohybuje se obsah klastů 

křemene v hodnotách 70–90%. Horniny, tvořící zbývající klasty, jsou vesměs do různého stupně 

zvětralé. Složení štěrků je evidentně ovlivněno délkou transportu (čím delší vzdálenost od zdrojové 

oblasti, tím větší obsah křemene). V případě výskytů u Třeštiny a Stavenic jsou sedimenty součástí 

výplavového kužele předchůdce dnešní Rohelnice, přinášejícího zvětraliny z prostoru Rohle a 

Kamenné. Složení také závisí na tom, v jaké pozici v souvrství štěrky jsou (obvykle čím starší, tím 

zralejší).  

Dokladem toho, že zdrojem materiálu pro sedimenty tohoto souvrství byly hluboké fosilní zvětraliny, 

je i charakter ostatních litologických typů. Křemenné písky jsou často velmi dobře vytříděné, většinou 

středně až jemně zrnité, pokud jsou jílovité, pak jsou kaolinitické. Jíly mají kromě převažujících barev 

šedých odstínů také zbarvení žlutavé, načervenalé, růžové, nafialovělé až cihlově červené, což je 

zbarvení odpovídající barvám fosilních zvětralin in situ. Tyto pestré barvy jsou typické zejména pro 

jílovité sedimenty spodní části pliopleistocénního souvrství (starší dílčí komplex – Růžička 1989), ve 

svrchních částech (mladší dílčí komplex) jsou monotónnější v šedých a hnědých barvách. Vrstvy 

jílovitých sedimentů jsou v tomto souvrství mocnější a častější zejména v centru sedimentačního 

prostoru v nivě Moravy a byly zřejmě uloženy v průtočných nebo reliktních jezírkách v obdobích 

sníženého přínosu. Mocnost jílových a prachových poloh je značně proměnlivá. V některých vrtech 

byly zastiženy o mocnosti až kolem 10 m, obecně platí, že větší mocnost bývá ve spodních částech 

souvrství, kde někdy tvoří až 50 % celkové mocnosti, zastižené vrtem. Vrstvy aleuropelitů zřejmě 

nejsou průběžné na větší vzdálenosti, poměrně rychle se mění jejich mocnost a nakonec vykliňují (viz 

např. vrty HV 203, HV 601, 602,603 u Lukavice).  

Tyto všechny znaky mohou být kritériem pro odlišení pliopleistocénních sedimentů od fluviálních 

pleistocénních sedimentů, které jsou v nivě Moravy (a popř. i Desné) v jejich nadloží. Na základě toho 

můžeme s určitou dávkou pravděpodobnosti stanovit jejich hranici ve vrtu HVZ 9 u Lesnice na 60 m a 

v některých dalších vrtech v prostoru mezi Postřelmovem a Moravičany do intervalu 50–60 m pod 

povrchem. Nejistota stanovení hranice mezi pliopleistocénními sedimenty a nadložními středně 

pleistocénními fluviálními sedimenty v depresích je dána tím, že v hloubkách, dosažených vrty, chybí 

kritérium pestrého zbarvení jílů a u písků a u štěrků chybějí většinou petrografická data. Ve vrtu HVZ 

9 jsou např. písčité štěrky s velkou převahou křemenných valounů v hloubce pod 80 m, červené 

šmouhy v jílech v hloubce kolem 180 m, pestré cihlově červené zbarvení závalků jílů se ale objevuje 

až v hl. 251 m. V žádných dalších vrtech v nivě Moravy, z nichž některé byly hloubeny až do 100–120 

m, nebyly ověřeny typické pestře zbarvené pliopleistocénní sedimenty. Výjimkou je vrt, provedený 

v r. 1944 v prostoru továrny na elektromotory v Mohelnici, v němž byly pliopleistocénní sedimenty 

zastiženy od hl. 15 m a který v konečné hloubce 93,25 m nedosáhl jejich podloží. V převažujících 

jílech (tvoří 75 % zastiženého profilu) se od 42 m objevují polohy červenohnědě, žlutavě a bělavě 

zbarvené, vložky s rostlinnou drtí, což je typické pro spodní část souvrství. Vrt je při z. okraji deprese, 

ve které předpokládáme rozšíření tzv. fluviálních sedimentů v depresích. Nelze tedy vyloučit, že 

paralelně se zlomem, který zřejmě depresi na Z omezuje, probíhá zlom další, který ovlivnil narůstající 

hloubku deprese (viz ideové profily na Obr. 4-2, Obr. 4-3), a který omezuje zúžený region, ve kterém 

sedimentoval mladší dílčí komplex pliopleistocénního souvrství, jehož sedimenty na rozdíl od dílčího 

komplexu staršího nejsou tak pestře zbarveny (Růžička 1989).  

Asymetrický vývoj prostoru se sedimenty pliopleistocénního souvrství v Mohelnické brázdě potvrzují 

i data z nových vrtů: vrt 1610_I u Hrabové, lokalizovaný na jeho východním okraji, ověřil bázi 

v hloubce 228 m, zatímco vrt 1610_H u Zvole nedaleko od západního okrajového zlomu zastihl 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

26 

 

krystalinické podloží již v hloubce 115 m. Maximální hodnoty báze při východním zlomovém 

omezení byly ověřeny také geofyzikálními pracemi (Levá et al. 2015), místy mohou dosahovat i přes 

250 m.  

 

 

 

Obr. 4-2. Ideový příčný profil přes Mohelnickou brázdu severně od Mohelnice.  

Plná čára – hranice odvozená z mapování a vrtných dat, čárkovaná čára – hranice předpokládaná, s otazníkem – 
hranice odhadovaná, se šipkou – hranice odhadovaná v nižší poloze, vrty HV 203 a HV 807 promítnuté do profilu, 

ostatní vrty jsou v linii řezu, S – spraše a sprašové hlíny s polohami svahovin, nečleněné, S 1 – spraše a 
sprašové hlíny, S 2 – sprašové hlíny s polohami svahovin, F – štěrky údolní terasy s hlínami v nadloží, V – 

sedimenty výplavových kuželů a štěrky hlavní terasy, Q – fluviální sedimenty v depresích, P – pliopleistocénní 
sedimenty, K – horniny krystalinika a spodního karbonu nečleněné.  

 

Z hydrogeologického hlediska je důležité, že pliopleistocénní souvrství tvoří s nadložními kvartérními 

fluviálními sedimenty jednotnou zvodeň, jejíž objem je ovlivněn polohami nepropustných jílových a 

prachových poloh.  

 

KVARTÉR 

Kvartérní fluviální sedimenty v depresích 

V podloží fluviálních sedimentů údolní terasy, střednopleistocénních výplavových kuželů a na ně 

navazujících sedimentů hlavní terasy jsou fluviální sedimenty, které byly na základě detailních analýz 

v Hornomoravském úvalu (Přerovsko, Kroměřížsko) vyčleněny z dříve popsaného komplexu tzv. 

pestré pliocénní série (Cílek 1955) a označeny jako „staropleistocénní sedimenty v depresích“ 

(Růžička 1965, Macoun – Růžička 1967). Později byl jejich rozsah ověřen v tzv. lutínské brázdě 

(Růžička 1969a, 1970) a v nivě Moravy s. od Olomouce (Růžička 1969b, Růžička in Koverdynský et 

al. 1971).  

 V Mohelnické brázdě byly zastiženy řadou hydrogeologických vrtů a průzkumných vrtů na 

štěrkopísky (např. Malý 1968, Martincová – Káňová 1977) a na základě podobnosti se sedimenty 

v Hornomoravském úvalu stejně interpretovány (Růžička 1986). Vzhledem k pozdějšímu posunu 
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hranice spodního a středního pleistocénu je aspoň svrchní část tohoto komplexu střednopleistocénní. 

Komplex je v Mohelnické brázdě vázán na pokleslé území mezi tektonickými liniemi, probíhajícími 

paralelně s oběma okraji dnešní nivy Moravy (Obr. 4-2, Obr. 4-3). Na S je tato deprese ukončena na 

zřejmě tektonické linii směru ZJZ – VSV mezi Chromčí a Bohutínem, na J na linii stejného směru j. 

od Moravičan. V nivě Desné nad soutokem s Moravou je deprese ukončena na příčném prahu u 

Sudkova, který je zřejmě omezen zlomy.  

 V Šumperské kotlině pokládáme za ekvivalent „fluviálních sedimentů v depresích“ souhrnně fluviální 

sedimenty v podloží sedimentů údolní terasy, i když pro tuto interpretaci není dostatek důkazů. Stejně 

tak je nedostatek důkazů pro stanovení jejich mocnosti a hranice s pliopleistocénními sedimenty, které 

jsou v jejich podloží předpokládány. Zvýšení obsahu valounů křemene a vyšší stupeň navětrání klastů 

krystalických hornin ve štěrcích, zjištěné ve vrtu HVŠ-3A v hloubce okolo 35 m naznačuje, že by 

hranice mohla být v této hloubce. V okolí Šumperka je přehloubení omezeno na střed a jv. okraj nivy 

Desné a na okraj výplavového kuželu v Novomalínské kotlině. Pokračování deprese, vyplněné 

fluviálními sedimenty, proti proudu Desné je podle informací archivních vrtů ověřeno až k Velkým 

Losinám a je vymezeno hranicí HGR 1610. Ověřené báze fluviálních sedimentů pod sedimenty údolní 

terasy jsou na s. okraji Vikýřovic v hloubce i přes 40 m a v prostoru soutoku Desné s Losinkou 

v hloubce 37–41 m. Také v údolí Desné předpokládáme souvislost výskytu mocných štěrků (jak 

pliopleistocénních, tak i pleistocénních „sedimentů v depresích“) s tektonikou.  

 

 
Obr. 4-3. Ideový příčný profil přes Mohelnickou brázdu jižně od Mohelnice.  

Vysvětlivky viz obr. 4-2.  

 

V Mohelnické brázdě lze průběh tektonické linie, omezující rozsah „sedimentů v depresích“, celkem 

jednoznačně vymezit mezi Moravičany a Třeštinou, kde na v. okraji nivy Moravy jsou sedimenty 

údolní terasy o mocnosti 5-8 m přímo v nadloží sedimentů spodního karbonu. Severní pokračování 

tohoto zlomu je příčným zlomem posunuto k V na okraj dnešní nivy, jeho průběh však není tak 
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jednoznačně přímý. Západní okraj deprese s těmito sedimenty není totožný s průběhem omezení 

pliopleistocénního souvrství v podloží, ale je posunuto k V a probíhá od v. okraje Loštic přes 

Mohelnici, Lukavici, Zvoli, v. okraj Zábřeha do z. okolí Chromče. Plošný rozsah „sedimentů 

v depresích“ je vymezen na Účelové odkryté geologické mapě HGR 1610, v níž je označen (společně 

s mladšími štěrkovými fluviálními sedimenty v jejich nadloží) symbolem Q.  

 Mocnost fluviálních sedimentů této jednotky nelze s jistotou stanovit. Na některých místech se 

deprese, ve které jsou zachovány, zdá asymetrická. Na Z jsou mocnosti menší a báze je ukloněna 

k východnímu okrajovému zlomu (Obr. 4-2, Obr. 4-3).  

Jedním z mála vrtů, jejichž popis ukazuje na změnu litologie, která by mohla být kritériem k odlišení 

od sedimentů pliopleistocénního souvrství, je vrt HVZ 9 u Lesnice (Wünsch 1965). Zde by tato 

hranice měla být v hloubce 60 m. Ve vrtu HV 201 u Leštiny by hranice s pliopleistocénním 

souvrstvím mohla být v hloubce 56 nebo 62 m, ve vrtu HV 202 u Dubicka v hloubce 45 nebo 60 m, ve 

vrtu HV 203 u Lukavice v hloubce 60 m stejně tak jako ve vrtu HV 204 mezi Bohuslavicemi a Zvolí. 

Velmi pravděpodobná je hranice 55 m ve vrtu HV 205 u Mohelnice. Určitým kritériem může být při 

nedostatku kritérií petrografických výskyt mocnější vrstvy jílů. V komplexu popisovaných fluviálních 

sedimentů mají jílové polohy v Mohelnické brázdě obvykle mocnost do 1 m, celkem výjimečně až 

kolem 3 m. V pliopleistocénním souvrství bývají mocnější, i když ani to není pravidlem.  

Podle tohoto kritéria by pak např. ve vrtech HV 801 a HV 803 na z. okraji mohelnické štěrkovny 

mohla být hranice s pliopleistocénním souvrstvím v hloubce 53, resp. 56,5 m, ve vrtech HV 502 a HV 

503 u Zvole v hloubce 41,5 resp. 38 m.  

Ve vrtech, provedených v rámci projektu, byla báze fluviálních sedimentů v depresích stanovena 

v hloubce 44 m (vrt 1610_A u Libivé), u Zvole v hloubce 51 m a u Hrabové v hloubce 60,5 m. Tyto 

hodnoty jsou v souladu s předpokládanou asymetrií deprese, ve které se tyto sedimenty ukládaly.  

Složení štěrků odpovídá zdrojové oblasti v povodí horní Moravy a Desné. Kromě převažujícího 

křemene je v klastech vysoký obsah ortorul, amfibolických rul a granitoidů, poměrně vysoký je pod 

soutokem s Moravskou Sázavou obsah křídových silicifikovaných prachovců a pískovců a 

metasedimentů hoštejnského souvrství, pod soutokem s Mírovkou se objevují i kulmské horniny. 

Štěrky jsou převážně středně zrnité, často (zejména v Šumperské kotlině a nad soutokem Moravy 

s Desnou) se značnou příměsí hrubých valounů a balvanů velikosti 25–40 cm. Převažující štěrkovou 

frakcí je frakce 32–64 mm. Valouny jsou většinou poloostrohranné a až polooválené. Mezihmotou je 

většinou střední až hrubý písek, tvoří okolo 20 % váhových.  

Hrubé štěrky jsou zřejmě v některých vrtech dokumentovány jako „drť“ (např. v okolí Postřelmova 

vrty HV 322, 322A), protože velikost klastů přesahovala průměr vrtu a klasty byly při vrtání drceny.  

Polohy prachovitých a jílovitých sedimentů jsou zbarveny většinou v šedých a hnědých odstínech na 

rozdíl od podobných sedimentů v pliopleistocénním souvrství, které jsou často světlejší a 

mramorované a zejména v jeho bazálních částech s odstíny pestrých (žlutých, bílých, fialových, 

růžových a červených) barev. Jak dokazují vrty, situované v těsné blízkosti vedle sebe (např. HV 801 

až 807 na okraji mohelnické štěrkovny nebo HV 502 a 503 jv. od Zvole), nejsou vložky jílů ve 

stejných hloubkách, nejsou průběžné na větší vzdálenost a nebrání vertikální komunikaci podzemní 

vody.  

 

Sedimenty výplavových kuželů  

Sedimenty výplavových kuželů lemují nivu Moravy a Desné nesouvisle a jsou až na výjimky překryty 

mladšími kvartérními sedimenty. Postupujeme-li po proudu Desné, jsou tyto sedimenty na pravém 
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břehu z. od Velkých Losin při vyústění Račího a Černého potoka, u Rapotína je rozsáhlejší výplavový 

kužel Rejchartického potoka a v Šumperku kužel potoka Bratrušovského a Temenického. Všechny 

tyto kužely jsou překryty eolickými a deluvioeolickému sedimenty – sprašovými hlínami a hlínami 

s klasty hornin. Nejrozsáhlejší výplavový kužel vyplňuje na levém břehu Desné velkou část 

Novomalínské kotliny při vyústění Hraběšického a Malínského potoka. Také tento kužel je překryt 

sprašovými hlínami a svahovinami, jeho hlinité štěrky vycházejí na povrch v malém rozsahu pouze 

v apikální části při vyústění Malínského potoka do kotliny.  

 O složení a mocnosti výplavových kuželů na levém břehu Desné výše proti proudu nemáme většinou 

bližší informace. Sporá data v nich dokumentují kromě převažujících hlinitých štěrků podřadné polohy 

hlín s valouny. Podle morfologické pozice vznikly v mladším období středního pleistocénu, nelze však 

vyloučit ani svrchnopleistocénní stáří.  

Stavba výplavového kuželu v Novomalínské kotlině je složitá, data z několika mála archivních vrtů 

dokumentují střídání poloh štěrků různého stupně vytřídění s prachovitými a písčitými jíly, často 

s příměsí valounů. Mocnost tohoto výplavového kuželu nebyla v jeho centrální části ověřena. V 

jeho okrajové severní části u Vikýřovic jsou ve vrtech popisovány střídající se polohy štěrků, jílů a 

sutí až do hloubce kolem 20 m resp. 28 m. Tyto hodnoty ukazují, že spodní části kuželu by mohly být 

korelovány s fluviálními štěrky, zastiženými vrty v prostoru jímacího území Luže a interpretovanými 

jako „sedimenty v depresích“. Na komplikovanou stratigrafickou interpretaci ukazují také poměry na 

j. okraji kuželu u N. Malína. Tři až čtyři interglaciální půdy v komplexu eolických a svahových 

sedimentů, odkrytých v 70. letech minulého století v cihelně v Novém Malíně a ležícím v nadloží 

štěrků výplavového kuželu Malínského potoka dokládají sedimentaci spodních částí kuželu ve starších 

obdobích středního pleistocénu (Růžička 1986).  

 Úzký pruh spojených výplavových kuželů krátkých potoků (pravých přítoků Moravy) v území mezi 

Postřelmůvkem a Zábřehem nemá větší význam. Přesto u Rovenska ověřená mocnost 6 m hlinitých 

štěrků v podloží 5 m mocných sprašových hlín a v nadloží fluviálních písčitých štěrků dokumentuje 

značný vliv drobných přítoků na exodynamické procesy a sedimentaci v pleistocénu v tomto území a 

návaznost těchto kuželů na systém fluviálních sedimentů, vyplňujících nivu Moravy. Jen nepatrné 

výskyty štěrků výplavového kuželu Moravské Sázavy jsou dokumentovány v Zábřehu. Nelze však 

vyloučit, že jejich denudační zbytky jsou zachovány také v nynější nivě Moravy, překryté mladšími 

fluviálními sedimenty.  

 Větší význam svým rozsahem i mocností mají výplavové kužele na pravém břehu Moravy j. od 

Zábřeha. Spojené kužele drobných toků přecházejí u Zvole do těles většího rozsahu a j. od Libivé 

navazují na s. část výplavového kuželu Mírovky. V prostoru mezi Mohelnicí a Lošticemi je rozsáhlý 

spojený výplavový kužel Mírovky a Třebůvky s Líšenkou, v. od Palonína vybíhá do nivy Moravy 

okrajová část kuželu Třebůvky. Pouze v této části jsou štěrky obnaženy (u Doubravice v ploše asi 2 

km), všude jinde jsou sedimenty těchto kuželů zakryty sprašemi, sprašovými hlínami a smíšenými 

deluvioeolickými sedimenty, částečně i mladšími fluviálními sedimenty v nivách Moravy a jejích 

přítoků.  

 Stavbu a složení výplavového kuželu u Libivé a Mohelnice dokumentují vrty, provedené v letech 

1976 a 1983 v rámci úkolu ÚÚG Geologické zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy. Ve 

vrtech V 11, V 12, V 18, V 19 a V 20 z. a jz. od Libivé byly zastiženy sedimenty výplavového kuželu 

v mocnostech 12-20 m. Výskyty sedimentů výplavových kuželů, ověřené vrty V 1 a V 2 v okolí 

mohelnického hřbitova na pravém břehu Mírovky z. od Mohelnice, mají v podloží až 15 m mocných 

eolických a deluvioeolických sedimentů mocnost pouze okolo 5 m. V profilu kuželů převažují štěrky 

s klasty o velikosti do 8 cm, průměrně okolo 2 cm, poloostrohrannými až polooválenými, tvořenými 
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z 60–90 % horninami místního původu, zbytek tvoří většinou poloostrohranné valouny křemene. 

Štěrky jsou většinou hlinité až jílovité, v místech bližších k vyústění Mírovky jsou více písčité, 

vytříděnější a také mocnější, dokumentující sedimentaci z vodnatějšího proudu. Polohy štěrku jsou 

odděleny vrstvami písčitých hlín, jílovitých hlín až jílů, obsahujících kolísající množství psefitových 

poloostrohranných až ostrohranných klastů velkých většinou do 1 cm. Některé polohy jsou tvořeny 

hlínami sprašového charakteru.  

 Tato stavba dokládá polygenetický charakter těles výplavových kuželů. Zejména v případě malých 

kuželů při vyústění krátkých toků je podíl plošných splachů popřípadě i kombinované eolické a 

gravitační sedimentace větší než sedimentace z nasycených proudů.  

 Podložím výplavových kuželů jsou v úseku mezi Zábřehem a Lošticemi většinou pliopleistocénní 

sedimenty a to jejich bazální, pestře zbarvené vrstvy. Pouze v apikální části kuželů jsou v jejich 

podloží horniny krystalinika, velmi často intenzivně fosilně zvětralé.  

 Vrty j. od Lukavice a s. popř. sv. od Libivé dokumentují, že sedimenty výplavových kuželů v tomto 

úseku zasahují pod nivu Moravy. Štěrky tvořené výhradně místními horninami tvoří na břehu nivy 

akumulaci s bází 5–8 m pod povrchem nivy (pravděpodobně ekvivalent svrchní akumulace hlavní 

terasy), podložní poloha štěrku o mocnosti okolo 4 m již obsahuje valounový materiál z povodí 

Moravy, smíšený s klasty místních hornin (pravděpodobně ekvivalent spodní akumulace hlavní 

terasy). Podobná situace je i v severním a jižním okolí Mohelnice. Podle průběhu báze sedimentů 

výplavových kuželů (srov. Obr. 4-2, Obr. 4-3), petrografického složení štěrků, ověřeného v některých 

vrtech v nivě Moravy, je velmi pravděpodobné, že pod 6–8 m mocnými nejmladšími sedimenty 

výplně nivy (údolní terasou svrchního pleistocénu a holocenními uloženinami) je zachován relikt 

spodní části střednopleistocénních štěrků výplavových kuželů přítoků Moravy, smíšených se štěrky 

hlavního toku. V tomto prostoru již výplavové kužely přecházejí do čistě fluviálních sedimentů 

divočící řeky a tvoří ploché těleso, které je ekvivalentem hlavní terasy (kralické terasy 

Hornomoravského úvalu). Tato interpretace, předpokládající poklesovou tendenci centra Mohelnické 

brázdy, je podpořena i skutečností, že v prostoru mohelnických štěrkoven jsou při z. okraji nivy spraše 

(s velkou pravděpodobností svrchnopleistocénní) v úrovni holocénních povodňových hlín.  

 Štěrky střednopleistocénního výplavového kuželu vycházejí na povrch v malém rozsahu nad údolím 

Mírovky mezi Křemačoven a Mohelnicí, mimo poklesovou oblast. Jižně od údolí Mírovky navazují na 

její výplavový kužel sedimenty, vynášené krátkými toky od Podolí a Újezda, které se spojují 

s rozsáhlým kuželem Třebůvky a jejího levostranného přítoku Podhrádku. Štěrky tohoto toku jsou 

v malém rozsahu odkryty v hraně jeho údolí mezi Žadlovicemi a Líšnicí a byly zastiženy také ve dně 

starého hliniště s. od Loštic, z. od staré silnice z Loštic do Mohelnice. Jinde jsou překryty sprašemi a 

deluvioeolickými sedimenty.  

 Sedimenty výplavového kuželu Třebůvky jsou na jejím pravém břehu kryty sprašemi jen částečně 

mezi Lošticemi a Řimicemi, na velké ploše jsou jeho štěrky odkryty v okolí Doubravice a Mitrovic, 

kde mají již morfologickou pozici hlavní terasy (viz dále).  

 Stratigrafické zařazení výplavových kuželů Mírovky a Třebůvky a na ně navazujících spojených 

kuželů drobných přítoků Moravy bylo provedeno na základě poměrů podobných těm, které jsou 

v Hornomoravském úvalu (Macoun – Růžička 1967, Macoun et al. 1966). Tektonicky neovlivněná 

morfologická pozice výskytu štěrků při vyústění Třebůvky u Doubravice i výskytů u Loštic, Žadlovic 

a Podolíčka odpovídá pozici hlavní (kralické) terasy Moravy v Hornomoravském úvalu. Interpretaci 

zařazení výplavových kuželů v Mohelnické brázdě do mladšího úseku středního pleistocénu (sálský 

komplex podle severského, riss podle alpského členění) podporují též interglaciální půdy na povrchu 
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sedimentů kuželu u Libivé i interglaciální půda oddělující dva komplexy sedimentů, tvořící tento 

kužel.  

  

Štěrky a písčité štěrky hlavní terasy 

Jako hlavní terasa (v Hornomoravském úvalu označená jako terasa kralická) je označeno těleso 

fluviálních sedimentů, jehož povrch je obvykle 10–14 m nad dnešní hladinou řeky. Může být tvořena 

dvěma akumulacemi zhruba stejné mocnosti 5–7 m, v takovém případě je její báze přibližně v úrovni 

dnešní hladiny řeky.  

V této původní pozici jsou ve studovaném území její sedimenty pouze při vyústění Třebůvky do nivy 

Moravy v okolí Doubravice. Sedimenty okraje výplavového kuželu Třebůvky zde mají již charakter 

sedimentu divočící řeky a morfologická pozice dovoluje hovořit zde o terase. Také drobné relikty 

(nezakreslené v Účelové odkryté geologické mapě  rajonu) nad údolím Třebůvky, Mírovky a Mor. 

Sázavy mají pozici hlavní terasy a to její svrchní akumulace.  

 Relikty štěrků hlavní terasy, které navazují na okraje výplavových kuželů pravých přítoků Moravy, 

jsou zachovány v pokleslých částech nivy Moravy, kde jsou pohřbené pod mladšími fluviálními 

sedimenty údolní terasy.  

Rozšíření střednopleistocénních štěrků hlavní terasy, pohřbených v nivě Moravy, je omezeno na 

tektonicky aktivní úsek severně od příčného zlomu, omezujícího u Loštic rozšíření mocnějších 

pleistocénních fluviálních sedimentů v depresích, na východním okraji nivy je limitováno zlomem, v. 

od něhož jsou mezi Moravičany a Třeštinou v přímém podloží sedimentů údolní terasy horniny 

spodního karbonu. Pro stanovení plošného rozsahu reliktů hlavní terasy v nivě Moravy není dostatek 

dat. V úseku mezi Leštinou až téměř k Třeštině předpokládají jejich výskyt v celé šířce nivy M. 

Martincová a M. Káňová (1977) Dokládají to rozdílnými charakteristikami štěrků, zejména jejich 

petrografickým složením. To se liší jak od štěrků údolní terasy, tak i od tzv. staropleistocénních štěrků 

v depresích. Níže po toku omezují rozsah štěrků hlavní terasy v nivě pouze na její z. a střední část. 

Jejich bázi předpokládají (Káňová 1984 – ústní sdělení) v hloubce až 13 m pod povrchem nivy při 

mocnosti 5–6 m. Pro úsek s. od Leštiny nám údaje o výskytu štěrků hlavní terasy v nivě chybí úplně, 

vzhledem k celkové geologické stavbě lze jejich přítomnost předpokládat.  

Řešení problému rozšíření štěrků hlavní terasy v nivě Moravy je možné pouze, pokud bude při popisu 

vrtů uplatněno hledisko petrografického složení štěrků. Vedlejší toky měly v období vzniku hlavní 

terasy (hlavně její svrchní akumulace) větší energii a přinášely podstatně více materiálu než v jiných 

obdobích a jejich sedimenty zasahovaly často hluboko do údolí hlavních řek (viz výplavový kužel 

Třebůvky u Doubravice). Proto kritériem pro identifikaci sedimentů hlavní terasy může být obsah 

klastů hornin z povodí přítoků Moravy.  

Právě to bylo vodítkem pro výše uvedenou interpretaci. Stejné kritérium vedlo i k řešení vývoje 

fluviální sedimentace v tzv. lutínské brázdě (Růžička 1969a, 1973).  

 V Účelové odkryté geologické mapě  rajonu 1610 jsou štěrky hlavní terasy shrnuty spolu s dalšími 

fluviálními sedimenty pod položkou Q, výjimečně také F (podle celkové mocnosti štěrků), ve kterých 

navazují na položku V (výplavové kužely). Z hydrogeologického hlediska není nutné fluviální 

sedimenty různých stratigrafických úrovní odlišovat, protože mají stejné hodnoty hydraulických 

parametrů a tvoří spojený kolektor podzemní vody.  
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Sedimenty údolní terasy 

Jako údolní terasu označujeme fluviální akumulaci, která vyplňuje dnešní nivu řek (i když nenaplňuje 

obsah termínu terasa, jak je definována z hlediska geomorfologického). Její sedimenty jsou tvořeny 

většinou písčitými štěrky a štěrky, které jsou interpretovány stratigraficky jako svrchnopleistocénní a 

jsou většinou pokryty sedimenty holocenními, štěrky a písky na horním toku řek, písčitými hlínami až 

jílovitými hlínami na středních a dolních tocích.  

V území  rajonu 1610 jsou poměry složitější zejména proto, že většina území dnešních niv Moravy i 

Desné je územím tektonicky aktivním ještě v pleistocénu a jsou v nich zachovány i sedimenty starších 

pleistocénních a pliopleistocénních fluviálních akumulací. Situace je podobná jako 

v Hornomoravském úvalu, kde podložím údolní terasy Moravy a jejích přítoků jsou horniny spodního 

karbonu, miocénních sedimentů karpatské předhlubně, pliopleistocénu a několika různě starých 

pleistocénních fluviálních akumulací (Růžička 1969, 1973).  

Údaje o mocnostech sedimentů údolní terasy v  rajonu 1610 máme z úseků, ve kterých jsou podložím 

horniny krystalinika různých jednotek a horniny spodního karbonu. V údolí Desné je to v části nivy s. 

od Velkých Losin, v z. části nivy u Šumperka v prostoru vyústění Bratrušovského potoka a v celé šíři 

úseku nivy sv. od Sudkova. V těchto úsecích jsou báze fluviálních sedimentů v hloubkách mezi 6 a 8 

m pod povrchem a pokládáme je v celé mocnosti za údolní terasu. I v ostatních částech nivy Desné 

předpokládáme stejnou mocnost sedimentů údolní terasy, z archivních materiálů však jejich přesnou 

hranici oproti podložním štěrkům starších fluviálních akumulací nelze stanovit. V nivě Desné je 

mocnost holocénních povodňových hlín v nadloží štěrků většinou malá. U Sudkova kolísá od 0,5 do 

1,5 m, výše proti proudu v prostoru Šumperka rovněž nepřesahuje hodnotu 1,5 m a ve Vikýřovicích, 

Rapotíně a Velkých Losinách jsou na povrchu již z velké části hlinité štěrky. Pouze pod vyústěním 

přítoků, které drénují území s větším rozsahem sprašových hlín (Černý potok, Rejchartický potok, 

Hraběšický a Malínský potok) jsou přilehlé části nivy pokryty hlínami větší mocnosti. Pod vyústěním 

Bratrušovského potoka je např. ověřena mocnost až přes 4 m.  

Štěrky údolní terasy Desné (ať již svrchnopleistocénní nebo holocénní) jsou většinou hrubé, průměrná 

velikost valounů se pohybuje kolem 6 cm, nezřídka však dosahuje až 8 cm. Častá je příměs ještě 

větších valounů a balvanů velikosti přes 25 cm. Velikost klastů ve štěrcích se po proudu snižuje, v 

okolí Velkých Losin při vyústění Losinky jsou v nich ale i větší balvany velikosti kolem 50 cm. 

Podobně hrubé jsou štěrky v nivách větších potoků, jejich vytřídění je ale nižší, často jsou hlinité a 

stupeň zaoblení klastů je také nižší. Ve štěrcích Desné převažují polooválené a poloostrohranné 

valouny krystalických hornin, převážně ortorul a amfibolitů, podstatný je i obsah křemene. Obsah 

písku ve štěrcích kolísá, obvykle nepřesahuje 20 %.  

Také v nivě Moravy je mocnost sedimentů údolní terasy 5 až 8 m, místy dosahuje menších, místy 

nepatrně vyšších hodnot. Dokumentují to data z vrtů v místech, kde jejich podložím jsou horniny 

krystalinika (j. okolí Bohutína, na v. okraji Zábřeha, u Hrabové) nebo spodního karbonu (v úzkém 

pruhu na v. okraji nivy mezi Třeštinou a Moravičany a téměř v celé šíři nivy dále na J k Řimicím). 

Také v nově provedených vrtech byla báze štěrků údolní terasy v těchto intervalech.  

Štěrky údolní terasy v nivě Moravy jsou hrubé, proměnlivě písčité, velikost většinou polooválených 

valounů se v průměru pohybuje mezi 3–8 cm, zejména nad soutokem s Desnou a těsně pod ním je 

však častá příměs valounů až kolem 12–15 cm, výjimečně i přes 25 cm. Směrem po proudu se velikost 

valounů zmenšuje a v úseku pod Moravičany je průměrně 3–6 cm, max. velikost klastů je až 20 cm. 

Složení valounů odpovídá petrografické pestrosti krystalinika v povodí horní Moravy a Desné a 

odolnosti jednotlivých hornin. Kromě křemene tvoří výraznou část zejména různé typy ortorul 

(zejména sněžnická ortorula, dávající štěrku červenavé zabarvení), amfibolické ruly, amfibolity, 
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kvarcity. Z přítoků Moravy ovlivňují složení štěrků Moravská Sázava zejména přínosem odolnějších 

typů křídových hornin (zejména spongilitické prachovce), Mírovka (kulmské droby a aleuropelity) a 

Třebůvka se svými přítoky (především horniny kulmu a podřadně i křídy). Z levých přítoků se 

uplatňují Rohelnice a Doubravka redepozicí křemenných valounů z bazálních částí pliopleistocénního 

souvrství, přínosem kvarcitů a odolnějších partií z fylitických hornin. Největší ovlivnění složení štěrků 

bylo pozorováno při vyústění Třebůvky, mezi Moravičany a Doubravicí byl zjištěn obsah hornin 

z povodí Třebůvky až 80 %.  

Sedimenty údolní terasy přítoků Moravy mají většinou mocnost kolem 6 m, štěrky jsou slabě 

vytříděné, hlinité až jílovité, velikost valounů nezřídka dosahuje až kolem 25 cm, průměrně se 

pohybuje mezi 6 a 10 cm. Mocnost nadložních hlinitých holocénních písčitých hlín se pohybuje od 0,5 

do 2 m.  

Mocnost hlín v nadloží štěrků je v nivě Moravy značně kolísavá. V okolí Chromče a Postřelmova 

vystupují na povrch na poměrně velkých plochách štěrky s hlinitopísčitou matrix, v izolovaných 

ostrůvcích vycházejí štěrky na povrch i níže po proudu, především mezi Bohuslavicemi a 

mohelnickými štěrkovnami. V účelové odkryté mapě nejsou tyto nepravidelné a v měřítku 1 : 50 000 

obtížně znázornitelné výskyty štěrků na povrchu nivy zakresleny. V případě těchto ostrůvkovitých 

výchozů nelze vyloučit, že představují původní povrch štěrkové akumulace svrchnopleistocénní, 

podobně jako obdobné výchozy v nivě Moravy mezi Grygovem a Brodkem u Přerova 

v Hornomoravském úvalu, kde na některých z těchto ostrůvků jsou přesypy navátých písků a na 

některých také nálezy mezolitických artefaktů (Macoun et al. 1966). Ve svrchních polohách štěrků se 

v okolí Mohelnice nacházejí kmeny a větve stromů (javor, olše, jedle), které analogicky s výskyty 

v Hornomoravském a Dolnomoravském úvalu dokumentují naopak jejich holocénní stáří. Tato data 

dokumentují složitý vývoj nivy řeky Moravy v holocénu, která zde tvořila v celém rozsahu nivy 

složitou síť meandrujících ramen.  

Hlíny v nadloží štěrků jsou max. 2,5 m mocné, jsou většinou písčité, místa obsahují nepravidelně 

rozmístěnou příměs drobných valounů. Zejména na pravém okraji nivy jsou při vyústění malých 

potoků hlíny charakteru přeplavených sprašových hlín (mezi Chromčí a Zábřehem, mezi Zvolí a 

Mohelnicí). U Lukavice tyto hlíny dosahují mocnosti až kolem 3 m.  

 Hlinité sedimenty na povrchu niv řek v nadloží štěrků údolní terasy jsou stropním izolátorem, 

omezujícím nebo aspoň snižujícím infiltraci srážkové vody do kolektoru.  

V celé šíři nivy Moravy je – většinou pohřbený pod mladšími povodňovými hlínami a popřípadě i 

zavezený antropogenními materiály – systém několika generací opuštěných ramen meandrujícího a 

větvícího se řečiště Moravy. Tato ramena byla vyplněna kromě klastických sedimentů (většinou písky) 

také jílovitými sedimenty s rostlinnými zbytky. Izotopová analýza 
14

C z úlomku větve topolu 

z jednoho zazeměného ramene, odkrytého při výstavbě umělého koryta Moravy u mohelnické 

štěrkovny, datovala jeho stáří na 2 150±630 let BP (Havlíček 1993).  

 

Spraše, sprašové hlíny, smíšené svahové a eolické sedimenty 

V geologických mapách 1 : 50 000 a základních geologických mapách 1 : 25 000, uvedených v úvodní 

kapitole, jsou jednotlivé typy těchto sedimentů samostatnými položkami. Jejich rozšíření je mimo 

hranice rajonu. Jejich charakteristiku uvádíme proto, že zčásti pokrývají i sedimenty, které navazují na 

kolektor podzemní vody, tam, zde pokrývají přímo sedimenty, které tvoří kolektor podzemní vody 

(kvartérní fluviální štěrky, sedimenty pliopleistocénního souvrství), tvoří stropní izolátor kolektoru. 

Často do sebe jednotlivé typy vzájemně přecházejí a to jak laterálně tak i vertikálně a 
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hydrogeologického pohledu není nutné je posuzovat samostatně - mají v podstatě stejné nebo blízké 

hydraulické hodnoty.  

Pro většinu výskytů platí, že tvoří závěje na z. svazích nad nivami Desné a Moravy. Podél nivy 

Moravy jsou v úseku od Postřelmova k Zábřehu, j. od údolí Mor. Sázavy od Rájce přes Lukavici, 

Libivou, Mohelnici, Loštice až k Řimicím. Největší rozsah v tomto prostoru mají v okolí Mohelnice. 

Na levém břehu Moravy je nesouvislý pokryv eolických sedimentů v okolí Bludova a v nadloží 

spodnokarbonských sedimentů v okolí Dubicka. V údolí Desné je rozsah eolických sedimentů 

podstatně menší. Na pravém břehu jsou vázány na území výplavových kuželů potoků a na přilehlé 

svahy při vyústění Temenice, a Bratrušovského potoka, Rejchartického potoka u Rapotína a Černého a 

Račího potoka u Velkých Losin. V úzkém pruhu jsou sprašové hlíny i na levém břehu Desné mezi 

Terezínem a Vikýřovicemi, větší rozsah mají v Novomalínské kotlině, kde pokrývají většinou 

sedimenty výplavového kuželu Hraběšického a Malínského potoka.  

Na celém území můžeme sledovat vzájemné přechody svahových sedimentů a sedimentů eolických. 

Nejblíže k výchozům podloží v nejvyšší části svahu jsou svahové sedimenty bez eolické příměsi, 

postupně eolické složky přibývá a nejníže jsou již čistě eolické spraše či sprašové hlíny. Tato zonalita 

platí i vertikálně, stratigraficky. Na bázi komplexu eolických sedimentů jsou časté polohy se znaky 

svahových procesů (vrstvičky a vrstvy s drobnými a hrubšími klasty hornin, zvrstvení konformní se 

sklonem svahu), v mladších postupně jejich obsah klesá a nejmladší pokryv je většinou již čistě 

eolická spraš nebo sprašová hlína.  

Ve všech výskytech v údolí Desné obsahují sprašové hlíny příměs většinou drobných úlomků hornin 

ať již vtroušených nebo koncentrovaných do vrstviček, indikujících spolu s proměnlivým obsahem 

písčité frakce spoluúčast svahových procesů na jejich vzniku.  

Mocnost těchto sedimentů je kolísavá a není na všech výskytech vrty ověřená. U Velkých Losin jsou 

uváděny mocnosti 5–10 m, z. od Rapotína kolem 6 m, u Šumperka až 11 m, u Temenice 7–14 m 

(Pecina et al. 2000b, Žáček et al. 2000b). Největší mocnosti přes 14 m byly ověřeny v okolí Nového 

Malína, kde v bývalé, dnes již zavezené cihelně byl dokumentován sled eolických a svahových 

sedimentů s jejich přechody, v kterém pouze nejmladší vrstva je tvořena slabě vápnitou spraší. 

V profilu byly zjištěny 3 až 4 fosilní půdy interglaciálního charakteru, dokumentující sedimentaci 

bazálních svahovin nejméně ve starším úseku středního pleistocénu (Růžička 1986).  

Na pravém břehu Moravy mezi Postřelmovem a Zábřehem mají komplexy eolických a smíšených 

sedimentů ověřenou mocnost do 10 m, j. od Zábřeha až 15 m (Večeřa et al. 2000b). V okolí Libivé byl 

vrty dokumentován sled sedimentů, ve kterém do 5–6 m převažovaly sprašové hlíny, do 9 m byly 

sprašové hlíny s kolísajícím obsahem většinou drobných (do 5 mm, max. až 1 cm) úlomků zvětralých 

hornin, spočívající na převážně štěrkovitých sedimentech výplavového kuželu. I v sedimentech 

výplavového kuželu se mezi štěrkovitými sedimenty vyskytují polohy hlín, z nichž některé mají 

zřejmě příměs eolického původu. Fosilní půda podzolového typu, která byla v několika vrtech 

zastižena v podloží svrchního komplexu sprašových hlín, je zřejmě produktem pedogenetického 

procesu v nejmladším interglaciálu a datuje podložní smíšené sedimenty do nejmladší fáze středního 

pleistocénu. Pouze nejmladší pokryv eolických sedimentů na Mohelnicku a dále na J jsou typické 

vápnité spraše, obsahující vápnité konkrece (cicváry) a nezřídka i typickou sprašovou malakofaunu 

(Succinea sp., Pupilla sp., Columella sp.). Tyto spraše byly např. odkryty podél okraje nivy Moravy ve 

v. a jv. okolí Mohelnice. Báze tohoto nejmladšího pokryvu tam sahá až pod úroveň hladiny vody na 

okraji mohelnického štěrkoviště.  

Na pravém břehu Mírovky mezi její nivou a silnicí na Svitavy je mocnost sprašových hlín s příměsí 

klastů fylitických hornin až 15 m. Také zde jsou eolické sedimenty většinou v nadloží výplavového 
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kuželu. V prostoru mezi Mohelnicí a Lošticemi nedosahuje mocnost eolických sedimentů větších 

hodnot, pohybuje se v rozmezí 3–6 m. Jejich podložím jsou většinou sedimenty spojeného 

výplavového kuželu Mírovky a Třebůvky, výše proti svahu u Podolí sedimenty pliopleistocénu a 

v nejvyšší části hřbetu kulmské droby a aleuropelity. V okolí Palonína překrývají spraše (zde již 

převážně vápnité) nerovný povrch kulmského podloží, částečně překrytého pliopleistocénními 

sedimenty a okrajem výplavového kuželu Třebůvky. Dosahují zde mocnosti až kolem 8 m.  

Výskyty spraší a sprašových hlín u Hrabové a Dubicka jsou většinou málo mocné, v jejich podloží 

jsou většinou svahové sedimenty a zvětralé krystalinické podloží. Jejich mocnost zde nebyla ověřena.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Území HGR 1610 a jeho okolí prodělalo složitý geologický vývoj, na kterém se podílela kromě jiných 

geologických procesů také tektonika. Endogenní procesy, postihující jednotky krystalinika a 

nemetamorfovaného paleozoika, které tvoří podloží kolektoru, jsou detailně analyzovány a 

interpretovány v geologických mapách 1 : 50 000 a 1 : 25 000 a jejich vysvětlivkách. Pro geologickou 

stavbu území HGR 1610 a vývoj jednotek, tvořících kolektor, má zásadní význam mladá tektonika, 

aktivní od ukončení sedimentace ve středomoravské části karpatské předhlubně.  

Izoliniový model báze kvartérního kolektoru a plioplestocenního souvrství (semikolektor) uvádí Obr. 

4-4, izoliniový model báze vlastního kvartérního souvrství uvádí Obr. 4-5. 

Vzhledem k prokázaným reliktům sedimentů spodního badenu podél údolí Třebůvky a zatím jejich 

neověřenému výskytu u Křemačova musíme předpokládat jejich sedimentaci také v dnešním území 

Mohelnické brázdy nebo aspoň v její jižní části. V tomto prostoru ale byly zřejmě beze zbytku 

erodovány.  

Vývoj deprese Mohelnické brázdy začal v pozdním pliocénu, kdy se v mělké depresi na 

peneplenizovaném povrchu začaly ukládat převážně fluviální a lakustriní sedimenty 

pliopleistocénního souvrství. Jejich zdrojem byly hluboké zvětraliny hornin krystalinika a 

nemetamorfovaného paleozoika v blízkém i vzdálenějším okolí. Během sedimentace docházelo 

k poklesům podél zlomů, vymezujících na obou stranách dnešní Mohelnickou brázdu. Základní 

význam měla tektonická fáze, spadající již pravděpodobně do spodního pleistocénu, která zúžila 

sedimentační prostor do centrální části Mohelnické brázdy, přičemž nejintenzivnější poklesy byly na 

východním okrajovém zlomu. Na západním okraji pravděpodobně probíhaly poklesy na několika 

paralelních zlomech v podstatně menší intenzitě, což způsobilo asymetrický vývoj sedimentačního 

prostoru (srv. Obr. 4-6, Obr. 4-7). Synsedimentární poklesy ovlivnily mocnosti sedimentů 

pliopleistocénního souvrství, které jsou největší podél východního okraje, kde dosahují hodnot přes 

200 m, jak prokázal i nově realizovaný vrt u Hrabové (1610_I). Tento trend je jasně dokumentován 

spolu s dalším nově realizovaným vrtem u Zvole na z. okraji Mohelnické brázdy (1610_H), kde bylo 

podloží zastiženo v hloubce 115 m. Výraznější poklesová aktivita je zřejmá i z mocnosti eluvií 

podložních hornin, která ve v. situovaném vrtu u Hrabové měla mocnost přesahující 70 m, zatímco ve 

vrtu u Zvole prakticky chybí (Obr. 4-6).  

 



 

 

 

Obr. 4-4. Izoliniový model báze kvartérního a plioplestocenního souvrství v HGR 1610 



 

 

 

Obr. 4-5. Izoliniový model báze vlastního kvartérního kolektoru v HGR 1610 
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Obr. 4-6. Geologický řez mezi Hrabovou a Zvolí. 

Legenda: 1 – svahoviny; 2 – sedimenty kvartérního kolektoru (fluviální sedimenty údolní terasy Moravy a 

„fluviální sedimenty v depresích“); 3 – sedimenty „semikolektoru“ – sedimenty pliopleistocénního souvrství; 4 – 

eluvia kulmských hornin; 5 – podloží (kulmské horniny) 
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Obr. 4-7. Geologický řez j. části HGR 1610 mezi korytem Moravy a Lošticemi.  

Legenda: 1 – svahoviny; 2 – sedimenty kvartérního kolektoru (fluviální sedimenty údolní terasy Moravy a 

Třebůvky, u vrtu HV-8 hlavní terasa – zvodnělá jen v bazální části, svrchní písčité polohy pliopleistocénního 

souvrství); 3 – sedimenty „semikolektoru“ – převážně jílovité sedimenty pliopleistocénního souvrství; 4 – eluvia 

kulmských hornin; 5 – podloží (kulmské horniny) 

 

V jižní části Mohelnické brázdy je východní okrajový zlom posunut příčnými zlomy z okraje dnešní 

nivy řeky Moravy asi 600 m na Z (mezi Třeštinou a Moravičany) a v tomto úseku jsou v podloží 

štěrků údolní terasy přímo horniny spodního karbonu. Příčný zlom omezuje rozsah pliopleistocénního 

souvrství ale také středopleistocénních štěrků v nivě Moravy s. od Chromče. Tektonicky je také 

omezena příčná elevace krystalinického podloží v podloží štěrků údolní terasy v nivě řeky Desné u 
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Sudkova, která odděluje v šíři přes 2 km výskyty pliopleistocénních sedimentů a středopleistocénních 

fluviálních štěrků v Mohelnická brázdě a v Šumperské kotlině. V jižní části Mohelnické brázdy je 

ukončen výskyt sedimentů obou těchto částí hlavního kolektoru na zlomech v okolí tzv. třesínského 

prahu, kde došlo k výzdvihu a v podloží štěrků údolní terasy jen relikty bazálních částí 

pliopleistocénního souvrství nebo svrchu zvětralé horniny spodního karbonu (droby, aleuropelity). 

Tímto j. ukončením Mohelnické brázdy je veden řez (Obr. 4-7), který ukazuje, že současné koryto 

Moravy (v. část v současnosti vymezeného rajonu) zde prochází v. od hlavní tektonické struktury 

Mohelnické brázdy a štěrky její údolní terasy leží přímo na kulmském podloží.  

Stejnou situaci s naznačenými zlomy zachycuje schéma na Obr. 4-8. Tektonická deprese Mohelnické 

brázdy je zde zúžena, ale přesto je podle geofyzikálních měření zřejmé, že dosahuje hloubky kolem 

100 m (Obr. 4-9). Na staničeních 1000 a 2500 patrné významné tektonické poklesy. Kromě sedimentů 

pliopleistocénního souvrství se v nadloží nachází buď redukované štěrky fluviálních sedimentů 

v depresích, nebo výplavového kužele Mírovky.  

 

 

Legenda: S – spraše a sprašové hlíny s polohami 
svahovin; H – splachové sedimenty; F – štěrky 

údolní terasy s hlínami v nadloží, V – sedimenty 
výplavových kuželů a štěrky hlavní terasy, Q – 

fluviální sedimenty v depresích, P – 
pliopleistocénní sedimenty, K – horniny krystalinika 
a spodního karbonu nečleněné; černé tlusté čáry – 
předpokládané i ověřené zlomy; červené kolečko – 

max. hloubka deprese; zelené křížky – průběh 
geofyzikálního profilu, včetně seismického (Obr. 

4-6) 

 

Obr. 4-8. Schéma j. zakončení Mohelnické brázdy v prostoru tzv. třesínského prahu na podkladu účelové 

geologické mapy (Růžička 2015). 

 

Aktivitu na zlomech ještě v mladším úseku středního pleistocénu dokládají i sedimenty hlavní terasy 

v nivě Moravy, uložené mezi starší fluviální sedimenty („fluviální sedimenty v depresích“) a štěrky 

údolní terasy a doložené vrty ve střední části Mohelnické brázdy v širším okolí Mohelnice.  

Nejen z Obr. 4-8, ale i ze situace na vrtu 1610_A Libivá je zřejmé, že HGR 1610 by měl být rozšířen 

směrem k Z. Měla by do něj být zakomponována minimálně část sedimentů plipleistocénního 

souvrství, které bývají při bázi v Mohelnické brázdě docela perspektivní z hlediska výskytu 

kolektorských hornin, ale hlavně v současném rozsahu chybí dokonce i části hlavní kolektorské 

struktury, kterými jsou fluviální sedimenty v depresích. Litologie pliopleistocénního souvrství by měla 

být ověřena hlubokým vrtem (cca do 120 m) do prostoru vyznačeného na Obr. 4-8 červeným 
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kolečkem (v. od Palonína), které označuje max. hloubku deprese a vychází z poznatků geofyzikálního 

měření (Levá 2015). 

 

 

Obr. 4-9. Seismický reflexní řez.  

 

Pokud jsou bazální části pliopleistocénního souvrství skutečně kolektorsky vhodné, objevuje se zde i 

otázka možného přetoku vod v hloubce do HGR 6640. Na povrchu se sice zdá, že ukončení je 

horninami kulmu, ale struktura Mladečského krasu je poměrně složitá a v hloubce může zasahovat 

více k S, tedy až do prostoru zakončení Mohelnické brázdy. 

 

 

 

 

4.2. HYDROLOGIE  

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1610 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Průměrné roční srážky na ploše HGR 1610 se pohybují okolo 600 mm, což řadí zájmové území mezi 

průměrné vlhké oblasti České republiky. Rozložení srážek v ploše rajonu znázorňuje obrázek 4-9, 

základní data o srážkových úhrnech a průtocích na vodních tocích uvádí Tab. 4-1.  

 

Tab. 4-1. 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 1980–

2010 (m3/s1) 

3540 Morava Moravičany (331,3) 518,92 719,48 2,459 
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Obr. 4-10. Průměrné  roční  srážkové  úhrny na ploše HGR 1610 v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost 

na nadmořské výšce 

 

V Tab. 4-2 až Tab. 4-4 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu a odtoku za období 1981–2010, 

porovnané s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 

rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že na území HGR 1610 nebyl indikován statisticky významný trend 

v časových řadách srážkových úhrnů Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 

0,03°C za rok. 

 

Tab. 4-2. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 625,99 658,63 1,05 673,05 1,02 

 

Tab. 4-3. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1610 8,09 8,68 0,59 8,97 0,29 

 

Tab. 4-4. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN)  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 124,88 147,98 1,18 151,23 1,02 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

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

Metoda vychází z předpokladu, že jednou z hydrologických charakteristik každého vodního toku je 
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čára jeho postupných profilových průtoků (čára PPP), konstruována jako grafický záznam vztahu 

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

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

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

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

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

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

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

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

tvaru čáry PPP. 

V HGR 1610 byla hydrometrická měření realizována na Bušínském potoce (č. povodí 4-10-01-052) a 

na potoce Mírovka (č. povodí 4-10-02-056) v povodí řeky Moravy. Výsledky měření na Bušínském 

potoce potvrdily složitou hydrogeologickou situaci této oblasti. Ztráty a přírony vody do Bušínského 

potoka jsou zřejmě důsledkem drenážní nebo dotační funkce příčných zlomů navíc v pruzích hornin s 

rozdílným charakterem propustnosti. Potok Mírovka vykazuje standardní čáru PPP, kdy tok od 

horního hydrometrického profilu přibývá na vodnosti až do svého ústí. Až na několik drobných 

přítoků bude tok v obdobích minimálních průtoků plynule obohacován přírony podzemní vody z 

okolních hornin s puklinovou propustností přes průlinově propustné sedimenty údolní nivy potoka. 

V HGR 1610 bylo rovněž provedeno expediční hydrometrování, jehož lokalizace a výsledky jsou 

uvedeny na Obr. 4-11. 

 

Tab. 4-5. Výsledky hydrometrického měření v oblasti HGR 1610  

Profil č. Situace vodoměrného profilu Průtok Q (m3/s) Velikost příronu=↑ ztráty=↓ (m3/s) 

Hydrometrické měření Bušínského potoka 12. 11. 2013 

1 Pravý přítok nad obci Bušín 0,0089 - 

2 Bušínský p. pod pravostranným přítokem 0,0544 ↑ 0,0089 

3 Pod ZD na s. okraji obce Bušín 0,029 ↓ 0,0254 

4 Bušínský p. v centru obce 0,0572 ↑ 0,0282 

5 
Bušínský p. na j. okraji obce Bušín v místě křížení 

se silnicí 0,0372 ↓ 0,020 

6 Bušínský p. v s. části obce Olšany 0,0554 ↑ 0,0172 

7 Bušínský p. v při silnici ve středu obce Olšany 0,0559 ↑ 0,0005 

8 
Bušínský p. při křížení se silnicí do Rudy n. 

Moravou 
0,0721 

↑ 0,0162 

9 Bušínský p. před papírnou v obci Olšany 0,0689 ↓ 0,032 

Hydrometrické měření potoka Mírovka 9. 7. 2014 

1 Mírovka z. obce Mírov 0,0046 - 

2 Mírovka v obci Mírov j. od hradu 0,0177 ↑ 0,0131 

3 
Mírovka na v. okraji obce Mírov pod přítokem 

Řepovského p. 0,0305 ↑ 0,0128 

4 Mírovka j. obce Křemačov 0,0304 ↓ 0,0001 

5 Mírovka v. města Mohelnice 0,0471 ↑ 0,0167 
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Obr. 4-11. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1610 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Kvartérní fluviální sedimenty pokrývají rozsáhlé území podél řeky Moravy a v menším měřítku 

sledují rovněž některé z jejích přítoků. Skládají se ze souvrství štěrkopísků, překrytých sprašemi, 

sprašovými hlínami a povodňovými hlínami a budují říční terasy a údolní nivy. Mezi Zábřehem a 

Mohelnicí jsou vyvinuty nízké akumulační terasy, jejichž povrch leží v relativní výšce 5–10 m nad 

současnou údolní nivou a většinou jsou překryté sprašemi. Řeky Moravská Sázava, Mírovka a 

Třebůvka vytvořily rozsáhlé náplavové kužely, které jsou rovněž zahrnuty do HGR 1610.  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Písčité štěrky teras vykazují sice většinou silnou propustnost, ale při malé plošné rozloze na údolních 

svazích Mohelnické brázdy jsou většinou drénovány do nižších poloh při údolním dně, takže kolektory 

v nich vyvinuté záhy po dotaci atmosférickými srážkami ztrácejí většinu infiltrované vody. 

Propustnost akumulací vyšších údolních teras je značně proměnlivá, často je však vlivem vyšší 

ulehlosti až o dva řády nižší než propustnost sedimentů údolní nivy. 

V údolí Desné v nejsevernějším výběžku HGR 1610 jsou průlinové kolektory vázány na kvartérní a 

případně též plioplestocenní sedimenty. Již při severní hranici rajonu v blízkosti Velkých Losin 

dosahují značné mocnosti, která silně kolísá, ale regionálně se směrem k JJZ neustále zvyšuje, jak o 

tom svědčí výsledky hydrogeologických vrtů, které buď přímo zastihly krystalinické podloží 

průlinového kolektoru, nebo ho nedovrtaly vůbec. Tak v soutokové oblasti Desné a Losinky se 

mocnost průlinového kolektoru zvyšuje minimálně na 20 m a v centru Velkých Losin na 23 m. 

Směrem k soutoku Desné s Mertou u Rapotína dochází k dalšímu prohloubení báze průlinového 

kolektoru až na více než 42 m. Maximální mocnosti průlinového kolektoru v údolí Desné byly 

zastiženy v jímacím území Luže, kde ani vrty hluboké 80 m nedosáhly krystalinického podloží. 

Průlinový kolektor je vázán na štěrkopísčité polohy výplně korytové deprese protáhlé s-j. směrem 

mezi Vikýřovicemi a Novým Malínem - Plechy s mocností výplně až přes 100 m (vrt HVŠ-19: 100,2 

m štěrků s příměsí písků krytých 4,7 m mocnou vrstvou fluviálních písčitých hlín; Wünsch 1968b), 

úlohu počevního izolátoru přebírají ruly nebo amfibolity, jen v ojedinělých případech vrtů byly 

navrtány v podloží průlinového kolektoru pravděpodobně pliopleistocénní jíly. K zásadní změně 

v hloubkovém dosahu průlinového kolektoru pravděpodobně dochází až v s. okolí Sudkova, kde 

výsledky hydrogeologických vrtů HV-20 až HV-23 (Wünsch 1972) naznačují prahu hornin 

krystalinika, který by tak svou izolační funkcí napomáhal k akumulaci význačného množství 

podzemních vod v Šumperské kotlině. Zmíněné vrty lokalizované v profilu napříč údolní nivou Desné 

s. od Sudkova totiž zastihly krystalinické podloží rul v podloží fluviálních štěrků v hloubce menší než 

10 m.  

V Mohelnické brázdě je sedimentární výplň tvořena pliopleistocénními jíly, písky nebo štěrkopísky, 

které jsou v různých mocnostech kryty holocenními fluviálními sedimenty, na z. okraji mezi 

Vyšehořím a Zábřehem pak sprašemi, sprašovými a svahovými hlínami. Mocnost zvodněného 

průlinového kolektoru kvartérních fluviálních štěrků v údolí řeky Moravy narůstá směrem po jejím 

toku. V tomto litologickém prostředí je vyvinut průlinový kolektor o proměnlivé mocnosti 40 až 100 

m s převažující volnou hladinou podzemní vody, která se ve vodárensky neexploatovaném kolektoru 

ustaluje zhruba 2 m pod terénem. K vytvoření lokálních depresí hladiny podzemní vody v závislosti na 

množství čerpané podzemní vody dochází v okolí jímacích vrtů v jednotlivých jímacích územích 

(např. Postřelmov, Zábřeh – Lesnice). Sedimentární výplň Mohelnické brázdy nepředstavuje 

homogenní izotropní hydrogeologické prostředí, protože pelitické sedimenty pliopleistocénu lokálně 
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oddělují jednotlivé zvodněné kolektory v hrubozrnnějších sedimentech a přispívají tak k částečnému 

hydraulickému lokálnímu oddělení jednotlivých kolektorů či k vytvoření mírně napjaté hladiny 

podzemní vody. Samostatnost jednotlivých kolektorů nelze při značné faciální rozmanitosti 

sedimentačního prostoru Mohelnické brázdy předpokládat. 

Stropní izolátory představují sprašové a povodňové hlíny různých mocností a zrnitostního složení, 

přes něž je možná infiltrace pouze tzv. privilegovanými cestami. Hydrogeologický význam 

sprašových a povodňových hlín spočívá především v příznivém filtračním působení na fyzikálně-

chemické vlastnosti infiltrujících vod. 

U Chromče nedaleko vstupu řeky Moravy na území HGR 1610 dosahuje mocnost zvodnělého 

kolektoru minimálně 40 m. I mimo osu dnešního údolí směrem k SV do bezprostředního okolí 

Bludova zůstávají mocnosti průlinového kolektoru přes 20 m. Další zvýšení mocnosti průlinového 

kolektoru směrem k JV do Mohelnické brázdy indikuje hydrogeologický vrt HVZ-3 situovaný mezi 

Chromčí a Postřelmovem, který zastihl na bázi tohoto kolektoru granity šumperského masivu 

v hloubce 50 m (Wünsch 1965).  

Vrtným hydrogeologickým průzkumem byla ověřena existence několika depresí v předkvartérním 

reliéfu vyplněných štěrky, písky a hlínami. Severně od Postřelmova byla zastižena jedna z těchto 

depresí o mocnosti zvodněného kolektoru minimálně 90 m a využita pro založení jímacího území 

Postřelmov. Jižně od Postřelmova ve směru na Kolšov pravděpodobně probíhá v jílovém podloží 

klastik příčný hřbet s kótami báze kolektoru písčitých štěrků a písků okolo 265 m n.m., jehož existenci 

naznačují výsledky vrtu BV-1 v Kolšově (Řezníček et al. 1986), který byl pod 20 m štěrků a jílů 

ukončen v hloubce 39 m v rulách desenské skupiny. Bariérový efekt příčného hřbetu se projevuje na 

usměrnění proudu podzemních vod do několika větví, z nichž nejvýraznější směřuje k j. okraji 

Postřelmova a dále k J k jímacímu území Zábřeh – Lesnice. Jižně od tohoto příčného hřbetu se v s-j. 

protažení mezi Kolšovem a Třeštinou vyskytuje deprese nejen s anomálními mocnostmi sedimentární 

výplně na krystalinickém podloží (vrt HVZ-9 s celkovou mocností kvartérních a pliopleistocénních se-

dimentů 320 m; Wünsch 1965) ale i s maximálními mocnostmi průlinového kolektoru kvartérních 

štěrků a písků (vrt HVZ-9: 250 m).  

V prostoru tzv. třesínského prahu se mocnost kvartérních sedimentů snižuje na méně než 5 m, což 

dokládá existenci hydrogeologické bariéry v místě tzv. třesínského prahu, která hydraulicky odděluje 

pliopleistocénní sedimenty Mohelnické brázdy od Hornomoravského úvalu a umožňuje tak vytvoření 

významné vodohospodářsky využívané akumulace podzemních vod v Mohelnické brázdě. Kulmské 

horniny v podloží kvartéru zde vytvářejí bariéru, která znesnadňuje proudu podzemní vody z 

Mohelnické brázdy odtékat do Hornomoravského úvalu a napomáhá tím vytvoření významné 

akumulace podzemních vod v Mohelnické brázdě. Spojitost kolektorů Mohelnické brázdy a 

Hornomoravského úvalu je možná pouze prostřednictvím těchto málo mocných štěrků, případná 

komunikace po tektonických poruchách sz.-jv. směru omezujících na S výskyty devonských vápenců 

Mladečského krasu nebyla zatím jednoznačně prokázána. 

Dřívější regionální průzkumy (Wunsch 1972, Malý 1983) stejně jako zpracování dat pro 

hydrogeologické mapy 1 : 50 000 (Čurda 1993, 1995, 1998) potvrdily vysokou a lokálně až velmi 

vysokou transmisivitu (dle klasifikace Krásného 1986) kolektoru písčitých štěrků údolní nivy. 

Jednotkové specifické vydatnosti hydrogeologických vrtů se blíží až 10 l/s.m. Hydraulické parametry 

jsou podrobněji zpracovány v kapitole 5. 
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REŽIM A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Zdroj dotace kvartérního kolektoru v údolní nivě a nízkých terasách Moravy, Desné a jejich přítoků v 

rámci HGR 1610 je proměnlivý. V některých částech údolní nivy se uplatňuje drenážní účinek, kdy 

proud podzemní vody směřuje k vodnímu toku, v jiných částech údolní nivy je naopak podzemní voda 

za vyšších stavů infiltrována z povrchového toku. Za hlavní zdroj podzemní vody je nutné 

považovat dotaci vody z okolních rajonů – z hydrogeologického masívu. V údolní nivě řeky 

Moravy v j. části HGR 1610, zhruba od Postřelmova směrem k jihu, je směr proudění podzemní vody 

souběžný s tokem této řeky. Východně od Mohelnice je směr proudění v údolí Moravy do určité míry 

ovlivněn přítoky z údolí říčky Mírovky (od západu). Podzemní vody říčních teras, jejichž báze leží 

nad úrovní povrchu údolní nivy, jsou dotovány a ovlivňovány atmosférickými srážkami.  

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 Moravy je ovlivněn vodárenským 

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

Proudění podzemní vody však neprobíhá v celém průtočném profilu údolní nivy Moravy rovnoměrně, 

nýbrž po tzv. privilegovaných cestách prostřednictvím geofiltračních proudů (Jareš 1990), které 

vznikly v době divočení povrchových toků postupným překládáním jejich koryt. Tento fenomén ve 

svém důsledku vytvořil síť jednak míst zvýšeného pohybu podzemní vody tam, kde došlo k ukládání 

dnových sedimentů, a jednak míst ztíženého pohybu tam, kde docházelo ke vzniku agradačních valů. 

Pohyb podzemní vody je tedy dán sítí depresí a elevací a to již od výškového rozdílu těchto 

morfologických tvarů několika decimetrů. 

Soustředěný regionální proud podzemních vod v kolektoru kvartérních štěrků vzniká v údolí řeky 

Moravy již u Olšan v místech, kde dochází k regionálnímu odvodnění hydrogeologické struktury 

ramzovského nasunutí. Východně od Postřelmova se spojuje s proudem podzemní vody přitékající od 

SV údolím Desné ze Šumperské kotliny. Od soutokové oblasti Moravy a Desné je proud podzemní 

vody souběžný s vodním tokem Moravy a dosahuje šířky kolem 4 km. Z dalších bočních přítoků se 

nejvíce na dotaci kolektoru osní části Mohelnické brázdy z pravé strany podílí u Leštiny Moravská 

Sázava a dále k J Mírovka a Třebůvka (sumární odhad pravobřežních přítoků do Mohelnické brázdy 

činí až 300 l/s; Malý 1989). V levém úbočí Mohelnické brázdy mají alespoň pro lokální dotaci 

význam vítošovské vápence (sumární odhad levobřežních přítoků do Mohelnické brázdy činí až 90 l/s; 

Malý 1989). Podle Sturmové (1996) nejde v případě většiny bočních přítoků do Mohelnické brázdy o 

proudy podzemní vody mělkého oběhu, ale o hlouběji založený oběh podzemní vody odvodňující 

rozsáhlé oblasti přiléhajících hydrogeologických masivů. Tuto úlohu Mohelnické brázdy jako 

regionální drenážní báze hlouběji založeného oběhu podzemní vody okolních hydrogeologických 

masivů dokládají i některé fyzikálně-chemické vlastnosti podzemních vod v kolektorech 

pliopleistocénu přehloubených depresí, které mají setrvale vyšší teplotu (9–10 C) a nevykazují 

kvalitativní změny zapříčiněné antropogenní činností. Na dotaci kolektorů v Mohelnické brázdě se 

mohou rovněž podílet povrchové toky, míra dotace je závislá na propustnosti dna a břehů koryta jakož 

i na hladinovém rozdílu. Řeka Morava jako regionální drenážní báze sice zřejmě po většinu roku 

odvodňuje přiléhající kolektory, ale v nadjezí, v okolí jímacích území velkých vodovodních skupin a 

při mimořádně vysokých stavech hladiny vody v povrchovém toku se uplatňuje i břehovou infiltrací 
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na dotaci povrchové vody do kolektorů podél toku. Vyšší údolní terasy jsou napájeny z přilehlých 

svahů hydrogeologického masivu, případně pouze atmosférickými srážkami, samy se pak podílejí na 

skryté dotaci povrchových toků, které je svými koryty prořezávají. 

Sklon hladiny udávaný Malým et al. (1988) dosahuje k Postřelmovu necelé 3 promile, v úseku 

Postřelmov - Mohelnice okolo 2 promile, v úseku Mohelnice - Loštice - Řimice proudí podzemní voda 

ze z. svahů Mohelnické brázdy téměř kolmo k řece Moravě se spádem necelé 3 promile. Proudění 

podzemní vody je zintenzívněno v místech, kde směrem k bázi kvartérních fluviálních sedimentů 

přibývá hrubozrnná složka, nebo v místech přehloubených depresí, kde se vyskytují mocné polohy 

pliopleistocénních sedimentů pod úrovní regionální drenážní báze řeky Moravy. Filtrační rychlost má 

hrubě orientační hodnotu kolem 3.10
-7

 m/s
 
a rozkyv hladiny podzemní vody se pohybuje od 1 do 5 m. 

Stavy hladiny podzemní vody jsou ovlivňovány klimatickými prvky, zejména množstvím srážek, 

výparem a povrchovým odtokem. Podzemní vody v kolektorech Mohelnické brázdy jsou v 

bezprostřední závislosti na průtocích, respektive vodních stavech povrchových toků, jež reflektují 

množství atmosférických srážek. Charakteristický je víceméně shodně se opakující chod stavů hladin 

podzemní vody s maximy v jarních měsících (březen a duben) a s minimy v podzimních měsících 

(říjen a listopad). Rozdíl ve stavech hladin podzemní vody činí 1 až 2,5 m. Současně však dochází k 

řadě dalších výkyvů hladin podzemní vody v kratších obdobích a v dílčích územních celcích. 

Podzemní vody mělkého běhu jsou sledovány na území Mohelnické brázdy v základní pozorovací síti 

ČHMÚ. Většina pozorovacích vrtů této sítě zasahuje svými perforovanými úseky do fluviálních 

štěrkopísků údolní nivy, v níž je podzemní voda v úzké hydraulické souvislosti s vodou v povrchovém 

toku. Režim těchto podzemních vod se proto vyznačuje velkou sezónní roční cykličností a závislostí 

na povrchovém toku, takže kolísání hladin vykazuje v blízkosti povrchového toku značný rozkyv. 

Menší rozkolísaností hladiny podzemní vody se vyznačují území více vzdálená od toku řeky Moravy a 

s nepropustným pokryvem. V místech, kde snížená propustnost horninového prostředí snižuje 

závislost podzemní vody na změnách hladiny v povrchovém toku, průběh hladiny podzemní vody je 

blízký průměrným hodnotám s dlouhodobou cykličností a zrychlenou reakcí na atmosférické srážky. 

Na základě výsledků získaných v rámci pozorovací sítě podzemních vod hlubšího oběhu Jareš 1990) 

možno konstatovat, že v Mohelnické brázdě odrážejí hladiny podzemních vod mělkého oběhu sezónní 

kolísání průtoků v povrchových tocích a také zvodněné kolektory ve větších hloubkách vykazují 

shodný režim. To svědčí o jejich vzájemné hydraulické komunikaci, jakož i o vazbě na povrchové 

toky. Propojení kolektorů (v hydrogeologické mapě naznačené společným výpočtem převládající 

transmisivity pro území se znázorněnou superpozicí kolektorů a izolátorů) dokládá i vcelku shodný 

chemismus podzemních vod. 

Východně od Mohelnice dochází k ovlivnění proudění podzemní vody těžebními jámami na ložisku 

štěrkopísků. Vodní plocha z již ukončené těžby štěrkopísků v lokalitě Moravičany - jih (dnešní 

přírodní rezervace Moravičanské jezero o ploše 33,7 ha s maximální hloubkou 17 m) je zčásti 

zavezena navážkami inertního materiálu s převahou hlinité složky. Přes tyto navážky je kanálem 

propojena s vodní plochou Moravičany - sever (tzv. Jasenské jezero, 56,1 ha; hloubka až 16 m). Na 

dně obou jezer se nalézá poměrně mocná vrstva jemnozrnného materiálu po těžbě štěrkopísku z vody. 

Moravičanské jezero má na j. straně silně zakolmatované břehy. Jasenské jezero je ze z. strany 

odvrácené od řeky Moravy zavezeno slabě propustnými hlinitými navážkami, které omezují přítoky 

podzemní vody od Z. Před zahájením těžby se při ložiskových průzkumech pohybovala hladina 

podzemní vody v prostoru Moravičany - jih na kótě cca 246 m n. m., v prostoru Moravičany - sever na 

kótě cca 248,5 m n. m. (Otava et al. 1996). Nyní je hladina podzemní vody určena výškovou úrovní 

výpusti na j. okraji Moravičanského jezera na kótě 247,1 m n. m., z čehož je patrné, že oproti 

přirozenému stavu se hladina vody v Jasenském jezeře snížila asi o 1,3 m a v Moravičanském jezeře 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

50 

 

naopak stoupla asi o 1,1 m. Tento umělý zásah související s těžbou štěrkopísku lze považovat pro 

hydrogeologický režim pravobřežní části údolní nivy Moravy spíše za zlepšení nepříznivého 

hydrologického stavu vyvolaného předchozím neuváženým napřímením koryta řeky Moravy. Režim 

podzemních vod v protilehlé levobřežní části údolní nivy řeky Moravy v místech bývalého trvale 

podmáčeného lužního lesa není těžbou štěrkopísku ovlivňován a stávající stav je podmíněn 

vymýcením lužních lesů a odvodněním podmáčených ploch pro zemědělskou činnost. 

 

MINERÁLNÍ VODY 

Na ploše HGR 1610 se nachází dvě centra výstupů termálních minerálních vod – Velké Losiny a 

Bludov. Tyto termy se formují v oblastí krystalinika HGR 6432, proto je zde uvedeme jen stručně.  

Lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s nejdelší tradicí v léčení 

nemocí nervových a nemocí dýchacího ústrojí. Mimo dalších léčebných prostředků se zde využívá 

zdroje prosté sirné termální léčivé přírodní minerální vody. Sirná terma se formuje po sestupu 

srážkových vod do hloubek kolem 1 km. V  prostředí silně metamorfovaných hornin dochází vlivem 

značné  doby setrvání vody v podzemí (řádově tisíce let) k ohřevu na teplotu 37°C a ke změně 

chemického složení, jejichž výsledkem je vznik termy s vysokým stupněm alkality a nízkou celkovou 

mineralizací. Pro současný stav je rozhodující hlubinný hydrogeologický průzkum vedený Řezníčkem 

(1985b), v jehož rámci byl v roce 1980 dokončen 1001 m hluboký strukturní vrt BVJ-211 (“zřídlo 

Žerotín”), který zachytil sirovodíkové termy s optimálními vlastnostmi a posléze byl napojen na 

vodovodní řad zásobující jak léčebnu, tak veřejné koupaliště.  

Lázně Bludov v lázeňské léčebně situované na z. okraji obce využívají prostou, síranovo-chloridovou 

sodnou, hypotonickou, silně alkalickou vodu se zvýšeným obsahem fluóru a se zvýšenou teplotou. 

Celková vydatnost využívaného vrtu Hg-1 na úrovni nadzemního přepadu činí kolem 1 l/s s teplotou 

24°C. Terma se formuje z atmosférických vod, infiltrujících do hornin tektonicky silně postižené 

skupiny Branné při z. okraji keprnické skupiny v oblasti Olšan a Rudy nad Moravou. Pomalý pohyb 

podzemní vody je vázán na zónu bušínského zlomu probíhající údolím Moravy až k Bludovu. Výstup 

podzemní vody z hloubek kolem 500 - 600 m (vzhledem ke geotermickému stupni předpokládaná 

hloubková úroveň formování vod) k povrchu je limitován jednak zatěsněním tektonické zóny v 

cementačním pásmu, jednak možností nekontrolovatelného rozptylu vod hlubšího oběhu do mělkého 

kolektoru v kvartérních fluviálních sedimentech údolí Moravy.  

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Do průlinových kolektorů Mohelnické brázdy přitékají podzemní vody z oblasti povodí horní Moravy, 

kde poměrně vysoké srážkové úhrny a krátká doba kontaktu infiltrujících vod s převážně málo 

chemicky aktivním prostředím hydrogeologického masivu dávají vznik slabě celkově 

mineralizovaným (do 0,1 g/l), kyselým podzemním vodám s charakteristickou přítomností volné 

kyseliny křemičité v množství kolem 20 až 30 mg/l. Působením mnoha hydrochemických faktorů 

v údolní nivě Moravy, zejména prodlužující sed obou kontaktu podzemní vody s klastickými 

sedimenty, vzrůstá ve směru proudění podzemní vody od SSZ k JJV množství rozpuštěných látek až 

k 0,5 g/l při j. hranici HGR 1610 v blízkosti Řimic. Při v. okraji tohoto hydrogeologického rajonu 

mezi obcemi Leština, Bohuslavice a Třeština však celková mineralizace nepřesahuje hodnotu  

0,2 g/l. 
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Původní hydrochemický typ Ca-HCO3 zůstává sice většinou v rámci HGR 1610 zachován, místně ho 

však nahrazují chemické typy Ca-HCO3SO4, CaNa-HCO3, případně CaNa-HCO3SO4 (dle 20 mval% 

resp. 20 meq%). V aniontové části vedle dominujících hydrogenuhličitanů převažují koncentrace 

síranů (1 až 32 mg/l) nad obsahy chloridů (5 až 29 mg/l). Koncentrace dusičnanů oscilují kolem 15 

mg/l. Z nedisociovaných složek stoupá j. směrem zastoupení volné kyseliny křemičité až na hodnoty 

kolem 50 mg/l. Zatímco v s. části Mohelnické brázdy byly dokumentovány pouze nižší obsahy železa 

a manganu, směrem k J dochází k výraznému nárůstu jejich obsahů v podzemní vodě (až na 

koncentrace v jednotkách mg/l). Hlavní příčinou mohou být oxidačně redukční procesy při 

provzdušňování podzemní vody v mělce uložených kolektorech kvartéru, případně rozpouštění 

limonitu. Vliv litologického složení hornin (převažující křemitá klastika) se projevuje na poměru 

rMg/rCa, který kolísáním mezi 0,25 až 0,5 ukazuje na převahu obsahu vápníku nad hořčíkem. Vysoké 

hodnoty poměru alkálií rNa/rK mezi 7 až 17 svědčí o nízkém zastoupení draselných iontů, jejichž 

obsah však vzrůstá v oblastech kontaminace podzemních vod vlivem zemědělské činnosti a sídlišť. 

Velikost poměru r[Ca+Mg]/rNa je úzce závislá na hloubce uložení kolektoru a na jeho vzdálenosti od 

infiltračního území. Rozmezí hodnot poměru r[Ca+Mg]/rNa (přibližně 4 až 7), zjištěných v 

Mohelnické brázdě, je charakteristické pro zónu aktivní vodní výměny zasahující zhruba do hloubek 

kolem 100 m pod terénem. V celkovém chemismu podzemních vod Mohelnické brázdy se také 

výrazně uplatňuje kvalita vody povrchového toku řeky Moravy, z čehož plyne značné nebezpečí pro 

jakost podzemních vod při přetrvávajícím znečištění vody ve všech povrchových tocích na území 

Mohelnické brázdy. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

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

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

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

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

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

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1610 převládají podzemní vody 

základního chemického typu Ca-HCO3, který jednoznačně dominuje v jižní části rajonu. V severní 

části rajonu je častý výskyt dalších chemických typů podzemní vody CaNa-HCO3, Ca-HCO3SO4, 

případně CaNa-HCO3SO4. Proměnlivost chemických typů podzemní vody v ploše HGR 1610 je 

znázorněna na Obr. 4-12. 
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Obr. 4-12. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1610 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

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

18
O je časem t=0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18
O, CFC, SF6, 

14
C, 

atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány 

se staršími údaji. 

V HGR1610 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu vrt 1610_1 Postřelmov 

(R84; Tab. 4-6). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje desítek let  

(Tab. 4-7).  

 

Tab. 4-6. Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

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

R84 2,2 ± 0,2 6,5 ± 0,7 0,16 ± 0,05 1 ± 0,1 

 

Tab. 4-7. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R35 kontaminace kontaminace 1–20 3–11 

 

V kvartérních sedimentech ve studovaných rajonech byly zjištěny poměrně značné a dosti variabilní 

doby zdržení podzemní vody. V mocných kvartérních a pliopleistocénních sedimentech v povodí 

Moravy a Odry vychází podle freonu 113 doby zdržení vesměs přes 100 let, podle SF6 na několik 

desítek let (R84). Vzhledem k přítomnosti organického znečištění zde lze očekávat degradaci freonu 

113 a tím zdánlivé zvýšení doby zdržení podle této látky (Bruthans et al. 2015). 
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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 

Vodárenské využití HGR 1610 je značné. Na hydrogeologické kolektory kvartérních fluviálních 

uloženin rajonu jsou vázány významné zdroje podzemní vody, sloužící zásobování pitnou vodou řady 

sídel této oblasti. Uvedené zdroje jsou součástí význačných jímacích území, jako například Šumperk-

Luže, Postřelmov, Zábřeh-Lesnice, Olšany, Mohelnice-Moravičany, Hrabová, Bohuslavice aj. V Tab. 

4-8 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 1610 v roce 2012, který byl doplněn o hodnoty 

povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst je uvedena na Obr. 4-13 až Obr. 4-15. 

 

Tab. 4-8. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1610 

odběrné místo 
odběr m3 

rok 2012 

odběr l/s    

rok 2012 

povolení  

tis. m3/rok 

povolení 

 tis. m3/měsíc 

povolení 

l/s 

ŠPVS Šumperk –Moravičany 799 228 25,34 2000 259,2 100 

Vodovod Pomoraví –Bohuslavice, Háje 304 413 9,65 378,432 38 24 

ŠPVS Šumperk – Zábřeh na Moravě, VZ Lesnice 249 947 7,93 1429,12 117,64 60,5 

Obec Postřelmov – vrty HV321 a HV323 225 335 7,15 360 30,547 35 

ŠPVS Šumperk – Šumperk-Luže 606 308 19,23 967,148 80,611 31,1 

ŠPVS Šumperk – Rapotín  569 220 18,05 946,08 77,761 30 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod shrnuje Obr. 4-16. 
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Obr. 4-13. Odběry podzemních vod v HGR 1610 stav v roce 2014, 

včetně nově navržených hranic HGR 1610 (fialově) 
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Obr. 4-14. Odběry podzemní vody – srovnání let 1993 - 2012  
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          Obr. 4-15. Odběry podzemní vody – srovnání let 1993 - 2012  
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Obr. 4-16. Vypouštění odpadních vod v HGR 1610 
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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. 

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   

 

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

chemismu podzemních vod. 

Koncepční model proudění podzemní vody pro realizaci hydrogeologického matematického modelu 

lze shrnout v následujících bodech:  

 HGR 1610 je vyvinut v poměrně úzkém, ve zhruba s.-j. směru protáhlém pruhu od Šumperka 

po Moravičany (po oblast Třesínského prahu). Orientační rozloha rajonu je cca 100 km
2
. 

 Dominantně zastoupené kvartérní sedimenty se skládají především ze štěrkopískového 

souvrství, které je zakryté sprašovými a povodňovými hlínami. Vlastní mocnost 

štěrkopískových sedimentů činí přes 100 m s tím, že největší mocnosti jsou zaznamenány ve 

východním okolí Šumperka a dále pak v několikakilometrovém pásu mezi jižním okolím 

Zábřehu a obcí Moravičany. Směrem k jihu k Třesínskému prahu se mocnost štěrkopísků 

snižuje. Na významné části rajonu je v hloubce kolem 50 m pod terénem dokumentována 

zpravidla několikametrová jílovitá poloha, dělící sedimentární výplň rajonu do dvou relativně 

samostatných poloh. Tato skutečnost byla respektována při sestavování numerického modelu, 

kdy sedimentární výplň byla rozdělena na dvě hydrostratigrafické jednotky, resp. modelové 

vrstvy. Celková mocnost hydrogeologického kolektoru v HGR 1610 je vyjádřena na Obr. 5-4. 

 Nepropustné podloží kvartérních sedimentů tvoří především velmi pestré horniny 

proterozoického až mladopaleozoického stáří a neogenní sedimenty. Výměnu podzemních vod 

s podložními jednotkami lze zanedbat. Izolinie báze kolektoru jsou vyznačeny na Obr. 4-4 a 

Obr. 4-5 

 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.  

 Propustnost průlinového štěrkopísčitého kolektoru je velmi proměnlivá. Ze zhodnocení všech 

dostupných dat vyplývá, že průměrná hodnota koeficientu filtrace se zde pohybuje v řádu  

10
-4

 m/s, transmisivity pak 1.10
-3

 m
2
/s.  

 Průběh hydroizohyps v HGR 1610 je znázorněn na Obr. 5-6. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

HGR 1610 je budován souvrstvím pliopleistocenních sedimentů (štěrky a písky místně se střídající 

s jíly) a kvartérních fluviálních uloženin (písky, štěrky a hlíny údolní nivy a přilehlých teras). Zatímco 

písky a štěrky plní funkci významného průlinově propustného hydrogeologického kolektoru, 

pliopleistocenní jíly a holocenní hlíny působí jako izolátor. Vzhledem k propojení pliopleistocenních a 

kvartérních štěrků a písků a neexistenci regionálního izolátoru jsou obě souvrství vnímána jako jedno-

kolektorový zvodněný systém s volnou nebo mírně napjatou hladinou podzemní vody. 

Souvrství pliopleistocenních sedimentů se vyznačuje proměnlivou mocností, která v některých částech 

rajonu výrazně přesahuje 100 m (jižně od Postřelmova, východně od Zábřehu, v úseku mezi Leštinou 

a Bohuslavicemi). Báze pliopleistocenních sedimentů je v hloubkách 200 - 300 m na značné části 

území a její interpretace v nejhlubších částech deprese vychází z geofyzikálních měření. Hloubky báze 

nejsou potvrzeny vrty, když jediný takto hluboký vrt v depresi je HVZ-9 u Lesnice. Mocnost ani 

charakter kolektorských hornin tak nejsou doloženy vrty. Při zpracování koncepčního modelu bylo 
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k této skutečnosti přihlédnuto s doporučením, aby pro hydraulický model byla redukována 

předpokládaná mocnost pliopleistocenních sedimentů na polovinu. 

Propustnost průlinového štěrkopísčitého kolektoru je velmi proměnlivá. Ze zhodnocení všech 

dostupných dat vyplývá, že průměrná hodnota koeficientu filtrace se zde pohybuje v řádu  

n.10
-4

 m/s, transmisivity pak 1.10
-3

 m
2
/s.  

Relativně nepropustné neogenní jíly, případně starší horniny kulmu a krystalinika působí jako počevní 

izolátor. Povodňové hlíny a spraše, resp. sprašové hlíny (na terasách) lze považovat za stropní izolátor. 

Důležitou roli pro modelové hodnocení hrají povrchové toky, zejména pak Morava a její přítok Desná, 

zčásti pak i ostatní přítoky jmenovaných řek. Zdroj dotace kvartérního kolektoru údolních niv a teras 

Moravy, Desné a jejich přítoků v popisovaném rajonu je proměnlivý. V některých částech údolní nivy 

se uplatňuje drenážní účinek (podzemní voda směřuje k vodnímu toku), v jiných částech nivy, 

zejména za zvýšených vodních stavů je podzemní voda infiltrována z povrchového toku. Hlavním 

zdrojem podzemní vody je dotace vody z hydrogeologického masívu okolních hydrogeologických 

rajonů. Dalším zdrojem dotace podzemní vody do rajonu jsou atmosférické srážky. 

Směr proudění podzemní vody ve větší části rajonu 1610 je k jihu, což platí pro údolní nivu jeho jižní 

části (od Postřelmova k jihu). U Mohelnice (při její východní části) je směr proudění do určité míry 

ovlivněn přítoky z údolní řeky Mírovky (od západu). 

Podzemní vody říčních teras, jejichž báze leží nad úrovní povrchu údolní nivy, jsou dotovány a 

ovlivňovány atmosférickými srážkami. Většinou je směr proudění kolmý k vodnímu toku. 

Při sestavení koncepčního hydrogeologického modelu je velmi důležité stanovit okrajové podmínky. Z 

3 typů okrajových podmínek byly v rámci rajonu 1610 použity dvě a to okrajová podmínka II. druhu 

(q = 0) a III. druhu (smíšená, kde q = f (H). 

V rámci rajonu byly při jeho hranici vymezeny úseky s místy, kde dochází k dotaci kolektorů 

pliopleistocenních a kvartérních sedimentů stejně jako úseky s územím bez zjevné dotace 

a v neposlední řadě pak prostor, kde je kolektor odvodňován. Úseky, v nichž jsou kolektory dotovány, 

resp. odvodňovány jsou znázorněné v mapovém schématu (hranice vtoku, příp. odtoku). Jsou 

zakresleny modrou barvou (okrajová podmínka III. druhu). Červeně jsou naopak vyjádřeny úseky, kde 

se nepředpokládá obohacení kolektoru (okrajová podmínka II. druhu, kde q = 0). Jednotlivé úseky jsou 

zaznamenány v následující tabulce s uvedením základních charakteristik (druh okrajové podmínky, 

geologie, délka úseku, mocnost, koeficient filtrace, spád aj.) a stanovením hodnot Q v úsecích 

s přítoky podzemní vody ze sousedních rajonů krystalinika, kulmu, neogénu či kvartéru. V Tab. 5-1 

jsou uvedeny i úseky, kde jsou prakticky nulové přítoky (Q = 0) a dále území s odtokem podzemní 

vody (v jižní části rajonu).  

Hydrogeologická struktura HGR 1610 sleduje údolní nivu Moravy a jejích přítoků v délce cca 40 km. 

Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají jihozápadním až jižním směrem k Řimické 

soutěsce. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou zaznamenávány v uzávěrech úzkých údolí při vstupu 

významnějších vodních toků do modelu. Ve směru proudění podzemních vod se hydraulický gradient 

postupně snižuje. V rozsáhlých oblastech modelové domény (údolí Desné, prostor  rajonu mezi 

Postřelmovem a Mohelnicí) je hydraulický gradient relativně stálý, přičemž může být lokálně zvýšený 

v prostorách jímacích území. Hladina podzemních vod je volná až mírně napjatá s maximální úrovní 

420 m n. m. v oblasti vtoku Desné do modelu a minimální 235 m n. m. v oblasti Řimické soutěsky. 

Na odtoku v prostoru Řimické soutěsky byla vypočtena hodnota Q = 0,0025 m
3
/s, kde lze 

předpokládat i částečné odvádění do povrchového toku. Západní část rajonu je charakterizována 
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přítoky, které jsou pravděpodobně vázány na zlomové linie převážně sudetského směru. Dotace 

kolektorů ze západu je výrazná a její předpokládaná výše činí 0,255 m
3
/s (tj. 255 l/s). Předpokládaná 

dotace z východu (krystalinikum, kulm a neogén) je znatelně nižší (cca 0,080 m
3
/s = 80 l/s). Dotace 

rajonu z kvartéru (řeka Morava na vstupu do rajonu a její přítoky - zvláště Desné s přítoky) činí 

dohromady 0,1625 m
3
/s = 162,5 l/s. Suma výše předpokládaných přítoků činí 0,4975 m

3
/s, tj. 497,5 l/s. 

Do celkové bilance hodnoceného HGR 1610 je nutno započítat i atmosférické srážky spadlé na jeho 

území (92 km
2
). Z průměrného úhrnu 659 mm (stanoveno pro celý rajon) bylo do bilance započteno 

10% srážek, což odpovídá hodnotě 6 063 tis. m
3
 za rok, tj. 0,192 m

3
/s = 192 l/s. 

Součet obou zjištěných hodnot v rámci bilancování rajonu činí 689,5 l/s. 

Při hodnocení území rajonu 1610 nutno přihlédnout k vodárenským odběrům realizovaným 

z exploatovaných zdrojů významných jímacích území. Jde zejména o jímací území Moravičany (v 

roce 2012 bylo odebíráno 25,3 l/s podzemní vody). Šumperk - Luže (19,2 l/s), Rapotín (18,1 l/s), 

Bohuslavice - Háje (9,7 l/s), Zábřeh na Moravě - Lesnice (7,9 l/s), Postřelmov (7,2 l/s) - viz tabulka 

vodárenských odběrů jímacích území HGR 1610. Kromě výše uvedených odběrů je podzemní voda 

v rajonu 1610 jímána z řady dalších zdrojů určených k veřejnému zásobování, příp. jiným účelům. 

Jejich odebírané množství však dosahují nižších hodnot.  
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 1610 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  

  Hranice rajonu   
Okrajová  

podmínka 
    Délka Mocnost kf I Q Q+ Q- Q 

      typ popis geologie m m m/s   m
3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s 

1 Desná vtok SV III. druhu q = f(H) Q 1500 10 0.0005 0.007 0.053 0.053     

2 Desná přítoky SV III. druhu q = f(H) Q, Kr 10000    0.050 0.05     

3 Desná přítoky SV II.druh q = 0 Kr 21000 0 0 0 0 0     

4 Morava vtok S III. druhu q = f(H) Q 1000 10 0.001 0.005 0.050 0.05     

5 
Morava L břeh nad soutokem s 

Desnou 
S III. druhu q = f(H) Q, Kr 3000    0.010 0.01     

6 
Morava L břeh nad soutokem s 

Desnou 
S II. druhu q = 0 Kr 3500 0 0 0 0 0     

7 Morava západní hranice 
1
 Z + JZ III. druhu q = f(H) Q, Kr 15000    0.255 0.255     

8 Morava západní hranice Z + JZ II. druhu q = 0 Kr 15000 0 0 0 0 0     

9 Morava východní hranice V III. druhu q = f(H) Q, N, D, Kr 8000    0.080 0.08     

10 Morava východní hranice V II. druhu q = 0 Kr 15000 0 0 0 0 0     

11 Morava odtok 
2
 J III. druhu q = f(H) Q 1000 5 0.001 0.005 0.025   0.025   

                    SUMA: 0.498   0.498 

   
1
  předpokládaný přítok po zlomových systémech převážně sudetského směru 0,688 m

3
/s 

   

  lze předpokládat částečné odvodnění do povrchového toku 

srážky úhrn 659 mm, 10% započítat do bilance - tj. 5997 tis m
3
/rok, tj. 0,190 m

3
/s  

 

Množství podzemní vody pak bylo vypočteno dle vztahu:  Q = kf.M.d.I       

kde 

kf = koeficient filtrace (m
2
/s) 

M = mocnost hydrogeologického kolektoru (m) 

d = délka hranice (m) 

I = hydraulický spád 
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Obr. 5-1. Přijaté hodnoty koeficientu transmisivity ve vrtech 
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Obr. 5-2. Přijaté hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

66 

 

 

Obr. 5-3. Schéma koncepčního modelu HGR 1610, 

(v rámci nově navržených hranic HGR 1610) 
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Obr. 5-4. Celková mocnost kolektoru v HGR 1610 
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Obr. 5-5. Mocnost kvartérního kolektoru v HGR 1610 
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Obr. 5-6. Hydroizohypsy v HGR 1610 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro pořízení dat při režimním měření hladin podzemních vod v nově vybudovaném hydrogeologickém 

vrtu 1610_1 Postřelmov bylo použito čidlo s automatickým záznamem (datalogger) po dobu 6 měsíců 

od 28.4.2015. Na vrtu byl od konce května 2015 do začátku srpna patrný prakticky lineární poklesový 

trend úrovně hladiny podzemní vody. Během srpna její úroveň stagnovala a od září do konce října 

opět klesala. Pokles hladiny za sledované období činil 0,53 m. Grafický průběh hladiny podzemní 

vody ve vrtu 1610_1 Postřelmov je znázorněn na Obr. 5-7. 

 

 

Obr. 5-7. Průběh hladiny podzemní vody ve vrtu 1610_1 Postřelmov 

 

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. 5-8. 
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Tab. 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

číslo vrtu lokalita X Y Z hloubka GDO 

HP301 Velké Losiny 1071645 557230,8 394 13 296186 

VB-0502N Velké Losiny 1071651 557231 393,94 13 680672 

VB-0009N Petrov nad Desnou 1074807 559193,3 353,54 16 680671 

6H-021b Bludov 1080833 568551,3 297,79 30 678985 

6H-022b Bludov 1083019 565486,4 289,03 30 678988 

S-28 Bludov 1083859 567348 284,85 17,6 294844 

VB-0006N Bludov 1083864 567353,7 284,91 18,5 692236 

HV-301 Lesnice 1086313 567188 277,3 104,5 295556 

VB-0020N Lesnice 1088113 567096,2 271,1 17 681858 

S-26 Lesnice 1088170 567165 271,1 16,9 298178 

S-20 Hrabová u Dubicka 1091039 566263 265,47 17 298175 

VB-0021N Zvole u Zábřeha 1092229 568391,8 261,82 18 681856 

6H-023b Dubicko 1092713 566158,3 260,74 30 678987 

HV-302/1 Bohuslavice nad Moravou 1093548 567841,9 260,1 79 298904 

HV-302/2 Bohuslavice nad Moravou 1093554 567840,1 260,2 50 298905 

V-7 Třeština 1096213 566740 253,55 29,5 298439 

S-3 Moravičany 1101132 565818 246,42 16,8 299400 

VB-0031N Moravičany 1101149 565786,2 246,74 17 693859 

6H-016b Moravičany 1101158 565781,7 246,49 22 686943 

6H-014b Zábřeh na Moravě 1086584 569522,9 276,89 37,2 678984 

VB-0401N Zábřeh na Moravě 1086581 569522,8 277,01 11 681857 

6H-013b Postřelmov 1084820 569150,5 285,77 30 693854 

 

 

Obr. 5-8. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-8a. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-8b. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-8c. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-8d. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy následující vrty 

ČHMÚ – 6H-022b Bludov, VB0006N Bludov, HV-301 Lesnice, 6H-023B Dubicko, HV-302/1 

Bohuslavice nad Moravou, HV-302/2 Bohuslavice nad Moravou, 6H016B Moravičany (tab. 5-2) a 

v rámci projektu nově vyhloubený 1610_1 Postřelmov (tab. 5-3). Vrty HV-301 Lesnice a VB 0006N 

Bludov sledují oblast s. části pánevní struktury se značnou mocností kvartérních a pliopleistocénních 

klastických sedimentů. Vrty 6H023B Dubicko a HV 302/1 Bohuslavice jsou situovány v j. části 

struktury a vrt 6H016B Moravičany je situován v oblasti j. ukončení struktury. Dále byl ke sledování 

navržen vrt 6H-022b Bludov, situovaný v prostoru přechodu údolní nivy Desné do údolní nivy 

Moravy a vrt HV302/2 Bohuslavice nad Moravou, který tvoří dvojici s HV302/1 Bohuslavice nad 

Moravou s rozdílnými tlakovými poměry ve zvodni. Vrt 1610-1 Postřelmov byl vyhlouben ke 

sledování režimu hladiny v hydrogeologickém kolektoru pliopleistocénních štěrků a písků v území při 

severovýchodním okraji Mohelnické brázdy. 

 

Tab. 5-3. Hydrogeologický vrt navrženy pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 1610 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka  

(m) 

hladina (m) 

pod terénem 

1610-1 Postřelmov -1085174,72 -567954,2 281,81 282,65 230 7,23 

 

Tab. 5-4. Referenční vrty ČHMÚ navržené k monitorování v HGR 1610 

označení objektu název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

(m) (m n. m.) (m n. m.) 

VB9520 (6H-022b) Bludov kvartér 30 289 287,00 

VB0507 (VB0006N) Bludov kvartérní 18,5 285 280,50 

VB9509 (HV-301) Lesnice pliopleistocén 105 277 272,00 

VB9523 (6H-023b) Dubicko pliopleistocén 30 260,74 258,75 

VB9513 (HV-302/1) Bohuslavice nad Moravou pliopleistocén 79 260 260,40 

VB9514 (HV-302/2) Bohuslavice nad Moravou pliopleistocén 50 260 257,60 

VB9522 (6H-016b) Moravičany kvartér 22 246 244,80 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

HGR 1610 nejlépe odpovídá mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Moravičany – 

Morava (3550). Přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi Raškov – Morava (3450), Šumperk – 

Desná (3511) a Lupěné – Moravská Sázava (3540). Mezipovodí leží velkou částí (4/5) plochy vně 

HGR 1610. Průtoky ve čtyřech jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými 

stanicemi ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky 

uvádí Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1610 – základní charakteristiky a dostupná data 

ID – identifikace povodí nebo části HGR; DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí; ANALOG – ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981 – 2010; Qa – průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV – průměrná nadmořská výška; A – plocha povodí nebo části HGR; IA – plocha z 

dílčího povodí ležící v HGR; KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP – 

označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 

 

V rámci projektu nebyla na území HGR 1610 zřízena žádná doplňující pozorování. Na území rajonu 

nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry, na kterém by bylo možné zřídit vyhovující 

vodoměrné pozorování. 

 

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. 

 

ID  DBC ANALOG P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A 

(km2) 

IA 

(km2) 

KALIB 

1610m 

3550 

3511 

3450 

3540 

mezipovodí 

Morava 

(Moravičany) 

3550 

3511 

3450 

3540 

 

 719,48 2,459 403,56 518,92 72,09 1980–

2010 

HGR HGR 1610 - TRANS 658,66 - 284,26 92,19 92,19 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

 

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

vypouštění 
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Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 

v % celkového odtoku, v tis. m
3
/rok a v mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  % 

(1981-2010) 

% 

(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 121,76 127,66 15,85 16,62 

POD Mezipovodí Morava 

(Moravičany) 

7,77 8,24 201,90 200,58 4,67 4,64 

POV Mezipovodí Morava 

(Moravičany) 

14,16 11,69 361,37 279,19 8,36 6,46 

VYP Mezipovodí Morava 

(Moravičany) 

49,31 38,85 1271,37 923,02 29,40 21,34 

VYP HGR NaN NaN 913,90 913,90 118,96 118,96 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1610 

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 HGR 1610 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 na Obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na Obr. 6-4, Obr. 6-5  průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Morava (Moravičany) 0.475. 

Na Obr. 6-6, Obr. 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 1610 a pro rajon jako celek vyneseny 

řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na Obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-10 pro základní odtok, na Obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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Obr. 6-3. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

.  

Obr. 6-4. HGR 1611. Základní odtok [mm/měsíc]. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

80 

 

 

Obr. 6-5. Mezipovodí Morava (Moravičany). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-6.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7.  Mezipovodí Morava (Moravičany). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-8.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-9. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

 
Obr. 6-10. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-11. 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 

1610m3550-3511-3450-3540 295556 0.313 

1610m3550-3511-3450-3540 294844 0.424 

1610m3550-3511-3450-3540 692236 0.43 

1610m3550-3511-3450-3540 298904 0.435 

1610m3550-3511-3450-3540 298178 0.496 

1610m3550-3511-3450-3540 681858 0.512 

1610m3550-3511-3450-3540 693859 0.615 

1610m3550-3511-3450-3540 686943 0.624 

1610m3550-3511-3450-3540 678987 0.646 

1610m3550-3511-3450-3540 680671 0.651 

1610m3550-3511-3450-3540 299400 0.653 

1610m3550-3511-3450-3540 678988 0.655 

1610m3550-3511-3450-3540 681856 0.686 

1610m3550-3511-3450-3540 298439 0.709 

1610m3550-3511-3450-3540 678985 0.725 

1610m3550-3511-3450-3540 298905 0.758 

 

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

DBC 1610m3550-3511-3450-3540 

BILAN 0.6034026 

MINIMA 0.2029615 

Kliner-Knezek 0.2273904 
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Obr. 6-12. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1610m3550-3511-3450-3540  a  

hladin podzemních vod ve vrtů ID 299400, ID 298905, ID 298439 

 

Jak ukazují Obr. 6-12, charakter základního odtoku je stejný pro všechny použité metody. Shoda 

metod klouzavých minim a Kliner-Kněžek je uspokojivá, nicméně základní odtok modelovaný 

Bilanem je výrazně nadhodnocován. 

. 
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SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1610 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2,86 l/s.km
2
, celková dotace je pak 90,36 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý hydrogeologický rajon jsou 

uvedeny v Tab. 6-5 a Tab. 6-6. 

 

Tab. 6-5. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Morava 

(Moravičany) 

719,44 148,59 207,48 570,85 510,69 126,5 4,01 

HGR 1610 658,63 NA 147,98 510,65 509,62 90,36 2,86 

 

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 Morava 

(Moravičany) 

733,73 142,48 207,28 591,25 517,36 132,02 4,18 

HGR 1610 673,05 NA 151,23 521,82 512,58 94,96 3,01 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Tab. 4-2, Tab. 4-3 Tab. 6-7 až Tab. 6-10 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, 

aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku 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 1610 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 124,88 147,98 1,18 151,23 1,02 

mezipovodí (Moravičany) 179,14 207,48 1,16 207,28 1,00 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1610 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 502,57 509,62 1,01 512,58 1,01 

mezipovodí (Moravičany) 500,16 510,69 1,02 517,36 1,01 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1610 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 73,44 90,36 1,23 94,96 1,05 

mezipovodí (Moravičany) 112,33 126,50 1,13 132,02 1,04 
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Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1610 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1610 74,90 89,95 1,20 91,63 1,02 

mezipovodí (Moravičany) 113,33 126,35 1,11 128,58 1,02 

 

Obr. 6-17 až Obr. 6-18 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1510. 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. 6-13. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-14. Vývoj průměrné roční teploty 
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Obr. 6-15. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-17. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-18. 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 1610 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

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

 Ve vrtu 298905 nebyl indikován statisticky významný trend. 

 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-19. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5; 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-20. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 
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Obr. 6-19. 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. 6-20. 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. 

Na území HGR 1610 nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry v rajonu, na kterém 

by bylo možné zřídit vyhovující vodoměrné pozorování. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1610 bylo zpracováno v samostatném hydraulickém modelu v 

rámci regionu 3 Kvartér horní Moravy a Mladečský kras.  

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod byl zpracován ve 4 etapách: 

1. Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových podmínek 

modelu). 

2. Sestavení transientního modelu pro období 2001–2010 (kalibrace kapacitních parametrů, 

hydraulických parametrů, okrajových podmínek modelu). Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

3. Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální a 

aktuální čerpání. 

4. Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě je zadána pomocí okrajové podmínky třetího typu „stream“, která 

simuluje vodní výměnu mezi podzemními vodami a recipienty. Nadmořské výšky říční sítě byly 

zaměřeny v rámci rekognoskace terénu. V prostoru mezi jednotlivými záměry povrchových vod byly 

nadmořské výšky interpolovány za pomocí digitálního modelu terénu 4. generace. 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 pliocénních a kvartérních sedimentů údolních niv. Veškeré obvodové hranice 

modelu byly simulovány III. smíšenou okrajovou podmínkou GHB, reprezentující dotace podzemních 

vod z krystalinika. 

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). Evapotranspirace je v hydraulickém modelu parametr složený, a to ze 
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tří hodnot: (1) povrch evapotranspirace (při dosažení této hodnoty probíhá evapotranspirace v 

maximální míře), (2) maximální míra evapotranspirace a (3) hloubka dosahu evapotranspirace. 

Pro HGR 1610 je efektivní infiltrace kalibrována na celkové úrovni 390 l/s. To odpovídá specifickému 

základnímu odtoku 3,9 l/s.km. 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených hydrodynamických zkoušek. V průběhu kalibrace byly laděny hodnoty koeficientu 

hydraulické vodivosti K (metoda „pilot points“), hodnoty storativity, konduktance okrajových 

podmínek (vodní toky a přetoky z a do modelu na hranici). V procesu kalibrace byla docílena 

odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla docílena rovněž 

přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků v říční síti. 

Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K pro první modelovou vrstvu se vesměs pohybovaly v 

řádech mezi 10
-6

 až 10
-3

 m/s. Druhá modelová vrstva měla hodnotu K převzatu z 1. modelové vrstvy a 

vynásobenu koeficientem 0,5. Konduktance okrajové podmínky na přetoku z a do modelu (GHB) se 

na území modelu pohybovala v řádech 10
-8

 m
2
/s.m až 10

-4
 m

2
/s.m. Konduktance okrajové podmínky 

významných vodních toků (stream boundary) se v celé modelové doméně pohybovala v řádech od 10
-6

 

do 10
-3

 m
2
/s.m, 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. 

První modelová vrstva byla simulována v podmínkách přechodné hladiny, kdy model sám v průběhu 

výpočtu rozhoduje, zda je hladina volná či napjatá. Druhá modelová vrstva byla simulována v režimu 

napjaté hladiny. 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Hydrogeologická struktura HGR 1610 sleduje údolní nivu Moravy a jejích přítoků v délce cca 40 km. 

Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají jihozápadním až jižním směrem k Řimické 

soutěsce. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou zaznamenávány v uzávěrech úzkých údolí při vstupu 

významnějších vodních toků do modelu. Ve směru proudění podzemních vod se hydraulický gradient 

postupně snižuje. V rozsáhlých oblastech modelové domény (údolí Desné, prostor  rajonu mezi 

Postřelmovem a Mohelnicí) je hydraulický gradient relativně stálý, přičemž může být lokálně zvýšený 
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v prostorách jímacích území. Hladina podzemních vod je volná až mírně napjatá s maximální úrovní 

420 m n. m. v oblasti vtoku Desné do modelu a minimální 235 m n. m. v oblasti Řimické soutěsky. 

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

6-11. Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke snížení břehové infiltrace a přetoků přes hranice 

modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodních toků. Izolinie hladiny podzemní vody pro 

variantu bez odběrů v režimu přechodné a napjaté hladiny podzemní vody jsou znázorněny na Obr. 

6-21 a Obr. 6-22. 

 

Tab. 6-11. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu – neovlivněný stav 

okrajová podmínka 
zdroje 

(l/s) 

propady 

(l/s) 

vodní toky 2580 -3400 

přetoky přes hranice modelu 540 -10 

vodárenské odběry - 0 

infiltrace 310 - 

evapotranspirace - -20 

celkem 3400 3 400 

 

Vodní bilanci kalibrovaného hydraulického modelu 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 3400 l/s. 

 Větší přítoky do modelu jsou podél západní okrajové podmínky než podél východní okrajové 

podmínky. Toto platí zejména pro střední a jižní část modelu, zhruba od Postřelmova dále na 

jih. 

 Přetok přes Třesínský práh do HGR 1621 je vypočten na cca 8 l/s. 

 Podzemní vody jsou v drtivé většině drénovány povrchovými vodotečemi. Celková hodnota 

tohoto propadu je cca 3400 l/s. 
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Obr. 6-21. Hladina podzemní vody při neovlivněném stavu v režimu přechodné hladiny 
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Obr. 6-22. Hladina podzemní vody při neovlivněném stavu v režimu napjaté hladiny 
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SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální povolené odběry je 

uvedena v Tab. 6-12. Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry 

jsou zobrazeny na Obr. 6-23 a Obr. 6-24, ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod. 

Na základě výsledků modelování je možno konstatovat, že kapacita kolektoru v naprosté většině 

simulovaných případů převyšuje úroveň současného využívání v daném místě, ve kterém je odběr 

realizován, když ani při simulaci maximálních povolených odběrů nedocházelo v jejich okolí k 

významnějším poklesům hladin podzemních vod. U velké části jímacích území je možno tuto 

skutečnost zdůvodnit zvýšenou břehovou infiltrací, protože odběry jsou často situovány v blízkosti 

některého z vodních toků. 

Bilančně nejvýznamnějšími odběry jsou jímání podzemní vody v JÚ Moravičany (cca 32 l/s), 

Šumperk-Luže (cca 15 l/s), Rapotín (cca 15 l/s), Bohuslavice- Háje (6 l/s), Zábřeh na Moravě-

Lesnice (cca 23 l/s) a Postřelmov (6 l/s).  

 

Tab. 6-12. Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka 
zdroje 

(l/s) 

propady 

(l/s) 

vodní toky 2650 -3240 

přetoky přes hranice modelu 50 -10 

vodárenské odběry - -230 

infiltrace 310 - 

evapotranspirace - -20 

celkem 3500 -3500 
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Obr. 6-23. Hladina podzemní vody při maximálních odběrech pro režim přechodné hladiny podzemní vody. 
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Obr. 6-24. Hladina podzemní vody při maximálních odběrech pro režim napjaté hladiny podzemní vody  

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

98 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní model byl v souladu s modely hydrologickými zpracovávanými VÚV 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. 6-25 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. Po počátečním nárůstu čerpaných 

množství, který dosáhl svého maxima mezi lety 2002 až 2004, se čerpání stabilizovalo přibližně na 

130 l/s. 

 

 

 Obr. 6-25. Vývoj měsíčních odběrů v období hydrologických let 2001až 2010 

 

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

kalibrace transientního hydraulického modelu (hladinové kritérium) byla v případě průměrné absolutní 

odchylky 17 cm (11 objektů) a 0,16 % v případě normalizovaného kvadratického průměru. V HGR 

1610 je povrchový odtok ve vodních tocích monitorován na profilech Desná – Šumperk a Morava – 

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

časové distribuce. Graf na Obr. 6-28 dokládá závislost změny zásob na infiltraci. Je-li změna zásob 

kladná, dochází k doplňování hydrogeologické struktury a naopak, je-li tato záporná, dochází k jejímu 

vyprazdňování. Je patrné, že období dotací se kryjí s epizodami infiltrace, kdežto období ztrát s 

epizodami, kdy převažuje evapotranspirace. V průběhu modelované desetileté časové periody došlo ke 

zvýšení objemu podzemních vod akumulovaných v modelované hydrogeologické struktuře. Tento 

nárůst lze vyčíslit pouze absolutní hodnotou 7,2 mil. m
3
. 

 

 

Obr. 6-26. Graf změny zásob podzemních vod v závislosti na infiltraci v HGR 1610 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro (1) dotace 

podzemní vody ze srážek, (2) evapotranspiraci, (3) drenáž vodních toků a (4) zásobnost. Výsledek je 

prezentován na Obr. 6-27. Výpočet byl proveden na kalibrovaném transientním modelu, do kterého 

vstupovaly průměrné hydrologické veličiny simulované na hydrologickém modelu BILAN. Tyto 

veličiny byly upravovány kalibrací transientního modelu na období let 2001 až 2010. Tímto způsobem 

bylo získáno distribuované rozložení, které pro účely dokumentace bylo následně zprůměrováno ve 

vodní bilanci v prostoru a čase. Na obrázku 6-12 jsou tudíž prezentovány průměrné prognózní bilanční 

veličiny pro reprezentativní hydrologický rok v HGR 1610. 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na území 

HGR 1610 listopadem a končí v březnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v únoru. 

V období březen až říjen k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem 

srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 
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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. 

 

 

Obr. 6-27. Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance v HGR 1610 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ HODNOCENÍ 

DOPADU KLIMATICKÝCH ZMĚN 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionárních simulace, které zohledňovaly 

různé potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou 3 modelové varianty, které umožňují posoudit 

ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti kalibrovanému stavu. 

Jedná se o varianty: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru z let 2001 až 2010 z každého 

registrovaného odběrného místa, v HGR 1610 simulovány odběry 240 l/s, 

 varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV, 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních vod v 

jímacích územích odpovídající současnému stavu. 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ 

Jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance pro scénář současných odběrů v letech 2001 až 2010 

v HGR 1610 jsou prezentovány v Tab. 6-13. Celková efektivní infiltrace ze srážek (rozdíl infiltrace a 

evapotranspirace) je cca 390 l/s, což při rozloze modelovaného území 100 km
2
 odpovídá  

3,9 l/s.km
-2

. Průměrné vodárenské odběry představují 130 l/s. 
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Tab. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry 

okrajová podmínka zdroje 

(l/s) 

propady 

(l/s) 

vodní toky 3000 -3900 

přetoky přes hranice modelu 710 -10 

z toho odtok do HGR 1621 přes Třesínský práh  -8,2 

vodárenské odběry  -130 

infiltrace 610  

evapotranspirace  -220 

změna zásob 270 -300 

celkem 4600 -4600 

 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN 

PREDIKOVANÝCH KLIMATICKÝMI MODELY VÚV  

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 

kalibrovaném transientním modelu rajonu. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 

provedené Kašpárkem – Hanelem (2014) 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. Nebyli jsme ale schopni 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 obrázku  

6-13. 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 odtoku 

skrz vodní toky a naopak ke zvyšování evapotranspirace. 
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Obr. 6-28. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1610 

 

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. 6-14a graficky znázorněny na Obr. 6-28. Specifický základní odtok je počítán jednak pouze se 

započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace) a jednak se započtením přítoků na 

okrajových podmínkách – hranicích modelu (rajonu). 

 

 

Obr. 6-29. Prognózované změny specifického základního odtoku 
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Tab. 6-14. Prognózované změny specifického základního odtoku 

specifický základní odtok (l/s.km2) 

 
kalibrovaný model 

2001–2010 
predikce 2025 predikce 2055 predikce 2085 

efektivní infiltrace 3,9 3,7 3,2 3,1 

ef. infiltrace + přítok přes hranice modelu 11,0 10,5 9,2 9,0 

 

VARIANTA OPTIMÁLNÍCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN  

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 (l/s) 

aktuální odběry maximální odběry 

vodoteče 20 70 

přetoky přes hranice modelu 0 10 

 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů 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 některé málo významné odběry nebyly řešeny. V 

tabulce 6-16 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce mimo jiné významně závisí na 

vzdálenosti jímacího území od vodního toku, který může nahrazovat přírodní zdroje ze srážek 

indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. 

 

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 

vodní toky ŠPVS Šumperk – Rapotín  19 0 % 

ŠPVS Šumperk – Šumperk Luže 22 0 % 

ŠPVS Šumperk – Moravičany 33 0 % 

 

Veškeré provedené prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v absolutních 

hodnotách. Nicméně jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat v rámci 

rozsáhlejších hydrologicky definovaných celků. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 

vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 

pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 

vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 

vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 

pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 

této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Při hodnocení upravitelnosti podzemních vod v HGR 1610 bylo použito celkem 297 výsledků 

chemických analýz, z toho 46 bylo vyčleněno jako bodové zdroje znečištění a do vlastního výpočtu 

kategorie upravitelnosti nebyly zahrnuty. Zkonstruována byla účelová mapa jednak pro kvartérní 

kolektor a jednak pro připovrchovou zónu. Připovrchová zóna do 30 m byla vyčleněna i v kvartérních 

hydrogeologických rajonech jako antropogenními vlivy nejsnáze ovlivnitelná část hodnoceného 

území. Pro konstrukci mapy upravitelnosti připovrchové zóny v kvartérních rajonech byly použity 

všechny vrty do hloubky 30 m bez ohledu na zastižený kolektor. Kromě kvartérního kolektoru je v 

některých oblastech hodnoceno i jeho podloží, případně části území rajonu, v němž se kvartérní 

kolektor vůbec nevyskytuje. Vzhledem k hloubkovému rozsahu kvartérních kolektorů se prostorové 
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rozložení jednotlivých kategorií upravitelnosti v připovrchové zóně a vlastním kvartérním kolektoru v 

podstatě neliší. 

Kvalita podzemní vody v oblasti HGR 1610 do značné míry kolísá (Obr. 7-1). Pro fluviální sedimenty 

řeky Moravy obecně platí, že směrem po toku stále narůstají obsahy železa a manganu. Zatímco v 

oblasti horního toku Moravy převažují kategorie upravitelnosti podzemní vody A2 a A3 nejčastěji 

způsobené právě zvýšenými koncentracemi těchto iontů, směrem dále po toku se objevuje kategorie 

upravitelnosti >A3, která nakonec na dolním toku Moravy zcela převažuje. V případě přítoků řeky 

Moravy, jejichž kvartérní sedimenty spadají do bilancovaných rajonů je možno konstatovat, že jejich 

kvalita je také značně rozkolísaná. V kvartérních sedimentech Desné převažují kategorie A2 a A3 

nejčastěji způsobené také zvýšenými koncentracemi železa a manganu.  

 

 

Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru a připovrchové zóny v rozsahu HGR 1610  
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 1610 je k dispozici 7 vrtů s různě dlouhými časovými řadami chemického složení vody, které 

jsou uvedené v Tab. 7-2 a na Obr. 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.  

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1610 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

294961 -567182 -1084761 281,54 HVZ-6 VB0014 30,50 Postřelmov 1991–2011 

295556 -567188 -1086312 277,30 HV-301 VB9509 104,50 Postřelmov 1991–2011 

298773 -569612 -1087372 276,40 VB500 VB0500 11,00 Zábřeh n. M. 1991–2011 

298903 -567843 -1093542 260,20 HV-302 VB9512 117,00 Lukavice 1991–2011 

298904 -567841 -1093548 260,10 HV-302/1 VB9513 79,00 Lukavice 1991–2011 

298905 -567840 -1093554 260,20 HV-302/2 VB9514 50,00 Lukavice 1991–2011 

693859 -565786 -1101149 246,74 VB-0031N VB0031 17,00 Moravičany 2008–2011 

 

Pro zhodnocení časového vývoje kvality podzemní vody v HGR 1610 byly v prostředí GDbase 

k dispozici výsledky základních fyzikálně-chemických analýz. Na 6 vrtech byly k dispozici časové 

řady z rozmezí let 1992–2011, u jednoho vrtu (GDO 693859/VB0031) byla k dispozici pouze kratší 

časová řada z rozmezí let 2008–2011. Pro účely posouzení vývoje kvality podzemní vody byly 

hodnoceny obsahy těch složek, které z hlediska vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů, velmi často způsobují zhoršenou kvalitu podzemní vody – dusičnanů, chloridů a síranů, a 

také výše celkové mineralizace. Průběh časových řad vybraných makrosložek a výše celkové 

mineralizace je uveden na Obr. 7-3. 

Ani v jednom z pozorovaných vrtů v HGR 1610 není možné stanovit výraznější trend v obsahu 

sledovaných složek nebo výši celkové mineralizace.  

Velmi krátká časová řada chemického složení podzemní vody ve vrtu VO0031 Moravičany 

neumožňuje zhodnocení časového vývoje kvality. Po celou dobu sledování byly koncentrace 

hodnocených složek pod limitem stanoveným vyhláškou č. 252/2014 Sb. a nevykázaly v podstatě 

žádný trend v nárůstu nebo poklesu.  

Ve vrtu VB0500 Zábřeh na Moravě byla ze všech vrtů sledovaných v oblasti HGR 1610 zastižena 

nejvyšší mineralizace dosahující až 900 mg/l, obsahy chloridů víceméně trvale překračují limit 

stanovený legislativou, obsahy dusičnanů a síranů pouze v některých odběrech. Obsahy síranů 

vykazují mírný pokles, zatímco u chloridů a dusičnanů není možné stanovit žádný trend, přičemž 

koncentrace jednotlivých makrosložek jsou značně rozkolísané. 

Ve vrtu VB0014 Postřelmov vykazují obsahy jednotlivých složek značnou rozkolísanost, koncentrace 

chloridů a síranů jsou v mezích stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., koncentrace dusičnanů 

legislativní limity v některých jednotlivých odběrech překračují. 
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Obr. 7-2. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1610 

 

Ve vrtech VB9509 Postřelmov, VB9512 Lukavice, VB9513 Lukavice a VB9514 Lukavice jsou velmi 

nízké obsahy dusičnanů, které v naprosté většině realizovaných odběrů nepřesáhly hodnotu 5 mg/l. 

Také obsahy síranů a chloridů jsou hluboko pod legislativním limitem při výši celkové mineralizace 

do 400 mg/l. Obsahy jednotlivých makrosložek jsou však dosti rozkolísané, zhruba od roku 2001 pak 

vyrovnanější.  
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Obr. 7-3. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1610 
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Obr. 7-3a. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1610 
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Obr. 7-3b. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1610 

 

Celkově se v HGR 1610 nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu nebo nárůstu koncentrací 

hlavních makrosložek od roku 1992. Ve vrtech VB9509, VB0500, VB9512, VB9513, VB9514 došlo 

v roce 1993 k poklesu jednotlivých složek téměř k nulovým hodnotám, přičemž jarní měsíce roku 

1993 byly extrémně srážkově chudé – jde tedy zřejmě o chybu analýzy nebo databáze. 
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

 

Tab. 8-1. Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 1610 

NÁZEV KOD KAT ROZLOHA (km2) 
Rozloha 

biotopu (ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

Doubrava 5643 OP 0.3379   AOPK ČR 

Doubrava 5643 PR 210.7628 1.57 0.87 AOPK ČR 

Pod Templem 5644 PP 86.8453   AOPK ČR 

Zátrže 5646 OP 32.2042   AOPK ČR 

Zátrže 5646 PP 93.6632 17.4129 18.59 AOPK ČR 

Pod Trlinou 1947 OP 23.554 0 0 krajský úřad 

Pod Trlinou 1947 PR 51.1797 0 0 krajský úřad 

Třesín 1654 OP 59.871   AOPK ČR 

Za mlýnem 1701 OP 17.7257   AOPK ČR 

Za mlýnem 1701 PP 14.8861   AOPK ČR 

Kačení louka 1586 OP 12.7374   AOPK ČR 

Kačení louka 1586 PR 16.7282   AOPK ČR 

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; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v HGR 1610 

NÁZEV KOD SITECODE KAT 
Rozloha 

 (km2) 

PO 

vodni 

PO 

_habitat 

PO 

_druh 

Horní Morava 3215 CZ0713374 EVL 9.3726 ano  1096 

Litovelské Pomoraví 3230 CZ0714073 EVL 9458.565 

ano 6410, 8310, 

91E0, 91F0 

1060, 1061, 1166, 

1188, 1337, 1355, 

4056 

Velké Losiny - lázeňský dům Eliška 3261 CZ0713745 EVL 0.1496    

Pod Trlinou 5577 CZ0710004 EVL 51.797    

Račinka 5578 CZ0713004 EVL 3.224 ano  1098 

Litovelské Pomoraví 2310 CZ0711018 PO 9318.66 ano  A229 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast 

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 či PO  
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Prioritní maloplošná zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR s vazbou na podzemní vodu 

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.  

CHKO Litovelské Pomoraví, zasahující na území HGR 1610 zahrnuje celou řadu významných 

ekosystémů závislých na podzemní vodě - Moravičanské jezero, přírodní rezervaci Doubrava, přírodní 

památku Zátrže a další. Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu 

mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.  

Pro rostliny v ekosystémech vázaných na vodu, jako jsou lužní lesy Litovelského Pomoraví, má 

největší význam kapilárně vázaná voda. Je fyziologicky využitelná a dynamicky přístupná. 

Fyziologicky přístupná a dynamicky využitelná je i gravitační voda (tj. podzemní voda), která má 

ovšem velmi vysokou rychlost pohybu a tudíž z nesaturované zóny odtéká velmi rychle a v zóně 

nasycení je jí zase nadbytek. Kolísání hladiny podzemní vody není zásadní v případě, že hladina 

podzemní vody je napjatá. 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. 

Čerpání podzemní vody do vodovodních soustav v JÚ Mohelnice a ochrana CHKO Litovelské 

Pomoraví představují citlivou soustavu se vzájemným ovlivněním (Obr. 8-1). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

112 

 

 

Obr. 8-1. Lokalizace chráněných území a odběrů podzemních vod v HGR 1610 
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DOUBRAVA 

 

Obr. 8-2. Rozcestí U Josefka v PR Doubrava (foto S. Rada, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní rezervaci tvoří soubor přírodě blízkých ekosystémů s výskytem typických i vzácných druhů 

rostlin a živočichů, reprezentovaný lesními společenstvy 2. a 3. lesního vegetačního stupně (zejména 

smíšenými lesy označovanými jako hercynské dubohabřiny a okrajově i teplomilnými a kyselými 

doubravami, suťovými lesy, jasanovými olšinami, tvrdými luhy a jejich vzájemnými přechody) a 

společenstvy pramenišť, malých vodních toků a drobných skalních výchozů. 

Geologické podloží tvoří spodnokarbonské břidlice, které se střídají s prachovci a drobami. Prudké 

kamenité srázy nad nivou Moravy jsou rozčleněny erozí vytvořenými úžlabinami. 

Většina zdejších cenných lesních porostů patří k tzv. hercynským dubohabřinám, menší zastoupení 

mají i kyselé teplomilné doubravy a suché acidofilní doubravy. Stromové patro tvoří dub zimní 

případně i dub letní, habr obecný, lípa malolistá i lípa velkolistá a mnohé další dřeviny (javor babyka, 

j. klen, j. mléč, buk lesní, bříza bělokorá, jilm horský, jilm vaz, jilm habrolistý a další). Ze zdejších 

bylin jmenujme alespoň tolitu lékařskou, jedovatý náprstník velkokvětý, silenku nící, černýš hajní, 

chráněnou (ale zde poměrně hojnou) lilii zlatohlavou, naopak vzácně se tu vyskytující ostřici 

Micheliovu nebo bělozářkou větevnatou. 

Díky pestrému druhovému, věkovému a prostorovému složení zdejších lesů a díky klimatickým 

poměrům zde dodnes přežívá řada vzácných druhů brouků a motýlů. U brouků se jako nejcennější jeví 

staré mohutné stromy se značnou mírou oslunění a s přítomností dutin. Vyskytují se zde jedni z našich 

největších brouků - zlatohlávek skvostný a roháč obecný. Dále pak řada druhů kovaříků, tesaříků, 

krasců či méně nápadných čeledí brouků žijících na dřevních houbách či pod kůrou stromů v různém 

stádiu rozpadu. Z denních motýlů zde na světlinách a podél lesních cest létá jasoň dymnivkový 

a z nočních například na břízy vázaný strakáč březový. Lesní porosty jsou vhodným prostředím pro 

mnoho druhů ptáků jako je např. lejsek šedý nebo lejsek bělokrký, žluva hajní, strakapoud prostřední 

či výrazně vzácnější holub doupňák nebo čáp černý. Hnízdí tu i dravci jestřáb lesní nebo krahujec 

obecný. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.ochranaprirody.cz/
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POD TEMPLEM 

 

Obr. 8-3. PP Pod Templem (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných 

ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a 

živočichů 

Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové sedimenty, na nich leží povodňové sedimenty, na kterých se 

vyvinuly fluvizemě. 

V území plošně převažují lesní porosty, které jsou v nivě Moravy tvořeny jilmovými doubravami s 

hlavními dřevinami dubem letním, lípou srdčitou a jasanem ztepilým s bujným a druhově bohatým 

bylinným patrem. Z jara tu kvetou sněženky podsněžníky, sasanky hajní, orseje jarní hlíznaté, 

dymnivky plné, plicníky tmavé a další rostliny. Mimo říční nivu tvoří lesní porosty černýšové a lipové 

dubohabřiny, kde stromové patro tvoří habr obecný s dubem zimním nebo letním, lípa srdčitá a 

částečně i buk lesní. Vzácně se zde vyskytuje jeřáb břek. V bylinném patře můžeme vidět např. 

jaterník podléšku, ostřici chlupatou, pryšec mandloňovitý nebo chrastavec křovištní. Luční část území 

tvoří z menší části druhově pestré původní psárkové louky, v nichž lze nalézt např. žluťuchu lesklou, 

tužebník obecný, svízel severní nebo snědek Kochův. V břehových partiích říčních toků můžeme vidět 

výrazné porosty dlouholisté ostřice banátské tvořící spolu s chrasticí rákosovitou tzv. říční rákosiny 

V květnu se tu můžeme setkat se vzácným motýlem jasoněm dymnivkovým, jehož housenky se živí 

dymnivkami a dospělí motýli létají v blízkosti lesních okrajů. Žije tu také modrásek bahenní, vázaný 

na louky s krvavcem totenem, a další druhy motýlů jako např. batolec duhový a bělopásek topolový. 

Obojživelníci jsou zastoupeni např. skokany štíhlými, ropuchami obecnými, kuňkami obecnými nebo 

čolky obecnými. Bylo tu zaznamenáno šest druhů netopýrů, konkrétně netopýr parkový, n. rezavý, n. 

velkouchý, n. vodní, n. vousatý a n. ušatý. V lesních částech území se kromě dalších druhů ptáků 

vyskytují i strakapoud prostřední a lejsek bělokrký, kteří jsou předmětem ochrany ptačí oblasti 

Litovelské Pomoraví stejně jako ledňáček říční, kterého můžeme zahlédnout u řeky Moravy. 

V roce 1995 byla všechna pole nacházející se na území PP Pod Templem převedena na louky. Ty se 

pravidelně mozaikovitě kosí. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
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ZÁTRŽE 

 

Obr. 8-4. Moravičanské jezero – PP Zátrže (foto J. Hron, https://mapy.cz) 

 

Přírodní památka je souborem polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, 

lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických 

i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Geologicky je území tvořeno 

převážně štěrkopískovými náplavovými materiály třetihorního stáří a na nich zformovaných 

čtvrtohorních náplavech, které jsou na ploše jezer uměle odtěženy. Geomorfologicky se území nachází 

v Mohelnické brázdě. 

Pro území je typická vodní a mokřadní vegetace. Na písčitých náplavech vzniklých usazováním 

drobných výpěrků z těžby štěrkopísku roste bohatá populace kriticky ohrožené přesličky různobarvé. 

Dále zde roste šáchor hnědý, blatěnka vodní , šmel okoličnatý , rozrazil dlouholistý a skřípinec 

Tabernaemontanův dvoublizný. Prioritním zájmem ochrany přírody je zachovat na lokalitě populaci 

přesličky různobarvé a to zpomalením zarůstání výpěrkových náplavů, zejména odstraňováním 

náletových dřevin. Lokalita je tahovou zastávkou a hnízdní lokalitou vodního ptactva. Prostředí 

pískoven vytváří vhodná místa, která poskytují prostory pro hnízdění břehule říční, pisíka obecného, 

moudivláčka lužního a kulíka říčního. V rámci plánu rekultivace po přetěžení jezer vytvoření ostrovu 

pro hnízdění vodního ptactva.Laguny v západní části jsou stanovištěm pro rozmnožování 

obojživelníků rosničky zelené, kuňky obecné, skokana zeleného, skokana štíhlého a ropuchy zelené.  

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

POD TRLINOU 

Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na zápdním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko 

Leštiny na katastrech obcí Leština a Lesnice. Hranice Přírodní rezervace se shodují s hranicemi EVL 

Pod Trlinou. Geograficky území patří k Úsovské vrchovině. Nadmořská výška se zde pohybuje od 285 

m n. m. při úpatí svahu do 524 m n. m. na vrcholu Trliny. Geologickým podkladem jsou různě 

zvrásněné a metamorfované břidlice, fylity či svory proterozoického až paleozoického stáří. Při úpatí 

Trliny jsou bohaté paleontologické nálezy sprašových břichonožců se společenstvy chladnomilné tzv. 

pupillové fauny. Půdní podklad tvoří kambizemě modální, v dolní části svahu na spraši se vyskytují 

hnědozemě modální. 

https://mapy.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-5. Trlina (foto https://m.sumperk.cz) 

 

Na území jsou chráněna lesní společenstva květnatých a acidofilních bučin, hercynských dubohabřin a 

dubových bučin a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí se zachovalými mezofilními 

ovsíkovými loukami. Vyskytuje se tu řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

(http://www.nature.cz) 

 

ZA MLÝNEM 

U obce Řimice na Litovelsku, nedaleko Nových Mlýnů, se nachází přírodní památka chránící 

mokřadní společenstva vlhkých a bažinatých luk, jezírek a rákosin ve zbytku měkkého luhu, který 

tvoří vrba bílá (Salix alba) a topol bílý (Populus alba). Mimo přirozené mokřiny tu je i několik uměle 

vybudovaných tůní, které mají zvýšit druhovou pestrost lokality. Území je pravidelně zaplavováno 

blízkým tokem řeky Moravy. Jezírka oživuje bíle kvetoucí žebratka bahenní (Hottonia palustris) a 

rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), z živočichů třeba vzácný měkkýš kružník Rossmaesslerův 

(Gyraulus rossmaessleri). Během jarních večerů se tu ozývá rosnička zelená (Hyla arborea) a skokani 

skřehotavý (Rana ridibunda) a štíhlý (R. dalmatina). V letních dnech zde můžeme vidět poletujícího 

batolce červeného (Apatura ilia). U blízké řeky žije bobr evropský (Castor fiber). Vlhké prostředí 

vyhovuje i užovce obojkové (Natrix natrix). Lokalitu mají v oblibě i vodní ptáci. 

Přírodní památka je součástí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je Ramsarskou 

úmluvou řazena mezi mokřady mezinárodního významu. 

(http://www.sagittaria.cz) 

 

KAČENÍ LOUKA 

Předmětem ochrany v PR jsou mokřadní biotopy s téměř kompletní sérií ekosystémů od společenstev 

volné hladiny až po podmáčené olšiny, s výskytem řady vzácných druhů rostlin i živočichů. 

Geologické podloží tvoří styk holocénních svahových sedimentů a lakustrinních písčitých jílů, v jižní 

části rezervace kvartérní štěrkopískové sedimenty. 

Z nelesní vegetace zde najdeme porosty vysokých ostřic, vodních rostlin, křovitých vrb a rákosin. 

Bylo zde zjištěno téměř 200 druhů cévnatých rostlin, mj. zevar nejmenší (Sparganium minimum), 

pryskyřník velký (Ranunculus lingua), žebratka bahenní (Hottonia palustris), bazanovec kytkokvětý 

(Naumburgia thyrsiflora), rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), bahnička bradavčitá (Eleocharis 

mamillata) a pomněnka trsnatá (Myosotis cespitosa). K demontánním prvkům patří oměj různobarvý 

https://m.sumperk.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.sagittaria.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

117 

 

(Aconitum variegatum), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), pryskyřník 

hajní (Ranunculus nemorosus), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium) a šťovík vodní 

(Rumex aquaticus). V lesních porostech se vyskytuje i sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). 

 

 

Obr. 8-6. PR Kačení louka (foto Jojomantik, CC BY-SA 4.0) 

 

Zdejší mokřad a tůně obývá řada obojživelníků. Nejtypičtějším z nich je kuňka obecná, díky 

červenočenému zbarvení břicha někdy nazývaná také ohnivá. Kuňka obecná vyhledává především 

mělké, prohřáté, stojaté vody. Tyto podmínky vyhovují rovněž vývoji pulců. Kromě kuňky se zde 

můžeme setkat se skokanem štíhlým, rosničkou zelenou či ropuchou obecnou. Žijí zde také dva druhy 

čolků - vzácnější čolek velký a čolek obecný. Lokalita je rájem užovek obecných. Dalším plazem, 

který je tu doma, je ještěrka obecná. Řadu jedinců tohoto druhu můžeme zastihnout i přímo na 

železničním náspu. Z brouků za zmínku stojí výskyt vzácného, mokřadního střevlíka Pterostichus 

aterrimus, s nápadnou linií teček v každé krovce. Či pestře zbarveného střevlíka Elaphrus cupreus. 

Vyskytuje se zde rovněž spousta zajimavých druhů vážek. Asi nejběžnější z velkých druhů je zde 

vážka čtyřskvrnná, často zde létá i šídlo modré, lesklice či několik červeně zbarvených druhů z rodu 

Sympetrum. Vyskytuje se zde rovněž šídélko ruměnné, které se díky svému červenému zbarvení dá 

snadno určit. Květnaté lesní okraje vyhledává kultovní motýl Litovelského Pomoraví - jasoň 

dymnivkový. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

HORNÍ MORAVA 

Řeka Morava od jezu v Chromči (ř. km 307,450) po soutok s Desnou (ř. km 301). Evropsky významná 

lokalita, jedna ze dvou izolovaných lokalit mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí řeky Moravy. 

Území je součástí sníženiny Mohelnická brázda. Geologické podloží lokality tvoří kvartérní 

sedimenty. V nivě Moravy dominuje fluvizem glejová, místy je vyvinutá fluvizem modální. Vodní tok 

podhorského charakteru, upravený s lokálním výskytem bahnitopísčitých náplavů umožňující 

existenci početné populace mihulí potočních (Lampetra planeri). Lipanové pásmo s 

charakteristickými druhy ryb - lipan podhorní (Thymallus thymallus), pstruh potoční (Salmo trutta 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
http://www.ochranaprirody.cz/
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morpha fario), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), vranka obecná (Cottus gobio).   

(http://www.nature.cz) 

 

VELKÉ LOSINY - LÁZEŇSKÝ DŮM ELIŠKA 

Lázně Velké Losiny leží asi 8 km severovýchodně od Šumperka v jihozápadním podhůří Hrubého 

Jeseníku. Lázeňský dům Eliška je ukrytý v lázeňském parku za LD s bazénem.   

Na půdě lázeňského domu Eliška se nachází jedna z nejvýznamnějších letních kolonií netopýra 

brvitého (Myotis emarginatus) v ČR.    

(http://www.nature.cz) 

 

RAČINKA 

 

Obr. 8-7. Detail hlavy dospělé samice mihule ukrajinské (foto L. Hanel, http://ziva.avcr.cz) 

 

Potok Račinka (také Račí potok) je evropsky významnou lokalitou od pramene nad obcí Pekařov po 

soutok s říčkou Losinka v obci Velké Losiny. Jediná známá lokalita mihule ukrajinské (Eudontomyzon 

mariae) v České republice.  

Údolí Račinky v horní části úzké, s velkým podélným spádem. Dolní úsek s plochou a poměrně 

širokou údolní nivou. V okolí pramene převládají deluviální sedimenty kvartérního stáří, ve střední 

části toku pak fluviální štěrky, místy se sprašovými hlínami. V okolí pramene jsou vytvořeny 

kambizemě modální, podél středního toku pak pseudogleje glejové a při dolním toku převládají 

pseudogleje modální. V horní části kopcovité území s mozaikou lesů a luk, výjimečně polí. V dolní 

části tok s nižším spádem a poměrně širokou, zalučněnou nivou. V nejspodnější části (Velké Losiny) 

protéká tok lázeňským parkem a intravilánem obce. 

Vodní tok je osídlen bohatým spektrem vodních bezobratlých oligosaprobního stupně. Společenstvo 

ryb je tvořeno početně dominantním pstruhem obecným (Salmo trutta) a populací vranky obecné 

(Cottus gobio). Do toku byl repatriován rak říční (Astacus astacus).   

(http://www.nature.cz) 

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://ziva.avcr.cz/
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LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 

Obr. 8-8. Výrazné meandry řeky Moravy v Litovelském pomoraví (foto: Jan Vondra, http://www.cittadella.cz) 

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví na území rajonu zasahuje pouze částečně, do 

nivních sedimentů řeky Moravy se však část Mladečského krasu odvodňuje. CHKO Litovelské 

Pomoraví byla zřízena dne 15. listopadu 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 

464/1990 Sb., v údolní nivě řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Svou rozlohou 96 km
2
 je 

CHKO Litovelské Pomoraví pátou nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Z celkové rozlohy 

zaujímají lesy 56 %, zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5 %), vodní plochy 8 % a ostatní a 

zastavěné pozemky 9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v Olomouci) do 

345 m n. m. (Jelení vrch). Ve středu CHKO Litovelské Pomoraví leží starobylé královské město 

Litovel, které propůjčilo chráněné krajinné oblasti své jméno. 

Posláním CHKO Litovelské Pomoraví je zejména trvale zajišťovat zvýšenou ochranu a ekologicky 

šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy řeky Moravy s mimořádně vysokým soustředěním 

přírodních hodnot. Chráněná krajinná oblast je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým georeliéfem, značným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 

travních porostů a hojným zastoupením dřevin. 

Pro své přírodní hodnoty je CHKO Litovelské Pomoraví součástí evropské soustavy chráněných 

území NATURA 2000 (oblast CHKO je vyhlášena jako tzv. „ptačí oblast“ s předmětem ochrany 

ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) a strakapoudem 

prostředním (Dendrocopos medius) a zároveň je tato oblast navržena jako tzv. „evropsky významná 

lokalita“ pro některé významné druhy živočichů – např. bobr evropský (Castor fiber), vydra říční 

(Lutra lutra), čolek velký (Triturus cristatus) nebo kuňka ohnivá (Bombina bombina), a pro mnohé z 

významných biotopů). Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu 

mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. 

http://www.cittadella.cz/
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Nejcennější části území jsou chráněny v 28 maloplošných zvláště chráněných územích. Jádro CHKO 

Litovelské Pomoraví a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta 

(přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i periodicky průtočných 

říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do 

CHKO Litovelské Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými a veřejnosti 

zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava. 

Lužní lesy dnes patří nejen u nás mezi ohrožené typy vegetace. Posledním územím plošně rozsáhlého 

lužního lesa s dosud nenarušenou přirozenou dynamikou řeky je v rámci ČR právě Litovelské 

Pomoraví. Díky citlivému přístupu našich předků ke krajině se v Pomoraví zachovalo na malém území 

poměrně velké množství přírodních hodnot. Z důvodu zachovalosti a druhového bohatství lužních lesů 

s bezprostřední vazbou na přirozený říční tok se řadí k unikátním krajinám v evropském měřítku. 

Cílem Správy CHKO Litovelské Pomoraví je především zachovat harmonický charakter krajiny nivy 

řeky Moravy a postupně zlepšovat její nenahraditelné ekologické funkce  

(http://www.cittadella.cz) 

http://www.cittadella.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do  

90 l/s v rajonu nepřekračují přírodní zdroje. Významné odběry podzemní vody v desítkách l/s
 

(25 l/s v roce 2014) jsou soustředěny v jižní části rajonu v oblasti Mohelnice – Moravičany a dále v 

jímacích územích Rapotín (20 l/s), Šumperk-Luže (13 l/s), Postřelmov (7 l/s), Olma-Zábřeh  

(3 l/s), Bohuslavice-Háj (10 l/s). Vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1610 jsou v posledních 

letech výrazně nižší než stanovené využitelné množství podzemní vody. Existují tak nezanedbatelné 

rezervy možného využití podzemní vody pro vodárenské zásobování 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany zdůrazněna 

existencí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy vyhlášené 

Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Specifická ochrana pro odběry podzemních vod hromadného 

zásobování je realizována v ochranných pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje 

ochranu všech útvarů podzemních vod bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu 

charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 1610 v rozhodující míře přiřadit území s vysokým 

až velmi vysokým rizikem znečištění, zahrnujícím průlinový, převážně štěrkopísčitý a písčitý kolektor 

údolní nivy a teras horního toku Moravy a jejich přítoků.  

Kvalita podzemních vod je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů 

znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje významný zdroj znečištění rovněž plošná 

aplikace hnojiv a ochranných látek zemědělské výroby s negativním dopadem na kvalitu podzemních 

vod. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Velmi významným střetem zájmů ve vztahu ke zdrojům podzemních vod je těžba štěrkopísku, tedy 

odstranění litologické matrice hydrogeologického kolektoru. Vytěžené prostory štěrkovištních jezer 

deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou kontaminaci bez ochranných vrstev a 

vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero stane močálem. Přírodní proces 

urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací vody). Z hlediska střetu těžebních 

a vodohospodářských zájmů je nejproblematičtější těžba štěrkopísků na štěrkovištích v okolí 

Mohelnice (lokality Mohelnice, Moravičany, Třeština). Dobývací prostory štěrkopísků jsou situovány 

v CHOPAV – Kvartér řeky Moravy a zároveň v blízkosti velmi významných vodárensky využívaných 

zdrojů podzemní vody a je rovněž součástí CHKO Litovelské Pomoraví, představující významný 

ekosystém (Obr. 8-1) 
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Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1610 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

71007 Mohelnice I Štěrkopísky štěrkopísek těžené KÁMEN Zbraslav, a.s. 1820460 

70285 Moravičany Štěrkopísky štěrkopísek s ukončenou těžbou KÁMEN Zbraslav, a.s. 1820460 

70828 Mohelnice Štěrkopísky štěrkopísek se zastavenou těžbou KÁMEN Zbraslav, a.s. 1820460 

 

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

ID Název Surovina 

13020000 Nový Malín Cihlářská surovina 

1630100 Dubicko Štěrkopísky 

13010000 Rapotín Cihlářská surovina 

17020000 Šumperk Stavební kámen 

20100000 Třeština Štěrkopísky 

 

 
Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1610 (Surovinový informační systém ČGS) 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

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). Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se 

provádělo jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o významných zdrojích znečištění a jejich ověření 

na základě monitoringu jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení chemického stavu. 

Prakticky to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, 

ale zdroj nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn 

významný zdroj znečištění, ale naměřené koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj 

považovat za významný, nicméně by bylo vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího 

objektu. V případě významného zdroje znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno 

doplnit sledování (viz kapitola optimalizace monitoringu). 

Chemický stav podzemní vody v HGR 1610 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 a chlorovaných uhlovodíků a staré 

ekologické zátěže. Nevyhovující je i stav povrchových vod z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů. 

V HGR 1610 se vyskytuje stará ekologická zátěž, která způsobuje nevyhovující chemický stav 

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

 

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 1610 Kvartér horní Moravy zaujímá území horního toku řeky Moravy 

v Mohelnické brázdě a nivy řeky Desné v Šumperské kotlině. Je obklopen hydrogeologickým rajonem 

6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet. Jeho význam spočívá v akumulaci a drenáži 

podzemních vod přitékajících z okolního hydrogeologického masívu. Rajon tak má i přes menší 

plošný rozsah značný vodárenský význam. Přírodní poměry významné z hlediska ocenění přírodních 

zdrojů podzemních vod v HGR 1610 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 15 až 70 m 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. V volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 1 vysoká >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 prvních cyklů plánů povodí byly pro HGR 1610 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 458 l/s v 50% zabezpečenosti a 320 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 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 1610 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

50 % štěrkopísek 793 

80 % štěrkopísek 667 
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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 444 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a 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 průtoky podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Moravy v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní. Odběry v zóně inundace vyvolávající břehovou infiltraci bude 

nutné posuzovat jako odběry vody z toku.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do  

90 l/s v HGR 1610 nepřekračují přírodní zdroje. Významné odběry podzemní vody v desítkách l/s (25 

l/s v roce 2014) jsou soustředěny v jižní části rajonu v oblasti Mohelnice – Moravičany a dále v 

jímacích územích Rapotín (20 l/s), Šumperk-Luže (13 l/s), Bohuslavice-Háj (10 l/s), Postřelmov (7 l/s 

), Olma-Zábřeh (3 l/s). Vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1610 jsou v posledních letech 

výrazně nižší než stanovené využitelné množství podzemní vody. Existují tak nezanedbatelné rezervy 

možného využití podzemní vody pro vodárenské zásobování. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 1610 v rozhodující míře přiřadit území s vysokým 

až velmi vysokým rizikem znečištění, zahrnujícím průlinový, převážně štěrkopísčitý a písčitý kolektor 

údolní nivy a teras horního toku Moravy a jejich přítoků.  

Kvalita podzemních vod je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů 

znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje významný zdroj znečištění rovněž plošná 

aplikace hnojiv a ochranných látek zemědělské výroby s negativním dopadem na kvalitu podzemních 

vod. 
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KOMENTÁŘ 

 

Základní odtok stanovený modelem BILAN pro referenční období 1981–2010 uvádí tabulka 10-2. 

 

Tab. 10-3. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 6,87 8,32 766 

80% 2,92 3,54 326 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 6,87 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 3,39 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 

sestavený podle výsledků modelování, uvedených v Tab. 10-4. 

 

Tab. 10-4. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 0 0 0 295 1068 809 243 72 22 7 2 1 210 

Bilan_ZaklOdtok-80% 0 0 0 974 1306 1098 370 111 33 10 3 1 326 

Bilan_ZaklOdtok-50% 0 0 1067 2506 2873 1889 588 190 57 17 6 1 766 

MODFLOW Srážky Inf. 68 728 1334 2202 2010 569 306 62 0 1 3 5 607 

MODFLOW Evapotrans. 60 26 32 63 156 381 537 474 386 294 174 100 224 

MODFLOW Toky Inf. 3063 3148 2917 2633 2447 2352 3085 3189 3296 3307 3268 3243 2996 

MODFLOW Toky dren. 3561 3840 4045 4393 4405 3466 3822 3995 4009 3944 3837 3737 3921 

MODFLOW_z.odtok 375 561 1017 1622 1817 991 593 667 573 500 438 363 793 

MODFLOW OP Přítok 549 575 624 726 942 976 857 777 704 645 591 550 710 

MODFLOW OP Odtok 8 9 10 13 15 13 10 8 8 7 7 7 10 

 

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

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody v 

kolektoru přítokem vody z podloží a sousedících hydrogeologických masívů (přítoky ze sousedních a 

podložních rajonů) i vsakem říční vody (indukované zdroje). 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 

 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow, nejlépe 

vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 793 l/s 

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

má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80% velikost 667 l/s. 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě  

444 l/s (0,56 hodnoty z 50 % zabezpečení). Stávající odběr je do výše 90 l/s.  

 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 
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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 (nejvýraznější 2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především v 

suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí hydrogeologických masívů. 

Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků 

hladin podzemní vody je v dobré shodě. 

 

NÁVRHY 

Hranice vymezeného HGR 1610 sice víceméně odpovídají obecné definici hydrogeologického rajonu 

jako struktury s uceleným oběhem podzemní vody, avšak z realizovaných prací vyplynula vhodnost 

jejich mírné úpravy na základě nových poznatků o rozšíření bilancovaného kolektoru kvartéru a 

pliopleistocenu (viz např. obr. 3-2, 5-1 až 5-5). V případě přijetí nově navrhovaných úprav hranic, 

dojde k nevelkému rozšíření HGR 1610 zejména u Mohelnice, Postřelmova a Nového Malína 

(Vikýřovic). 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme využívat vrty 

ČHMÚ - VB 0006N Bludov, HV-301 Lesnice, nový 1610_1 Postřelmov, H023B Dubicko, HV 302/1 

Bohuslavice a 6H016B Moravičany. První tři - vrty v oblasti s. části pánevní struktury se značnou 

mocností kvartérních a pliopleistocenních klastických sedimentů - první mělčí, druhý hluboký s řadou 

pozorování, třetí hluboký - nový. Čtvrtý a pátý - vrty v jižní části struktury - na v. a z. okraji, šestý v 

oblasti jižního ukončení struktury (uvedené v Tab. 5-3, Tab. 5-4, Tab. 10-5)  

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubeného vrtu 

1610_1 do státní monitorovací sítě. Vrt 1610_1 Postřelmov (Tab. 10-5) byl vyhlouben ke sledování 

režimu hladiny v hydrogeologickém kolektoru pliopleistocénních štěrků a písků v území 

při severovýchodním okraji Mohelnické brázdy.  

 

Tab. 10-5. Základní charakteristiky vrtu 1610_1 Postřelmov 

číslo vrtu lokalita X Y Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka 

(m) 

hladina (m) 

pod terénem 

1610-1 Postřelmov -1085174,72 -567954,2 281,81 282,65 230 7,23 
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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 1610 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 793 l/s (50% zabezpečenost). 

 Výpočet využitelného množství podzemních vod vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Hodnota využitelného množství podzemních vod 

v HGR 1610 je 444 l/s, tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních zdrojů. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod v HGR 1610 ve výši 250 l/s a skutečné 

odběry ve výši 90 l/s nepřesahují přírodní zdroje.  Existují tak nezanedbatelné rezervy 

možného využití podzemní vody pro vodárenské zásobování. 

 Hranice vymezeného HGR 1610 sice víceméně odpovídají obecné definici hydrogeologického 

rajonu jako struktury s uceleným oběhem podzemní vody, avšak z realizovaných prací 

vyplynula vhodnost jejich mírné úpravy na základě nových poznatků o rozšíření 

bilancovaného kolektoru kvartéru a pliopleistocenu (viz obr. 3-2, 5-1 až 5-5).  

 HGR 1610 Kvartér horní Moravy zaujímá území horního toku řeky Moravy v Mohelnické 

brázdě a nivy řeky Desné v Šumperské kotlině. Význam rajonu spočívá v akumulaci a drenáži 

podzemních vod přitékajících z okolního hydrogeologického masívu a má i přes menší plošný 

rozsah značný vodárenský význam. 

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

nerozlišené pliopleistocénní klastické sedimenty, které jsou vzhledem k jejich propojení a 

absenci regionálního izolátoru hodnoceny jako jednokolektorový zvodněný systém s mocností 

až několik desítek m.  

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

vody v tocích, zejména pak Moravy a jejího přítoku Desná. Zdroj dotace kvartérního 

kolektoru údolních niv a teras Moravy, Desné a jejich přítoků je proměnlivý. Hlavním 

zdrojem podzemní vody v rajonu je dotace vody z hydrogeologického masívu okolních 

hydrogeologických rajonů. 

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubeného 

vrtu 1610_1 Postřelmov do státní monitorovací sítě. 
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