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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 1621 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1621 

Název hydrogeologického rajonu: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část 

ID útvaru: 16210 

Název útvaru: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část 

Plocha, km2: 356,835 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Dunaj 

Povodí: Morava a přítoky Váhu 

Bilancovaný kolektor: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Kraje: Olomoucký 

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

 

Hydrogeologický rajon 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část je vymezen jako 

rajon svrchní vrstvy ve smyslu vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 

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

hodnocení stavu podzemních vod. Hydrogeologický rajon 1621 rajon zahrnuje především 

geomorfologický podcelek Středomoravské nivy, severně od Olomouce. Středomoravská niva je 

nejrozsáhlejším geomorfologickým podcelkem Hornomoravského úvalu. Na východě částečně 

zasahuje do Uničovské plošiny. Podél toku Moravy probíhá od Řimic na severu až po soutokovou 

oblast s Bystřicí u Olomouce na jihu, kde na tento rajon navazuje hydrogeologický rajon 1622 – 

Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Hranice s rajonem 1623 není zřetelná a je dána 

rozšířením pliocenních sedimentů Hornomoravského úvalu. Na západě i východě je rajon převážně 

omezen pahorkatinami (Prostějovskou, Litenčickou a Pobeskydskou). Celková plocha rajonu 1621 

činí 356,835 km
2
 a celý leží v Olomouckém kraji.

 
Území rajonu zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny 

údolní nivy řeky Moravy a jejích přítoků a vyšších údolních teras severně od Olomouce. Fluviální 

štěrky a písky údolní nivy a přilehlé terasy tvoří spojitý hydrogeologický kolektor s průlinovou 

propustností.  

Na území hydrogeologického rajonu byla vyhlášena Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Chráněná 

oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, současně prakticky celým územím 

hydrogeologického rajonu probíhá v úzkém pruhu podél řeky Moravy Chráněná krajinná oblast 

(CHKO) – Litovelské Pomoraví. 
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1621 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území hydrogeologického rajonu (HGR) 1621 je zobrazeno na geologických mapách 1 : 50 000 14-44 

Šternberk (Koverdynský et al. 1998) a 24-22 Olomouc (Růžička et al. 1997), nepatrně zasahuje do 

území listu 25-11 Hlubočky (Maštera et al. 1993). Vysvětlující texty k těmto mapám nebyly 

sestaveny. Podrobnější geologické mapy byly pro část území sestaveny na konci 60. a počátku 70. let 

minulého století v listokladu Gauss-Krüger: M-33-95-B-a Olomouc (Koverdynský et al. 1970a) a M-

33-95-B-c Holice (Koverdynský et al. 1970 b), s vysvětlujícími texty a přílohami (Koverdynský – 

Růžička 1970a, b). V nedokončené rukopisné formě zůstaly geologické mapy 1 : 25 000 M-33-95-A-b 

Olomouc-západ a M-33-95-A-d Olšany (Macoun 1968a, b). Část území rajonu v okolí Červenky a 

Litovle byla v měřítku 1 : 25 000 zmapována pro účely řešení střetů zájmů (Dvořák et al. 1991), území 

listu 24-224 Olomouc bylo reambulováno, částečně nově zmapováno a zpracováno v měřítku 

1 : 25 000 (Hrubeš et al. 2007).  

Pro území listu Olomouc byla provedena reinterpretace geoelektrických měření, realizovaných dříve v 

rámci hydrogeologických průzkumných prací (Synek 1999).  

Kromě uvedených geologických map, textů a příloh k nim byly pro sestavení této zprávy použity 

dostupné archivní vrty, z nichž zejména hydrogeologické přinesly významné informace o geologické 

stavbě území Malý et a. 1972, 1982, Malý 1980, 1983, 1989, Starobová 1978). Další informace 

přinesly také průzkumné práce na štěrkopísky (Káňová 1976, Káňová – Šimková 1984). Kromě 

vlastního území rajonu, tak, jak byl vymezen, je do této zprávy zahrnuto i zhodnocení geologické 

stavby jeho blízkého okolí. Kromě severní části Hornomoravského úvalu, zahrnující část 

Středomoravské nivy a Uničovskou plošinu, jsou součástí hodnoceného území i části okrsku 

Křelovská pahorkatina a na Z přilehlý okraj Rohelské pahorkatiny, která je částí Úsovské vrchoviny, 

na V pak okraje Radíkovské, Jívovské a Rešovské vrchoviny, které patří do geomorfologické oblasti 

Nízkého Jeseníku. Důvodem pro toto rozšíření zájmové oblasti mimo hranice rajonu je to, že 

pliopleistocénní a kvartérní fluviální sedimenty, které tvoří v rajonu kolektor podzemní vody, jsou 

dotovány na Z ze sedimentů pliopleistocénního souvrství, které má podstatně větší rozsah, na V pak 

přes sedimenty výplavových kuželů z okrajových svahů Nízkého Jeseníku, odvodňovaných řadou 

větších (Sitka, Oslava, Oskava) i menších toků.  

 Pro potřeby dalšího řešení projektu byla zkonstruována účelová odkrytá geologická mapa rajonu 

(obrázek 4-1), která zobrazuje kromě povrchových hranic jednotek i rozsah jednotek, tvořících 

kolektor podzemní vody, a jednotek podložních.  

Pro konstrukci izoliniových modelů byly využito 326 významnějších vrtů, které byly realizovány 

v rámci různých hydrogeologických, inženýrsko-geologických a ložiskově geologických průzkumů, 

které byly zmíněny výše. Jejich rozmístění není příliš rovnoměrné, takže i vrtné práce v rámci řešení 

projektu přinesly dílčí upřesňující údaje.  

V rámci projektu Rebilance zásob podzemní vody byly vyhloubeny čtyři geologické jádrové vrty 

(1621_B Červenka u Litovle, 1621_D Dolní Dlouhá Loučka, 1621_G Mladějovice u Šterberka, 

1621_I Štěpánov u Olomouce). Všechny dovrtaly podloží tvořené krystalinickými horninami nebo 

paleozoickými sedimenty. Jejich pozice je spolu s novými geofyzikálními profily a dalšími použitými 

vrty zobrazena na Obr. 3-1 a dosažené hloubky shrnuje Tab. 3-1. Kromě nich byly odvrtány i dva 

bezjádrové hydrogeologické vrty: 1621_1 Příkazy a 1621_2  Šumvald.  
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Na lokalitě Paseky geofyzikální měření prokázalo mocnost pliopleistocénních sedimentů až do 

hloubky cca 150 m. Skok na temenickém zlomu v této části Hornomoravského úvalu je větší než 100 

m. (Bárta et al. 2015; svazek 12).   

 

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 326 významnějších vrtů, které byly realizovány 

v rámci různých hydrogeologických, inženýrsko-geologických a ložiskově geologických průzkumů, 

které byly zmíněny výše. Jejich rozmístění není příliš rovnoměrné, takže i vrtné práce v rámci řešení 

projektu přinesly dílčí upřesňující údaje.  

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly vyhloubeny čtyři geologické jádrové vrty 

(1621_B Červenka u Litovle, 1621_D Dolní Dlouhá Loučka, 1621_G Mladějovice u Šterberka, 

1621_I Štěpánov u Olomouce). Všechny dovrtaly podloží tvořené krystalinickými horninami nebo 

paleozoickými sedimenty. Jejich pozice je spolu s novými geofyzikálními profily a dalšími použitými 

vrty zobrazena na Obr. 3-1 a dosažené hloubky shrnuje Tab. 3-1. Základní litostratigrafická rozhraní 

průzkumných vrtů uvádějí Tab. 3-2 až Tab. 3-5.  

 

Tab. 3-1. Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance podzemních vod v letech 

2014–2015 v HGR 1621 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

1621_B Červenka u Litovle 58 Vít et al. (2015a) 

1621_D Dolní Dlouhá Loučka 79 Vít et al. (2015b) 

1621_G Mladějovice u Šternberka 68 Vít et al. (2015c) 

1621_I Štěpánov u Olomouce 106,5 Vít et al. (2015d) 

 

Kromě vrtu 1621_B Červenka, kde jsou sedimenty pliopleistocénního souvrství překryty jen sprašemi, 

byl v ostatních vrtech zastižen hlavní kolektor rajonu, kterými jsou především tzv. fluviální sedimenty 

v depresích a na ně navazující sedimenty výplavových kuželů nebo v případě vrtu 1621_I Štěpánov 

fluviální sedimenty údolní terasy. Mocnost potenciálního kolektoru se pohybuje mezi 30–60 m. Níže 

zastižené pliopleistocénní souvrství bylo díky svému proměnlivému zastoupení jílovitoprachovitých  

střídajících se s písčitými sedimenty označeno jako „semikolektor“. Vrt 1621_I Štěpánov u Olomouce 

však v jeho spodních částech prokázal i poměrně významné zastoupení pískových poloh naopak 

v případě vrtu 1621_G Mladějovice jsou tyto sedimenty pestře zbarvené, mají jílovitých charakter a 

nepříliš jasně přecházejí do více jak 20 m mocných eluvií břidlic. Detailní popisy profilů jsou uvedeny 

ve vrtných zprávách (Vít et al. 2015a, b, c, d). 
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Obr. 3-1. Schéma použitých a nově provedených průzkumných děl v HGR 1621.  

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

geofyzikálních prací; 4 – současné hranice rajonů 

 

Tab. 3-2. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_B Červenka u Litovle 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

00,40 36,00 jíl, prach, písek  pliocén (pleistocén?) „semikolektor“ 

36,00 42,50 prach, písek (eluvium) spodní karbon (kulm) „semikolektor“ 

42,50 58,00 droby, břidlice spodní karbon (kulm) izolátor 
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Tab. 3-3. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_D Dolní Dlouhá Loučka 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 3,80 spraš kvartér izolátor 

3,80 64,90 štěrky, písky, oj. jíly kvartér Q kolektor 

64,9 74,00 jíly, písky pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

74,00 79,00 silně zvětralé fylitické břidlice 
spodní karbon 

(andělskohorské souvrsví) 
izolátor 

 

Tab. 3-4. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_G Mladějovice u Šternberka 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 1,90 prach (hlína) kvartér izolátor 

1,90 29,75 písek, prach, štěrk kvartér Q kolektor 

29,75 37,3 prach pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

37,3 59,00 eluvium fylitických břidlic spodní karbon „semikolektor“ 

59,00 68,00 fylitické břidlice 
spodní karbon 

(andělskohorské souvrsví) 
izolátor 

 

Tab. 3-5. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_I Štěpánov u Olomouce 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,00 35,20 štěrky, písky, oj. prach kvartér Q kolektor 

35,20 86,15 jíl, prach, písek pleistocén – pliocén  „semikolektor“ 

86,15 96,6 eluvium spodní paleozoikum  „semikolektor“ 

96,6 106,5 vápnité pískovce (kalkarenity) spodní karbon krasový kolektor? 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologická prozkoumanost území HGR 1621 je velmi vysoká, ale plošně značně nevyrovnaná. 

Interpretovatelné údaje poskytlo přes 250 hydrogeologických objektů, mezi nimiž v naprosté většině 

převažovaly hydrogeologické vrty. Ty jsou v ploše hydrogeologického rajonu soustředěny do několika 

velmi hustě prozkoumaných oblastí: Černovír, Chomoutov, Štěpánov, Pňovice, Náklo, Senice na 

Hané. Rovněž velmi proměnlivá je hloubka provedených hydrogeologických vrtů: Od řady mělkých 

vrtů, velmi často vyhloubených pouze za účelem zjištění rozsahu kontaminace podzemních vod a její 

následné sanace, roste přes skupinu vrtů s hloubkami do 50 m (např. okolí Hodolan-Hamerského 

mlýna) po vrty s hloubkami v rozmezí 100 až 200 m (např. starý vrt v Černovíru, Zima 1959a). 

Naprostá většina vodohospodářsky orientovaných hydrogeologických průzkumných prací je 

soustředěna do depresí vyplněných pliocenními a pleistocénními sedimenty a do údolních niv řeky 

Moravy a jejích přítoků. 

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

charakteristiku HGR 1621 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. 
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Komplexně je zájmové území mapových listů zhodnoceno spolu s širším okolím v kontextu Základní 

hydrogeologické mapy 1 : 200 000 list list 24 Brno (Myslil 1987a), Mapy chemismu podzemních vod 

1 : 200 000 (Myslil 1987b) a doprovodných textových vysvětlivek (Myslil et al. 1985); 1 : 200 000 list 

14 Šumperk (Kačura 1985a), Mapy chemismu podzemních vod (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 (Čurda 1998a, 

b). Nově byla část území zpracována v rámci sestavení Základní geologické mapy České republiky 

1:25 000 24-224 Olomouc s vysvětlivkami (Hrubeš et al. 2007). 

Zásadní práce, které shrnují výsledky studia hydrogeologie a vodního hospodářství v jednotlivých 

částech území představuje hydrogeologická studie okresu Olomouc (Vosyka 1954). Ve větším detailu 

jsou hydrogeologické poměry území nově zhodnoceny v regionální surovinové studii pro potřeby 

okresního úřadu v Olomouci (Puda et al. 1992). 

Hydrogeologické poměry pliopleistocénních a holocenních sedimentů jsou detailně prozkoumány 

v jímacích územích větších vodovodních skupin (Černovír – Hodolany, Chomoutov, Senice na Hané, 

Náklo – Pňovice, Štěpánov – Moravská Huzová). Hydrogeologické práce v Hornomoravském úvalu 

byly zpočátku zaměřeny převážně na zajištění podzemní vody z mělkých kolektorů kvartéru pro 

obecní vodovody. 

Proto byla v prvních etapách regionálních hydrogeologických průzkumů (Herešová – Ptáčková – Malý 

1964) nejvíce studována hydrogeologie kvartérních fluviálních sedimentů, kde se vytvářejí 

vodárensky výhodně využitelné kolektory. Pozornost hlouběji uloženým kolektorům pliopleistocénu v 

přehloubených depresích byla věnována až od poloviny šedesátých let ve snaze o postižení širších 

regionálních hydrogeologických souvislostí. 

Regionálně orientované práce přinesly řadu dílčích poznatků, první syntetické zhodnocení se 

zaměřením na hydrologii regionu přináší však až práce Kouřila (1970). Popis hydrogeologických 

poměrů se opírá hlavně o výsledky nesčetného množství hydrogeologických průzkumných prací, 

zaměřených jednak na získání zdrojů podzemní vody, jednak na syntetické zhodnocení 

hydrogeologických poměrů zájmového území (např. Malá 1987, 1989, Malý 1965, 1967, 1971, 1975a, 

1975b, 1976, 1983, 1989, 1990, 1995, Malý et al. 1972, 1973, 1980, 1982, 1986). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1621 udává Tab. 3-6, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek. Nově vyhloubené hydrogeologické vrty jsou přehledně 

uvedeny v Tab 3-7. 

 

Tab. 3-6. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1621 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 

HG objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška 

1621 720 459 518 
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Tab. 3-7. Hydrogeologické vrty vybudované v rámci projektu 

ID vrtu X Y Lokalita 
Doba 

sledování 

Sledovaný 

parametr 

Sledovaný 

kolektor 

hloubka 

vrtu (m) 

autor 

zprávy 

1621_1 1115736,17 554600,05 Příkazy 
12/2014-

10/2015 
hladina 

kvartér, neogén 

(pliopleistocénní 

písky a štěrky) 

62,0 
Kučera 

(2015a) 

1621_2 1092283,83 554224,13 Šumvald 
06/2015-

10/2015 
hladina 

Kvartér, neogén 

(pliopleistocénní 

písky a štěrky) 

57,0 
Kučera 

(2015b) 

 

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 

VB0041 Vrt Litovel (Tři Dvory u Litovle) 230.23 2-4-10-03-0180 Tři Dvory u Litovle 1965-2014 

VB0043 Vrt Mladeč 238.34 2-4-10-03-0100 Mladeč 1965-2010 

VB0045 Vrt 
Štěpánov (Štěpánov u 

Olomouce) 
225.03 2-4-10-03-0190 Štěpánov u Olomouce 1963-2014 

VB0046 Vrt 
Štěpánov (Štěpánov u 

Olomouce) 
220.88 2-4-10-03-0190 Štěpánov u Olomouce 1964-2014 

VB0047 Vrt Příkazy (Hynkov) 223.09 2-4-10-03-0201 Hynkov 1963-2014 

VB0049 Vrt Litovel (Chořelice) 231.67 2-4-10-03-0201 Chořelice 1965-2012 

VB0050 Vrt Litovel (Unčovice) 228.09 2-4-10-03-0201 Unčovice 1965-2014 

VB0051 Vrt Libina (Dolní Libina) 269.63 2-4-10-03-0320 Dolní Libina 1965-2014 

VB0054 Vrt 
Uničov (Nová Dědina u 

Uničova) 
243.45 2-4-10-03-0540 Nová Dědina u Uničova 1965-2014 

VB0055 Vrt Uničov 235.46 2-4-10-03-0540 Uničov 1964-2014 

VB0056 Vrt Troubelice 246.65 2-4-10-03-0550 Troubelice 1965-2010 

VB0058 Vrt Uničov (Dětřichov) 229.93 2-4-10-03-0180 Dětřichov 1965-2014 

VB0059 Vrt Pňovice 227.60 2-4-10-03-0580 Pňovice 1965-2014 

VB0060 Vrt Žerotín 223.87 2-4-10-03-0640 Žerotín 1963-2014 

VB0061 Vrt Hnojice 225.36 2-4-10-03-0690 Hnojice 1964-2012 

VB0062 Vrt Štěpánov (Moravská Huzová) 221.93 2-4-10-03-0800 Moravská Huzová 1964-2012 

VB0063 Vrt 
Horka nad Moravou (Horka 

nad Moravou) 
216.86 2-4-10-03-0842 Horka nad Moravou 1963-2014 

VB0065 Vrt Olomouc (Chválkovice) 215.27 2-4-10-03-1120 Chválkovice 1963-2014 

VB0519 Vrt 
Uničov (Střelice u Litovle), 

VB0044N 
238.63 2-4-10-03-0180 Střelice u Litovle 2007-2014 

VB0520 Vrt Šumvald, VB0052N 262.71 2-4-10-03-0350 Šumvald 2007-2014 

VB0521 Vrt 
Dlouhá Loučka (Dolní Dlouhá 

Loučka), VB0053N 
259.11 2-4-10-03-0510 Dolní Dlouhá Loučka 2007-2014 

VB0522 Vrt Hlušovice, 7H027a 218.04 2-4-10-03-1120 Hlušovice 2007-2014 

VB9530 Vrt 
Uničov (Střelice u Litovle), 

7H002 
238.30 2-4-10-03-0180 Střelice u Litovle 2006-2014 

VB9531 Vrt 
Litovel (Rozvadovice), 

7H003b 
230.91 2-4-10-03-0201 Rozvadovice 2007-2014 

VB9532 Vrt Hlušovice, 7H004b 217.98 2-4-10-03-1120 Hlušovice 2007-2014 

 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE ZÁSOB 

PODZEMNÍCH VOD 

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

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

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

Rebilance zásob podzemních vod vyhloubeny průzkumné hydrogeologické vrty 1621_1 Příkazy a 

1621_2 Šumvald. Jejich podrobná dokumentace je uvedena v souhrnných dokumentacích 

průzkumných vrtů (Kučera 2015a, b). 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů 
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Cílem průzkumných vrtů bylo získat nové hydrogeologické a geologické údaje o území při 

jihozápadním okraji HGR 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část (vrt 1621_ 

Příkazy) a při severním okraji HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část (vrt 

1621_2 Šumvald).  

Vrtné práce poskytly data o geometrii zkoumaného bloku a hydrogeologických charakteristikách 

kolektoru. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných vrtů vyhloubených v rámci řešení 

projektu Rebilance zásob podzemních vod v HGR 1621 jsou uvedena v Tab. 3-9 a Tab. 3-10. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1621_1 Příkazy ověřuje zvodnění pliopleistocénních průlinově 

propustných sedimentů v podloží poměrně mocných pokryvných kvartérních hlín až jílů. Je proveden 

jako hydraulicky úplný, když byl ukončen v jílech. Jemnozrnné pokryvné sedimenty tvoří stropní 

izolátor kolektorským písčitým a štěrkovitým sedimentům, zastiženým v hloubce 10,5 až 57,5 m. To 

způsobuje slabě napjatý charakter zkoušené zvodně s negativní výtlačnou úrovní.  

 

Tab. 3-9. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_1 Příkazy 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 0.4 hlína kvartér poloizolátor 

0.4 10.4 jíl, prach, jíl písčitý kvartér izolátor 

10.4 47.3 střídání písků a štěrků s polohami jílů pliopleistocén zájmový kolektor 

47.3 52.6 jíly s polohami písků  pliopleistocén izolátor 

52.6 57.2 písek pliopleistocén kolektor 

57.2 62 lignit, jíly pliopleistocén izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 3+1 při konstantním 

čerpaném množství Q = 3,22 l/s. S ohledem na rychlý krátkodobý pokles hladiny ve vrtu po zahájení 

čerpání a její obdobně rychlý nástup po ukončení čerpání nebylo možné vyhodnotit zkoušky podle 

teorie neustáleného čerpání. Při čerpací zkoušce docházelo k ustalování hladiny ve vrtu při 

konstantním čerpaném množství, proto byla čerpací zkouška vyhodnocena podle teorie ustáleného 

proudění podzemní vody. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného proudění přineslo 

výslednou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti (filtrace) kf = 4,45.l0
-5

 m/s. Při redukované 

mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované zárubnice) pliopleistocénního kolektoru 24 m byla 

získaná hodnota průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 2,46.10
-3

 m
2
/s, tzn. „vysoká, vhodná 

k soustředěným odběrům menšího regionálního významu“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986).  

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů byly použity výsledky chemických analýz 

vzorků vod odebraných 15. 5. 2015. Podzemní voda z vrtu 1621-1 má chemický typ CaMg–HCO3, při 

uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi %). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 75,7 mg/l (63,7 

c.z %) a hořčík Mg – 17,8 mg/l (24,6 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany 

HCO3 – 331 mg/l (89,8 c.z %). Analyzovaná voda má mírně alkalické pH – 7,67, je bezbarvá, bez 

zápachu. Celková mineralizace je střední 0,47 g/l. Dusíkaté látky (dusičnany a dusitany) se vyskytují 

pouze v nízkých koncentracích. V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické kovy, pesticidy ani 

jiné mikroznečisťující organické látky. 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 vyhovuje požadavkům ve všech parametrech. 
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Průzkumný hydrogeologický vrt 1621_2 Šumvald je proveden jako úplná studna do 

pliopleistocénního kolektoru.  

 

Tab. 3-10. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1621_2 Šumvald 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 4,1 hlína kvartér poloizolátor 

4,1 5,6 štěrk kvartér  kolektor 

5,6 8,6 hlína jílovitopísčitá pliopleistocén poloizolátor 

8,6 25,9 štěrk, písek pliopleistocén zájmový kolektor 

25,9 37,6 jíl písčitý pliopleistocén izolátor 

37,6 47,4 štěrk, písek pliopleistocén zájmový kolektor 

47,4 60,0 kvarcit ? (do hloubky 51,5 m) silně porušený-   izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání 3+4 dny o vydatnosti Q = 5 až 5,17 l/s. 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou 

hodnotu transmisivitykolektoru T = 3,60.10
-3

 m
2
/s, tzn. „vysoká, vhodná k soustředěným odběrům 

menšího regionálního významu“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986). Při redukované mocnosti 

pliopleistocénních vrstev 26 m (v otevřeném úseku vrtu – perforované zárubnice) byl získán průměrný 

koeficient filtrace kf = 1,39.10
-4

 m/s. V průběhu hydrodynamické zkoušky byla sledována hladina 

podzemní vody na pozorovacím objektu VB 0051 (situovaném 680 m ssz., využívaný jako objekt 

státní sítě pozorovacích objektů podzemních vod ČHMÚ - vrt VB0051 Dolní Libina, hluboký 17 m) 

k ovlivnění hladiny však nedošlo.  

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů ve vrtu 1621-2 byly použity výsledky 

chemických analýz vzorků vod odebraných 20. 5. 2015). Podzemní voda z vrtu 1621_2 má chemický 

typ CaMg–HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník 

Ca – 31 mg/l (69,1 c.z %) a hořčík Mg – 5,6 mg/l (20,5 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny 

hydrogenuhličitany HCO3 – 119 mg/l (85,5 c.z %). Analyzovaná voda má mírně alkalické pH – 7,39, 

je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,178 mg/l, voda je tedy slabě mineralizovaná. 

Dusíkaté látky (dusičnany a dusitany) se vyskytují pouze v nízkých koncentracích, nebo pod mezí 

detekce. V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické kovy, pesticidy ani jiné mikroznečisťující 

organické látky. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům 

uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., voda vyhovuje požadavkům ve všech parametrech, 

podzemní voda je tedy vhodná pro vodárenské využití. 

Podle zadání byla na vrtech 1621_1 a 1621_2 provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po 

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace 

Kučera et al. (2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

 

. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Podložím jsou na většině území slabě metamorfované horniny devonu a spodního karbonu jesenického 

vývoje, v jižní části nemetamorfované spodnokarbonské sedimenty drahanského vývoje, v jihozápadní 

části také devonské karbonáty. V nejjižnější části při hranicích s HG rajony 1623 a 1622 jsou 

podložím kolektoru sedimenty spodního badenu vněkarpatské předhlubně ve facii vápnitých jílů, které 

tvoří ideální bazální izolátor.  

Hlavní kolektor podzemní vody tvoří pliopleistocénní souvrství a jeho hlavní částí jsou kvartérní 

fluviální štěrky a písky. Na pliopleistocénní sedimenty a fluviální sedimenty v depresích v centru 

pánve navazují na v. okraji na úpatí Nízkého Jeseníku sedimenty výplavových kuželů, překryté z velké 

části smíšenými eolickými a svahovými sedimenty, tvořícími částečně povrchový izolátor. Eolické 

spraše a sprašové hlíny pokrývají také částečně povrch fluviálních štěrků hlavní terasy a na okraji 

Úsovské pahorkatiny sedimenty pliopleistocénního souvrství. Svahové štěrkovito-hlinité sedimenty 

jsou ve větších mocnostech na okrajovém svahu Nízkého Jeseníku, hlinité fluviální sedimenty 

pokrývají z velké části fluviální štěrky v nivě Moravy a jejích přítoků. Slatiny a rašeliny černovírského 

rašeliniště a almy v komplexu eolických sedimentů u Medlova indikují blízkost hladiny podzemní 

vody v těchto lokalitách. Na vývoji a stavbě se výrazně uplatňuje tektonika, která se podílela na 

vzniku, rozsahu a mocnosti jednotek tvořících kolektor podzemní vody.  

Krystalinikum a paleozoikum 

V území, omezeném hranicemi HGR 1621, vystupují na povrch horniny krystalinika a paleozoika jen 

útržkovitě, ale podle toho jak se mění jednotky na jeho okraji, je možné usuzovat na poměrně složité 

poměry v jeho podloží. 

Východní, resp. vsv. okraj rajonu je v úseku Libina – Komárov tvořen slabě metamorfovanými 

siliciklastiky andělskohorského souvrství (fylity, metaprachovce, metadroby) jesenického kulmu. 

Severně od Paseky je do kulmu vklíněn pruh krystalických vápenců lemovaný pískovci 

moravskoberounského souvrství. V úseku Komárov – Šternberk je okraj rajonu tvořen střídavě 

vulkanosedimentárním komplexem stínavsko-chabičovského souvrství a drobami, či břidlicemi 

hornobenešovského souvrství jesenického kulmu.  Nejjižnější úsek mezi Šternberkem a Přáslavicemi   

je tvořen téměř kompletním stratigrafickým sledem jesenického kulmu, tedy siliciklastiky 

andělskohorského, hornobenešovského i moravického souvrství. Nepatrné vložky zde tvoří u Štern-

berku křemité břidlice ponikevského souvrství a krystalické vápence. Na jihu v úseku Přáslavice – 

Olomouc – Skrbeň vystupují rudimentárně (hlavně na území Olomouce a v okolí Horky nad Moravou) 

siliciklastika jesenického kulmu. Podloží úseku Skrbeň – Litovel bude značně pestřejší, než se dříve 

předpokládalo, což ukazují např. pískovce navrtané v hloubce 161 m vrtu Senice na Hané. Tato 

siliciklastika rozhodně nepatří drahanskému ani jesenickému kulmu, ale mají charakter předflyšových 

devonských klastik. Rovněž velmi pestrý je úsek Litovel – Uničov (Medlov) – Libina, kde je třeba na 

jihu počítat s devonskými vápenci macošského souvrství (úsek Litovel-Střelice) a dále k severu se 

střídáním kulmských facií se siliciklastiky moravskoberounského souvrství a vulkanity a metase-

dimenty stínavsko-chabičovského souvrství. V nejsevernějším cípu v prostoru Libiny je možno 

očekávat i granitoidy. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 1621 
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1610 
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Neogén – miocén 

SPODNÍ BADEN 

Na území HGR 1621 jsou miocénní sedimenty karpatské předhlubně ověřené jen v malém prostoru 

v podloží sedimentů údolní terasy v nivě Moravy. Jejich výskyt je omezen na území města Olomouce 

a na j. okolí Chomoutova. Povrchové výchozy jsou již mimo vlastní území rajonu na s. okraji 

Křelovské pahorkatiny v j. okolí Horky n. Mor., v okolí Křelova a v z. části Olomouce. Z velké 

části jsou překryty sedimenty pliopleistocénního souvrství popř. eolickými sedimenty. Severní hranicí 

rozšíření miocénních sedimentů v této jv. části rajonu je zlom směru VJV – ZSZ, probíhající od j. 

okraje Droždína přes s. okraj Olomouce – Chvalkovic a Chomoutov k Hynkovu. Východně od 

Hynkova je tato tektonická linie vysunuta příčným zlomem směru JJV – SSZ až na úroveň s. od 

Střeně. Na vzniklé příčné struktuře miocénní sedimenty nejsou známy. Severně od zlomu Droždín – 

Chomoutov – Hynkov nebyly miocénní sedimenty zastiženy ani ve větších hloubkách pod 

pliopleistocénními sedimenty. Pokud za tuto linii spodnobadenská transgrese pronikla, byly její 

sedimenty před uložením sedimentů pliopleistocénního souvrství erodovány.  

 V účelové odkryté geologické mapě (Růžička 2015) jsou povrchové i podpovrchové výskyty 

miocénních spodnobadenských sedimentů vyznačeny symbolem B.  

 Miocénní sedimenty jsou zastoupeny pouze pelitickou facií spodnobadenských sedimentů (moravu), 

pro které bylo v tomto regionu navrženo označení lobodické souvrství (Eliáš et al. 2002). Modravě a 

zelenavě šedé jíly jsou primárně vápnité, jejich místy odvápněné povrchové partie lze pak někdy jen 

obtížně odlišit od jílových poloh v pliopleistocénním souvrství a ve fluviálních sedimentech 

kvartérních. Výjimečně se vyskytují ve vápnitých jílech vložky jemnozrnných až středně zrnitých 

vápnitých písků malých, centimetrových mocností. V jílech, často v minulosti označovaných jako 

tégly, je poměrně rovnoměrně rozptýlena prachová složka. Obsah karbonátů, dosahující až kolem 25 

%, bývá někdy zvýrazněn makroskopicky přítomností konkrecí. V některých vrtech jz. od Olomouce 

jsou ve vápnitých jílech uváděny drobné krystalky sádrovce. Mocnost spodnobadenských sedimentů 

byla ověřena jen několika málo vrty v prostoru města Olomouce, na území rajonu v Hodolanech 

v hodnotě 45 m (Hrubeš et al. 2007) a novým vrtem 2220_A v Olomouci-Povelu v mocnosti 100 m, 

přímo v podloží údolní terasy. Pokud jsou vápnité jíly spodního badenu v podloží jednotek kolektoru, 

jsou ideálním bazálním izolátorem.  

  Otázkou zůstává přítomnost spodnobadenských sedimentů v podloží pliopleistocénního souvrství 

v nejsevernější části lutínské brázdy, patřící ještě k HGR 1621. Žádný z vrtů, lokalizovaných v tomto 

prostoru bázi pliopleistocénních sedimentů nedosáhl. V nejbližším vrtu, situovaném v depresi lutínské 

brázdy (vrt 2220_C Senice), byly badenské sedimenty zastiženy v hloubce 121,45 m a ověřena jejich 

celková mocnost 39,35 m (Mlčoch et al. 2015). Vzhledem k výskytu reliktu vápnitých jílů pod štěrky 

údolní terasy u Vísky u Litovle lze předpokládat propojení sedimentačního prostoru přes třesínský 

práh do prostoru dnešní Mohelnické brázdy a do údolí Třebůvky, kde jsou vápnité jíly spodního 

badenu paleontologicky prokázány (Panoš 1962).  

Pliocén – Pleistocén 

Vlastní sedimenty rajonu 1621 jsou zastoupeny řadou genetických typů uloženin kvartérního a patrně i 

pliocenního stáří. Co se objemu týká, jsou nejvíce zastoupeny uloženiny pliopleistocénního souvrství, 

které bylo v rámci geologického modelu vyčleněno zvlášť a označeno jako „semikolektor“, neboť má 

v některých svých částech spíše vlastnosti izolátoru. Nad nimi v pokleslých oblastech nacházejí hlavní 

části kvartérního kolektoru – štěrky a písky tzv. fluviálních sedimentů v depresích a fluviální 

sedimenty hlavní terasy. Rozsáhlé plochy pokrývají i sedimenty údolní terasy. V okrajových částech 
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navazují na terasové sedimenty i sedimenty výplavových kuželů. Některé okrajové části jsou 

kvartérního kolektoru (i „semikolektoru“) jsou kryty svahovými sedimenty, popř. sprašemi a 

sprašovými hlínami.  

 

PLIOPLEISTOCÉNNÍ SOUVRSTVÍ 

Do pliopleistocénního souvrství je v Hornomoravském úvalu zařazován komplex sedimentů velmi 

pestrého zrnitostního složení (od jílů až po štěrky) a částečně i velmi pestrého zbarvení, což vedlo V. 

Cílka (1955) k jeho označení „pestrá pliocénní série“. Z takto označovaných sedimentů byla v 60. 

letech minulého století vyčleněna na Přerovsku a Kroměřížsku jejich svrchní, převážně štěrkovitá část 

a byla zařazena do pleistocénu (mindelu) a označena jako fluviolakustrinní sedimenty (Macoun et al. 

1966a, b). Později byly tyto sedimenty zjištěny i v dalších částech Hornomoravského úvalu 

(Koverdynský – Růžička 1970a, b) a byly pojmenovány jako „staropleistocénní sedimenty 

v depresích“ (Růžička 1969a, 1973). Jako pliopleistocénní souvrství je označována nyní zbývající část 

„pestré pliocénní série“. Donedávna byly stratigraficky interpretovány jako pliocénní (Růžička 1969b, 

1989, Knobloch 1989), nově stanovená hranice neogén/kvartér (pliocén/pleistocén) na 2,58 Ma 

(Gibbard et al. 2010) posunuje zařazení tohoto komplexu do pliocénu až spodního pleistocénu.   

 Pliopleistocénní sedimenty jsou na většině území rajonu 1921 v podloží mladších kvartérních 

sedimentů. Jejich rozšíření přesahuje stávající hranice HGR 1621 zejména na Z, na okrajích Úsovské 

pahorkatiny. Výskyty u Rohle a Úsova dokumentují jejich rozšíření podél dnešního údolí Rohelnice a 

spojení se sedimentačním prostorem v Mohelnické brázdě, se kterým byla oblast v Hornomoravském 

úvalu spojena i přes území, kterým dnes prochází železniční trať mezi Červenkou a Moravičany 

pravděpodobně i přes třesínský práh.  

Na svazích Úsovské pahorkatiny jsou nejvyšší výskyty v nadmořských výškách 260–280 m, v údolí 

Doubravky severně od Úsova je možno jako ekvivalent pliopleistocénních fluviálních a jezerních 

sedimentů označit svahoviny v nadmořských výškách až kolem 400 m (u Lipinky). Zatímco západní 

omezení sedimentačního prostoru je „transgresní“, na V je tektonické. Zlom směru SZ – JV (severní 

část holešovské poruchy) vymezuje rozsah pliopleistocénních sedimentů, které v těsné jeho blízkosti 

jz. směrem dosahují ověřené mocnosti několika desítek metrů (u Pasek až přes 100 m), v Dolní Libině 

přes 40 m, v Lužicích je báze v hl. 96 m, u Bystrovan nebyla zastižena ještě ani v hl. 59 m pod 

povrchem. Největší mocnost byla ověřena vrtem Štarnov I, ve kterém je báze 177 m pod povrchem, tj. 

53 m n. m. Ve (snad) původní pozici byly zjištěny sedimenty, odpovídající makroskopicky 

sedimentům pliopleistocénního souvrství, u Řidče v nadm. výšce kolem 300 m. Z mapovacích vrtů, 

provedených tam na začátku 60. let minulého století (Chlupáč – Koverdynský 1964) vrt MV-9 

nezastihl jejich bázi ještě v hl. 30 m. Pokud by byly sedimenty u Řídče pokládány za ekvivalent 

bazálních poloh pliopleistocénního souvrství ve štarnovském vrtu, pak by to avizovalo poklesy podél 

okrajového zlomu okolo 220 m. Sedimenty u Řídče ovšem také nemusejí být v původní pozici. 

Okrajový zlom je porušen řadou zlomů příčných, které způsobily jeho „zazubení“, rozdíly v 

nadmořské výšce báze pliopleistocénních sedimentů u Štarnova a u Lužice mohou např. být 

způsobeny některým z nich.  

Kromě výše zmíněných vrtů jsou údaje o mocnosti pliopleistocénního souvrství u Brníčka (báze v hl. 

89 m), u Renot (báze v hl. 41,5 m) a pak v území záp. od Červenky a Litovle. Hydrogeologické vrty 

jímacího území Čerlinka zdokumentovaly nárůst mocnosti od J k S od několika metrů v nivě Moravy 

až na 130 m na z. okraji Červenky. Vrt 1621_ B, situovaný u železniční tratě sv. od východního okraje 

Červenky, naproti tomu potvrdil nevyrovnanou bázi souvrství, když v něm byla zastižena v hloubce 36 

m, tj. kolem 200 m n. m. Vrty v okolí výchozů krystalinika (mimo území rajonu) zastihly 
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pliopleistocénní sedimenty pod sprašemi do hl. max. 17 m (Vystříbro), do 35 m (okolí Pískova), 40 m 

(u Úsova), ve 46 m pod povrchem je báze písků j. od D. Libiny. Všechny tyto výskyty jsou v nadloží 

intenzivně fosilně zvětralých fylitických hornin. V nivě Moravy jsou předpokládány největší mocnosti 

mezi Litovlí a z. okolí Hynkova, kam od J vyúsťuje deprese lutínské brázdy, ve které u Žerůvek 

nezastihl vrt HJ 308 bázi pliopleistocénních sedimentů ani v hl. 228 m, tj. 13 m pod dnešní úrovní 

mořské hladiny. Z vrtů, provedených v území rajonu nebo v jeho těsné blízkosti v rámci mapování pro 

geologickou mapu 1 : 200 000 Olomouc (Paulík 1959), dosáhly báze pliopleistocénních sedimentů 

vrty OL-1 u Chudobína (v hl. 30,7 m kulmské droby), OL-7 u Renot (fylity v hl. 41,5 m, tj. 189 m n. 

m.), OL-12 v Olomouci – Hodolanech (vápnité jíly sp. badenu v hl. 59 m). Vrty OL-2 u Rozvadovic, 

OL-3 u Nákla, OL-4 u Příkaz, OL-8 u Lužice a OL-9 u Štarnova nedosáhly podloží ani v hl. 101 m, 

resp. 100,2 m, 81,5 m, 84 m a 90 m. Stejně tak nezastihly bázi ani hlubší hydrogeologické vrty HV 

1103 u Moravské Huzové v hl. 108,5, vrt HV 1102 u Třech Dvorů v hl. 100m, ani vrty v prostoru 

mezi chomoutovskou štěrkovnou a Moravskou Huzovou, které byly hloubeny do hl. 100 – 104 m. Vrt 

J-2 s. od Horky nad Moravou, lokalizovaný 500 m s. od průběhu tektonické linie, doložil bázi 

pliopleistocénního souvrství v hl. 87,5 m, tj. v nadmořské výšce kolem 130 m, v podloží se sedimenty 

spodního karbonu. Ve vrtech HP-2 a HP-6 na okraji chomoutovské štěrkovny uvádí J. Malý (1989) 

povrch pískovců a prachovců v hloubce 89 resp. 97 m. Povrchové výchozy pliopleistocénních 

sedimentů na s. okraji Křelovské pahorkatiny mají rozptyl báze mezi 220 a 260 m n. m. a mocnost 

nepřesahující 30 m. Z uvedených hodnot vyplývá, že pohyb na zlomu, probíhajícím od Chvalkovic 

přes Chomoutov znamenal pokles s. kry v období po sedimentaci nejméně bazálních vrstev 

pliopleistocénního souvrství v hodnotách přesahujících 100 m (obr. 4-1 mezi vrty V-31 a HP-6).  

Pliopleistocénní souvrství, pro něž bylo navrženo označení souvrství křelovské (Eliáš et al. 2002), je 

členěno do dvou dílčích komplexů (Růžička 1989). Starší dílčí komplex je charakterizován velmi 

pestrou litologií i zbarvením sedimentů, které jsou v podstatě redeponovanými fosilními zvětralinami. 

Tyto zvětraliny byly do sedimentačního prostoru – mělké průtočné pánve - přemisťovány plošnými 

splachy a nepříliš prudkými potoky a řekami. To platí zejména pro severní část Hornomoravského 

úvalu a přilehlá území. Sedimenty tohoto spodního komplexu jsou převážně písky a aleuropelity, 

pokud se vyskytují štěrky, jsou většinou drobnozrnné, výjimečně s příměsí klastů větší velikosti. Ve 

vrtu Hu-21 j. od Králové jsou pliopleistocénní sedimenty (zřejmě jejich spodního komplexu) ve facii 

písků a jílovitých písků a o mocnosti 38 m, dále k JV ke Střelicím již převažují aleuropelity. Na 

Úsovsku mají převahu štěrky nad aleuropelity v poměru až 2 : 1, průměrná velikost valounů je kolem 

5 cm, s příměsí hrubých valounů až kolem 10 cm, výjimečně až 20 cm. Také při vyústění Oskavy do 

Uničovské plošiny pod Dolní Libinou jsou ve fluviálních píscích valouny až 10 cm velké. Složení 

štěrkové frakce odpovídá charakteru zdrojového materiálu, který je produktem intenzivního 

chemického zvětrání. Klasty jsou tvořeny téměř výhradně křemenem (90–96 %), pokud jsou přítomny 

klasty hornin, ty jsou silně zvětralé, velmi často limonitizované. Typická je i přítomnost úlomků 

železitých konkrecí a krust. Písky jsou většinou jemnozrnné, křemenné, někdy s příměsí 

kaolinizovaných živců, často jsou prachovité a jílovité. Pro jíly a prachy je typické velmi pestré 

zbarvení, odpovídající barvám fosilních zvětralin, které jsou na řadě míst zejména na fylitických 

horninách zachovány. Běžné jsou kromě šedých, zelenavých a hnědavých barvy bílé, žlutavé, 

nafialovělé, růžové až cihlově červené a rudé. Na okrajích sedimentačního prostoru jsou časté 

zrnitostně nevytříděné sedimenty (jílovité štěrky, jíly s vtroušenými valounky atp.) dokumentující 

transport v podobě rychlých splachů. Takové sedimenty jsou dokumentovány např. ve vrtech v okolí 

Lipinky, Pískova, Vystříbra a Horní. Libiny. U Medlova silně převažují jíly a písčité jíly, písky a 

štěrky tvoří jen podřadné polohy. Pro spodní dílčí komplex pliopleistocénního souvrství je typický 

častější výskyt vložek organických sedimentů, dokazujících mělkovodní prostředí v sedimentační 

pánvi. Rašeliny byly zjištěny např. v několika vrtech v prostoru jímacího území Čerlinka. Ve vrtech   
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P 107 z. od Litovle a HV 1006 z. od Červenky jsou popisovány z báze pliopleistocénního souvrství, 

mezi štěrky údolní terasy a podložního pliopleistocénního souvrství ve vrtech HV 1113, HV 1114, HV 

113/1. Ve vrtu Štarnov I se objevují jíly s organickou příměsí v hl. kolem 70 m a polohy organických 

sedimentů (popsány jako lignit) jsou časté v intervalu mezi 122 a 154 m (Chlupáč – Koverdynský 

1964). Ve vrtu OL 2 u Rozvadovic jsou od hl. 66,8 m popisovány jíly a písky, ve kterých až do 

konečné hloubky vrtu 101 m jsou úlomky dřev nebo rostlinná drť a v některých polohách zbytky 

kořenů, v menší frekvenci jsou rostlinné zbytky nebo organickou hmotou zabarvené sedimenty také ve 

vrtech OL 3 Náklo, OL 5 Příkazy a OL 12 Olomouc (Paulík 1959). Palynologické analýzy vzorků 

sedimentů s organickou hmotou, zastižených ve vrtu 1621_I Štěpánov, mohou přinést zásadní 

informace pro stratigrafickou interpretaci souvrství. 

 

 

Obr. 4-2. Geologický řez nejhlubší oblastí rajonu 1621 přes vrt Starnov1 

Legenda: 1 – svahové sedimenty; 2, 3 – sedimenty kvartérního kolektoru („fluviální sedimenty v depresích, 

zakleslé terasové sedimenty teras,  fluviální sedimenty údolní terasy Moravy a sedimenty navazujících 

výplavových kuželů); 4 – sedimenty „semikolektoru“ – sedimenty pliopleistocénního souvrství; 5 – 

badenské sedimenty; 6 – kulmské podloží 

 

 

Sedimenty spodního dílčího komplexu jsou na povrchu v okolí Červenky a jižně od Králové, v okolí 

Křelova a Olomouce, v podloží spraší a sprašových hlín na Úsovsku, v okolí Králové, Benkova, 

Medlova, Hradečné a Libiny. V podloží fluviálních sedimentů jsou v okolí Litovle a v podloží 

svrchního pliopleistocénního komplexu zřejmě v celém pokleslém území Uničovské plošiny a 
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Středomoravské nivy, jak naznačuje charakter sedimentů ve vrtech OL 9 Štarnov, OL 8 Lužice (od 80 

m) a ve vrtu OL 3 u Nákla, ve kterém by podle kritéria pestrého zbarvení sedimentů mohla být hranice 

obou dílčích komplexů v hl. 83 m. V dalších vrtech, provedených v rámci mapování neogénu pro 

geologickou mapu 1:200. 000 Olomouc (u Příkaz, Hlušovic a Olomouce-Hodolan) nebyly pestré 

sedimenty zastiženy ještě v hloubkách 81,5 resp. 48,5 a 59 m. Hranice mezi oběma komplexy je 

zřetelná ve vrtu J-2 s. od Horky nad Moravou. Pod 22,5 m mocnými prachovitými a písčitými jíly 

s vložkami písků, zbarvenými šedě a hnědě, jsou sedimenty označené jako pestré, v některých 

polohách jako fialové, žlutohnědě a červené. Báze tohoto spodního komplexu je v hloubce 87,5 m, tj. 

v nadmořské výšce okolo 130 m a jeho mocnost je 49 m.  

Svrchní dílčí komplex pliopleistocénního souvrství je vázán na pokleslou část území 

Hornomoravského úvalu. Obnovené pohyby podle starších tektonických linií zredukovaly 

sedimentační prostor. Rozsah tohoto zúženého prostoru lze stanovit na V a na J území, na Z není pro 

jeho vymezení dostatek dat. Tektonicky způsobená výšková diferenciace terénu ovlivnila i charakter 

sedimentace. Ta byla provázena pravděpodobně i synsedimentárními poklesy. Eroze v okolních 

územích dosáhla i do méně zvětralých hornin a např. převaha křemene ve štěrcích již není tak 

dominantní. Také zbarvení aleuropelitů je monotónnější. V tomto komplexu jsou psamity a psefity 

častější ve srovnání s jejich množstvím v komplexu spodním. Zbarvení aleuropelitů (většinou hnědé a 

šedé odstíny) je podobné jako u jílových a prachových vložek v nadložních pleistocénních fluviálních 

sedimentech, proto je obtížné stanovit mezi nimi hranici. Důležité pro úvahy o zařazení jílových poloh 

do různých jednotek je to, že v tzv. fluviálních sedimentech v depresích jsou vložky aleuropelitů 

většinou méně mocné, většinou do 1 m, výjimečně do 2 m, vzácně až 4 m.  

Kvartér 

Kvartérní fluviální sedimenty v depresích 

Komplex těchto sedimentů byl na Přerovsku a Kroměřížsku vyčleněn z tzv. pestré pliocénní série V. 

Cílka (1955) a jeho sedimenty, ve kterých převažovaly písky, byly označeny jako fluviolakustrinní. 

Stratigraficky byly zařazeny do mindelu, který byl tehdy součástí středního pleistocénu (Růžička 

1965, Macoun – Růžička 1967b). Jejich rozšíření severním směrem bylo prokázáno přes území 

„lutínské brázdy“ (Macoun – Růžička 1967a, Macoun 1968c) a ověřeno i v prostoru s. od Olomouce 

od Chvalkovic přes Hlušovice a Moravskou Loděnici dále k SSZ (Koverdynský – Růžička 1970a). 

Přítomnost přehloubených depresí, vyplněných fluviálními sedimenty Moravy a jejích přítoků ověřil 

na území Uničovské plošiny J. Malý (Malý et al. 1972, 1982, Malý 1983). Vzhledem ke změnám 

časové hranice mezi středním a spodním pleistocénem zařazujeme nyní tento komplex do středního 

pleistocénu, i když nemůžeme vyloučit přítomnost starších uloženin v jeho bazálních vrstvách. Stejně 

tak je obtížné odlišit od tohoto komplexu mladší fluviální sedimenty, pokud se vyskytují v jeho 

nadloží. Kritériem mohou být pouze rozdíly ve složení štěrkovitých a písčitých sedimentů (Růžička in 

Malý et al. 1972, Růžička 1973). Vzhledem k tomu, že ve většině případů nejsou data o 

petrografickém složení k dispozici, jsou v účelové odkryté geologické mapě (Růžička 2015) rajonu 

sedimenty tohoto komplexu shrnuty i s nadložními štěrky hlavní (kralické) terasy a terasy údolní, 

pokud jsou v jejím nadloží (jednotka s označením Q). Také dále uvedené údaje o mocnostech tohoto 

komplexu zahrnují celkovou mocnost kvartérních fluviálních štěrků s vložkami písků a aleuropelitů 

(kromě kvartérní části pliopleistocénního souvrství).  

Rozšíření této jednotky v celém Hornomoravském úvalu a Mohelnické brázdě je zřejmé z účelové 

odkryté mapy rajonů 1610, 1621, 1622, 1623, 1624 a přilehlých částí rajonu 2220. V rajonu 1621, 

zobrazeném na mapách 1 : 50 000 14-44 Šternberk a 24-22 Olomouc, je na JV omezeno tektonickým 

z. okrajem lutínské brázdy mezi Chořelicemi a v. okrajem Dubčan, dále k S je hranice posunuta 
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(pravděpodobně opět tektonicky) do v. okolí Tří Dvorů, odkud pokračuje s. směrem přes Dětřichov,  

v. okraj Uničova k v. okraji Nové Hradečné a končí na j. okraji Dolní Libiny. Východní ohraničení 

tvoří linie jjv. směru přes Horní Sukolom, v. okraj prostoru uničovských strojíren na Bohuslavice. Na 

s. okraji Olomouce – Chvalkovic končí na tektonické linii, probíhající od Droždína k ZSZ přes 

Chomoutov k Hynkovu. Severně od Skrbně je tato linie přerušena zlomem směru JJV – SSZ, který ji 

posunuje dále k S. Mezi Hynkovem a Litovlí navazují tyto sedimenty na lutínskou brázdu, jejíž území 

je hlavní částí hydrogeologického rajonu 1623 Pliopleistocén Blaty. Rozsah „kvartérních fluviálních 

sedimentů v depresích“ tak koresponduje s územím, ve kterém jsou zachovány sedimenty svrchního 

komplexu pliopleistocénního souvrství. Prostor rozšíření „fluviálních sedimentů v depresích“ byl proti 

proudu Moravy propojen s Mohelnickou brázdou přes třesínský práh. Na něm se ani výše proti proudu 

mezi Moravičany a Litovlí jeho sedimenty nezachovaly, v nivě Moravy jsou pouze uloženiny 

svrchnopleistocénní údolní terasy a u Nových Zámků relikty fluviálních písčitých štěrků mladšího 

středopleistocénního období („riss“), které jsou v „normální“ morfologické pozici nad nivou, běžné 

v tektonicky nepostižených územích. Stejně tak byl propojen systém dnešních depresí na území 

Uničovské plošiny se systémem na Přerovsku a Kroměřížsku a to kromě lutínské brázdy i přes dnešní 

nivu Moravy. Také území dnešní nivy Moravy mezi Olomoucí (j. od tektonické linie, probíhající u 

Chvalkovic) a s. od linie Majetín – Dub nad Moravou (území HGR 1622) se po uložení sedimentů 

tohoto komplexu vyklenulo a ty byly poměrně rychle vyklizeny. Zachovány zde jsou pouze sedimenty 

hlavní (kralické) terasy Moravy a jejích místních přítoků, opět v pozici nad úrovní nivy Moravy.  

Největší ověřené mocnosti dosahují fluviální sedimenty této jednotky (přitom hranice s podložními 

sedimenty pliopleistocénního souvrství není jistá) mezi Hlušovicemi a Moravskou Huzovou (báze 

v hloubce 40–55 m pod povrchem, nelze vyloučit ani bázi přes 80 m pod povrchem v prostoru z. od 

Moravské Loděnice). Severně od Nákla je báze tohoto komplexu v hl. přes 40 m, v. od Uničova 35–40 

m, dále k S se jeho mocnost zmenšuje a v s. uzávěru Uničovské plošiny nelze vyloučit, že fluviální 

štěrky reprezentují již jen sedimenty hlavní terasy a terasy údolní. Na v. okraji Uničovské plošiny 

navazují „fluviální sedimenty v depresích“ na spodní část výplavových kuželů, přičemž jejich svrchní 

část je částečně překrývá a navazuje na štěrky hlavní terasy. Představu o geologické stavbě kvartérních 

sedimentů v této části podává geologický řez (obr. 4-3).  
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Obr. 4-3. Ideový profil východního okraje Uničovské plošiny severně od Olomouce. 

Podle řezu 1 – 1‘ in Koverdynský et al. (1970a), doplněno a upraveno. 

Legenda: 1 – spraše a smíšené eolické a svahové sedimenty; 2 – sedimenty kvartérního kolektoru (fluviální 

sedimenty údolní terasy Moravy, „fluviální sedimenty v depresích“ a sedimenty výplavových kuželů); 3 – 

sedimenty „semikolektoru“ – sedimenty pliopleistocénního souvrství; 4 – badenské sedimenty; 5 – kulmské 

podloží; F – údolní terasa, S1 –, S 2 – spraše a sprašové hlíny, G – štěrky kralické terasy, V 2 – sedimenty 

výplavového kuželu mladšího období středního pleistocénu, V 1 – sedimenty výplavového kuželu staršího období 

středního pleistocénu, Q – štěrky a písky komplexu fluviálních sedimentů v depresích, Q 1 – ověřené polohy jílů, 

P – pliopleistocénní souvrství, K – sedimenty spodního karbonu 
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Nejvíce dat o fluviálních sedimentech včetně sedimentů nadložní hlavní terasy je k dispozici ze 

severní části lutínské brázdy. Je to díky vrtům, provedených v rámci mapování na území listu 

1 : 25 000 M-33-95-A-b Olomouc-západ J. Macounem, které byly petrograficky zpracovány a 

interpretovány (Růžička 1969, 1973). Ve stejných pracích byly zhodnoceny i hydrogeologické vrty 

Geotestu Brno, provedené při průzkumné akci Střední Morava v r. 1968 J. Malým (Malý et al. 1972). 

Tyto práce jednoznačně potvrdily, že územím lutínské brázdy tekla ve středním pleistocénu řeka 

Morava, která zde uložila v jeho starším období („mindelu“) komplex sedimentů, který označujeme 

jako „sedimenty v depresích“ a následně i obě akumulace hlavní (kralické) terasy.  

Ve střední části Uničovské plošiny je stavba tělesa fluviálních sedimentů (jednotka Q účelové mapy) 

složitá. Petrografické analýzy ukázaly v této soutokové oblasti různou intenzitu přítoků z Nízkého 

Jeseníku, projevující se změnami obsahu klastů z jejich povodí v sedimentech různých stratigrafických 

úrovní (Malý et al. 1972). Valounové analýzy prokázaly, že ve štěrcích komplexu fluviálních 

sedimentů v depresích se uplatňovala dominantně Morava poměrně daleko na S u Moravské Loděnice, 

Moravské Huzové a Pňovic (Koverdynský – Růžička 1970a). V mladších štěrcích ekvivalentních 

kralické terase Moravy se podstatněji na přínosu podílely přítoky Moravy.  

Podrobnější charakteristiku „sedimentů v depresích“ z území Uničovské plošiny je z vrtů, 

provedených s. od Olomouce v rámci mapování 1 : 25 000 konce 60. let (Koverdynský – Růžička 

1970a). V komplexu převažují písčité štěrky, méně se vyskytují písky s příměsí štěrku, vložky prachů 

a jílů jsou většinou kolem 1 m mocné, výjimečně dosahují až 4 m. Pokud vrty končily v poloze jílů, 

není jasné, zda poloha byla jen vložkou nebo zda byla již součástí podložního pliopleistocénního 

souvrství. Štěrky jsou většinou šedohnědé, valouny jsou většinou velikosti kolem 2 cm, max. jsou 

velké kolem 6 cm. Převažuje v nich křemen (průměrně 50 %, max. kolem 70 %), horniny 

z krystalinika (10–25 %), silicifikované pískovce a prachovce z křídy tvoří 5–25 % valounů, obsah 

kulmských hornin je většinou do 10 %, v blízkosti vyústění přítoků z Nízkého Jeseníku však tvoří až 

40 % klastů. Aleuropelity jsou převážně zelenavě šedé, hnědošedé, narezavěle hnědé, ojediněle jsou 

v nich drobné rostlinné zbytky. Důležitý je z hlediska korelace se sedimenty na Přerovsku a 

Kroměřížsku nález fosilní půdy ve štěrcích (ve vrtu Olbm-5 u Hlušovic v hl. 24–25 m; Koverdynský – 

Růžička 1970a), obdobné jako byla zjištěna v okolí Břestu, kde v pozici nad ní i pod ní byly nalezeny 

klasty pazourku, umožňující korelaci těchto sedimentů se starším – elsterským – zaledněním 

v Ostravské pánvi (Macoun et al. 1966a, b).  

 

FLUVIÁLNÍ ŠTĚRKY TERAS 

Povrchové výskyty fluviálních štěrků patří sedimentům několika stratigrafických úrovní. Na levém 

břehu nad nivou Moravy u Nových Zámků (zsz. od Litovle) jsou v nadloží drob a aleuropelitů 

spodního karbonu a v prostoru Čerlinky v nadloží pliopleistocénního souvrství písčité štěrky kralické 

terasy Moravy (Růžička in Dvořák et al. 1991). Jejich pozice (báze 3 až 5 m nad povrchem nivy, 

povrch kolem 10 m nad ní) zařazuje tyto výskyty do svrchní akumulace této terasy, zařazované do 

mladšího glaciálu středního pleistocénu („riss“). Mocnost štěrků, obsahujících valouny hornin, 

typických pro sedimenty řeky Moravy, je okolo 6 m. Rozsah terasy je malý, šířka je max. okolo 500 

m, v nejužším místě třesínského prahu, kde šířka nivy je jen kolem 600 m, jsou štěrky této terasy 

zachovány jen v úzkém a málo mocném reliktu. Sedimentace zde byla patrně primárně omezena 

velkou unášecí silou v místě zúžení údolí a také následná eroze byla v tomto prostoru podstatně větší 

než na jiných místech.  

Na pravém břehu nivy jsou písčité štěrky kralické terasy Moravy odkryty v úzkém pruhu pod sprašemi 

mezi Nasobůrkami a Sobáčovem. Na ně zde navazují štěrky výplavového kuželu Loučky, které 
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navyšují obsah klastů drob a aleuropelitů spodního karbonu ve štěrcích. Báze terasy zasahuje až pod 

úroveň povrchu nivy, což naznačuje možnost, že v těchto místech je zachována i spodní akumulace 

kralické terasy. Její pozice může být ovlivněna poklesy podle zlomu, probíhajícího od Litovle k J a 

omezujícího na Z depresi lutínské brázdy. Kralická terasa je v lutínské brázdě pokleslá a v jejím 

pokračování v nivě Moravy mezi Chořelicemi a Příkazy jsou erozní relikty její spodní akumulace 

v podloží štěrků údolní terasy (obr. 4-4). V této části území jsou v účelové odkryté geologické mapě 

štěrky údolní terasy i terasy kralické zahrnuty pod symbolem Q do společné jednotky s kvartérními 

fluviálními sedimenty v depresích.  

 

Obr. 4-4. Geologické řezy severní částí lutínské brázdy (Růžička 1969b, 1973).  

Legenda: 1 – holocénní fluviální hlíny, 2 – holocénní písčité štěrky, 3 – svahové sedimenty, 4 – sesuvy, 5 – 

spraše a odvápněné spraše, 6 – naváté písky, 7 – štěrky údolní terasy, 8 – štěrky nenakonické terasy, 9 – štěrky 

svrchní akumulace kralické terasy, 10 – štěrky spodní akumulace kralické terasy, 11 – štěrky brodecké terasy, 12 

– fluviální sedimenty v depresích, 13 – pliopleistocénní souvrství, 14 – vápnité jíly spodního badenu, 15 – horniny 

spodního karbonu, 16 – vápence a dolomity devonu, 17 – krystalinikum, 18 – tektonické linie. 

 

Ve stejné pozici jako u Sobáčova jsou fluviální štěrky odkryty ve hraně nad nivou mezi Příkazy a 

Skrbní a u Nákla. V těchto případech není jasné, která část kralické terasy je zde odkryta.  

V prostoru východně od v. okrajového zlomu lutínské brázdy mezi Příkazy a Křepelkou jsou štěrky 

obou akumulací kralické terasy pod sprašovým pokryvem ve své „normální“ morfologické pozici 

(Obr. 4-4, profil B–B‘).  

Složení štěrků kralické terasy v lutínské brázdě prokazuje jejich uložení Moravou. Analýzy z vrtů 

v její severní části, situované zčásti na území rajonu 1621 a zčásti na území rajonu 1623, daly z frakce 

7–15 mm tyto výsledky: křemen 35–65 %, horniny krystalinika (většinou ortoruly a amfibolické ruly) 

20–42 %, horniny spodního karbonu 6–13 %, křídové horniny 4–10 %. Blízkost spodnokarbonského 

podloží ukázalo zvýšení obsahu klastů drob a břidlic na bázi štěrků až na 20 %. Složení štěrků svrchní 

akumulace je více ovlivněno přítoky z Drahanské vrchoviny. Štěrky obou akumulací jsou většinou 

středně zrnité, průměrná velikost polooválených, méně poloostrohranných a vzácně oválených klastů 

je kolem 3 cm, max. 6–8 cm, písčitá matrix je středně až hrubě zrnitá. Nehojné jsou nepravidelné 

vložky hrubozrnných písků.  

 Drobné výskyty fluviálních písčitých štěrků jsou v nadloží hornin spodního karbonu popř. vápnitých 

jílů spodního badenu také v Horce nad Moravou, Olomouci – Řepčíně (částečně přikryté navážkou) a 
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v Olomouci – Hejčíně. Jejich povrch je kolem 3 m nad povrchem nivy a vzhledem k tomu, že jsou 

mimo poklesové území, jsou interpretované jako sedimenty nenakonické terasy z nejmladšího úseku 

středního pleistocénu (Hrubeš et al. 2007).  

Žádné tyto výskyty kvartérních fluviálních štěrků, ležících mimo poklesová území, nemají spojení 

s hlavním kolektorem podzemní vody.  

Povrchové výskyty štěrků v nivě Moravy jsou v několika malých ostrůvcích v j. okolí Štěpánova. Jsou 

to relikty pravděpodobně původního povrchu svrchnopleistocénních štěrků údolní terasy.  

V nivě Oskavy nad Dolní Libinou jsou na povrchu hrubé štěrky s příměsí písku, jejichž mocnost je jen 

v jednotkách metrů a jsou holocénního až svrchnopleistocénního stáří. Pokryv fluviálních hlín je 

v jejich nadloží nesouvislý a velmi malé mocnosti. Štěrky byly v minulosti předmětem rýžovacích 

prací na zlato.  

Akumulace štěrků pod vyústěním Oskavy do deprese Uničovské plošiny je zřejmě polycyklickým 

sedimentem, uloženým v subsidenčním prostředí. Jejich spodní část může být součástí „fluviálních 

sedimentů v depresích“, svrchní ekvivalentem hlavní terasy. Štěrkovité písky s valouny křemene, které 

jsou v jejich podloží, patří již zřejmě do pliopleistocénního souvrství.  

 

SEDIMENTY VÝPLAVOVÝCH KUŽELŮ  

Jako sedimenty výplavových kuželů jsou označovány sedimenty, uložené přítoky při jejich vyústění 

do širokého údolí hlavního toku nebo do deprese. Tvoří tělesa tvaru výseku kuželů, jejichž povrch je 

ukloněný od vrcholové části k okrajům. Tyto sedimenty jsou charakteristické svou špatnou 

vytříděností a většinou komplikovanou stavbou co se týče litologického složení a genetické 

interpretace.  

V území rajonu 1621 mají značný rozsah, částečně vystupují na povrch, částečně jsou zakryty 

eolickými sedimenty. Lemují téměř souvisle v. okraj Uničovské plošiny na úpatí svahů Nízkého 

Jeseníku. Tělesa sedimentů, vyplavených a usazených jednotlivými většími toky (od S postupně 

Oskava, Dražůvka, Oslava, Teplička, Pasecký potok, Sitka, Trusovický a Dolanský potok, Bystřička) i 

menšími krátkými toky jsou vzájemně spojené a tvoří až na malé území u Droždína souvislý pruh od 

vyústění Oskavy až k Velkému Týnci jv. od Olomouce. Šířka tohoto pruhu je od 2 až do 6 km, na 

okrajích sedimenty okrajů kuželů přecházejí do fluviálních sedimentů korytové facie a mají již 

morfologický tvar terasy. Největší rozsah mají kužely Oslavy a Paseckého potoka. J. Demek (1962, 

1963) konstatoval složitou stavbu kuželů a jejich polycyklický vznik, udává i mocnosti jejich 

sedimentů (u Pasek 16 m, u Štarnova 18 m, z. od Lužice přes 27 m a východně od ní až 57 m. Data 

z novějších vrtů dokládají mezi Dolany a Bělkovicemi mocnost 32 m, j. od Bohuňovic 29 m, s. od 

Tovéře přes 30 m, u Dlouhé Loučky také přes 30 m. Směrem k Z se mocnost výplavových kuželů 

zmenšuje a nepřevyšuje většinou 17 m, průměrně se pohybuje kolem 15 m (u Újezda, Šumvaldu, 

Horní Sukolomi, Štarnova). Tato skutečnost může být vysvětlena řezem (obrázek 4-3), na kterém je 

vidět, že spodní část mocného komplexu přechází do fluviálních sedimentů („fluviální sedimenty 

v depresích“) dříve než část nadložní, odpovídající stratigraficky mladšímu období středního 

pleistocénu a navazující na fluviální štěrky hlavní (kralické) terasy. Mocnost a přechod spodní části 

komplexu sedimentů výplavových kuželů na „sedimenty v depresích“ dokazují, že jejich sedimentace 

probíhala v obdobích synsedimentárních poklesů deprese Uničovské plošiny. Morfologická pozice 

hlinitých štěrků, lemujících současné nivy některých z uvedených toků (např Hůzovky, Paseckého 

potoka, Oslavy) naznačuje, že kromě středopleistocénních sedimentů mohou být v těchto úsecích 

vložené akumulace štěrků svrchnopleistocénních. Výplavové kužele jsou v této části regionu rajonu 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

36 

 

z velké části překryty sprašemi a sprašovými hlínami, ve svých apikálních částech také svahovinami a 

smíšenými svahovými a eolickými sedimenty.  

Hlavním typem sedimentů, tvořících tělesa výplavových kuželů, jsou nevytříděné, většinou hlinité 

štěrky různé zrnitosti. V apikální části převažují hrubé štěrky s poloostrohrannými klasty, častá je i 

příměs balvanů nad 25 cm. Směrem po proudu velikost klastů klesá, průměrně se pohybuje kolem 5–6 

cm, také opracování a vytřídění je lepší. Kvalitativní složení klastů odpovídá geologické stavbě povodí 

zdrojových toků. V bazálních polohách jsou poměrně časté klasty výrazně zvětralé. Dalším častým 

typem sedimentů jsou hlíny, písčité hlíny, hlíny s příměsí valounů, tvořící různě mocné neprůběžné 

polohy ve štěrcích.  

Na z. okraji Uničovské plošiny neznáme výskyty výplavových kuželů. Až na okraji Drahanské 

vrchoviny při vyústění Loučky do Hornomoravského úvalu jsou u Nové Vsi, Chudobína a Nasobůrek 

v podloží spraší a sprašových hlín hlinité štěrky výplavového kuželu, odpovídající svou 

morfologickou pozicí svrchní akumulaci kralické terasy. Tyto štěrky byly v minulosti odkryty těžbou 

cihlářské suroviny v hlíništi cihelny v Nasobůrkách (Dvořák et al. 1991) a jsou dokumentovány např. 

vrtem OL-1 u Chudobína (Paulík 1959).  

Na svrchní akumulaci kralické terasy navazují v severní části lutínské brázdy také hlinité štěrky 

výplavového kuželu Cholínky mezi Cholínkou a Unčovicemi. Štěrky obou těchto výplavových kuželů 

jsou tvořeny poloostrohrannými až polooválenými klasty drob a aleuropelitů spodního karbonu, 

nepatrné procento tvoří poloostrohranné klasty křemene.  

I když štěrky výplavových kuželů jsou většinou hlinité, mohou být dostatečným lokálním zdrojem 

podzemní vody a transportní cestou vody z údolí toků, odvodňujících v. okraj Nízkého Jeseníku, a z 

jeho svahů. V důsledku úklonu poloh štěrků a izolačních vlastností poloh hlín a nadložních spraší a 

sprašových hlín bývá hladina podzemní vody napjatá, jak dokumentují některé vrty (např. vrty Ol-1 a 

Ol-2 s. od Dolan (Koverdynský – Růžička 1970a).  

 

SPRAŠE, SPRAŠOVÉ HLÍNY, SMÍŠENÉ SVAHOVÉ A EOLICKÉ SEDIMENTY 

Eolické převážně prachovité sedimenty pokrývají velkou plochu území HGR 1621. Také zde pro ně 

platí obecné pravidlo, že ve starších vrstvách sprašového komplexu jsou v pahorkatinných terénech 

smíšené sedimenty, mající kromě eolické složky také podíl svahových sedimentů v podobě 

vtroušených klastů, někdy koncentrovaných do tenkých ale i mocnějších poloh, přičemž objem 

svahových sedimentů do hloubky narůstá. Podobně narůstá jejich obsah i se stoupající nadmořskou 

výškou a blízkostí výchozů podložních hornin a jejich zvětralin.  

Na území rajonu 1621 a v jeho blízkém okolí lemují smíšené sedimenty okraje Rohelské pahorkatiny a 

pokrývají její svahy upadající do Uničovské plošiny v šířce několika set metrů v nadmořské výšce nad 

300 m. Níže jsou již na povrchu většinou odvápněné spraše (sprašové hlíny) a spraše, na jejichž bázi je 

proměnlivě mocná poloha smíšených sedimentů, popřípadě svahovin. Tyto sedimenty obsahují často 

redeponované fosilní zvětraliny nebo sedimenty z pliopleistocénního souvrství. Pliopleistocénní 

souvrství je v této části také většinou podložím mladších kvartérních sedimentů.  

Území pokryté sedimenty této jednotky, která je v účelové odkryté mapě rajonu označena písmenem 

S, lze rozdělit do 3 částí. Největší je v z. části Uničovské plošiny západně od nivy Oskavy a zasahuje 

do svahů Úsovské vrchoviny. Z plochy eolických sedimentů vystupují izolované výchozy 

předkenozoických hornin v pruhu mezi Kamenným kopcem na jihu přes Novou Hradečnou k Libině, u 

Benkova, Medlova, Troubelic a Uničova. Mocnost komplexu eolických sedimentů je proměnlivá, 

nezřídka dosahuje hodnot až kolem 10 m (okolí Dědinky), největší ověřená mocnost přes 15 m byla 
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zjištěna s. od Úsova (mimo území rajonu). Vápnité spraše jsou většinou jen ve svrchních částech 

sprašových profilů a reprezentují pravděpodobně nejmladší – svrchnopleistocénní – sedimenty. 

Přítomnost starších sprašových pokryvů dokládají interglaciální fosilní půdy typu podzolů ve většinou 

odvápněných spraších v některých vrtech u Úsova a Pískova.  

Mezi Medlovem a Uničovem byly zjištěny vápnité sedimenty makroskopicky na povrchu podobné 

spraším. Na základě analýz vzorků z vrtů se podle složení měkkýší a ostrakodové fauny (Kovanda 

1974, Absolon 1974) ukázalo, že byly uloženy ve vodním prostředí (bažina s vysokou hladinou 

podzemní vody, pravděpodobně v pramenné oblasti s výrony vody bohaté Ca(HCO3)2). Tyto 

sedimenty jsou označovány jako bažinné spraše až almy. Stratigraficky byly zařazeny do pozdního 

glaciálu až holocénu (epiatlantikum). Rozsah těchto sedimentů je patrně podstatně větší, než jak je 

znázorněno v geologické mapě 1 : 50 000 14-44 Šternberk (Koverdynský et al. 1998). Podobné jemně 

zvrstvené sedimenty jsou popisovány ve vrtech na soutoku Dědinkovského potoka a Selky u Uničova 

a také mezi Střelicemi a Uničovem. Tyto sedimenty indikují výrony vody ze štěrkových a pískových 

poloh podložního pliopleistocénního souvrství v důsledku její napjaté hladiny v šikmo uložených 

vrstvách.  

Druhou oblastí rozšíření spraší a sprašových hlín je území východně od nivy Oskavy. Na V je jejich 

výskyt omezen svahem podél okraje Nízkého Jeseníku. Také zde se uplatňuje pravidlo o přechodu 

svahových sedimentů do sedimentů eolických. Podložím komplexu eolických a smíšených 

deluvioeolických sedimentů jsou většinou sedimenty výplavových kuželů. Nelze vyloučit, že i 

v tělesech výplavových kuželů jsou polohy hlín, které obsahují eolickou in situ nebo přeplavenou 

složku. Šířka pruhu smíšených sedimentů je na povrchu až kolem 1 km, teprve v této vzdálenosti 

přecházejí do sprašových hlín a spraší. Vápnité spraše tvoří obvykle až nejmladší část komplexu a ve 

větší mocnosti a rozsahu jsou až v ploché části Žerotínské roviny v nadloží fluviálních štěrků Oskavy 

a jejích přítoků. Ve svahu v nadloží výplavových kuželů je mocnost komplexu eolických sedimentů 

největší, v prostoru mezi Droždínem a Bohuňovicemi je až kolem 10 m, společně s podložními 

deluvioeolickými sedimenty až kolem 13 m. Směrem k S jejich mocnost klesá, pohybuje se kolem 2 

m, výjimečně dosahuje 4 m. Větší mocnost (až kolem 6 m) mají spraše až v prostoru podél v. břehu 

nivy Oskavy mezi Pňovicemi, Želechovicemi, Brníčkem a Horní Sukolomí.  

Třetí oblastí výskytu eolických sedimentů je okraj Drahanské vrchoviny mezi Mladčí a Dubčany a 

k němu přilehlá severní část lutínské brázdy mezi Dubčany a Příkazy. Ve svazích pod výchozy 

spodnokarbonských hornin navazují na úzký lem svahových sedimentů smíšené deluvioeolické 

sedimenty, jejichž rozsah je také zúžen na 100–300 m široký pruh. Spraše a sprašové hlíny, které jsou 

v jejich nadloží nebo do kterých laterálně přecházejí, mají mocnost kolem 4 m, max. ověřená mocnost 

je však až kolem 7 m (vrt OL-1 u Chudobína, OL-2 u Rozvadovic). Podložím jsou kromě 

spodnokarbonských drob a břidlic sedimenty pliopleistocénního souvrství a štěrky výplavových 

kuželů Loučky a Cholinky. V lutínské brázdě jsou spraše a sprašové hlíny v nadloží písčitých štěrků 

kralické terasy řeky Moravy. Jejich mocnost se pohybuje kolem 5 m, nezřídka dosahuje 7 až 8 m (vrt 

HV 1025 u Dubčan, HV 1026 u Nákla, HV 1021 j. od Příkaz, Ol-5 u Příkaz).  

Spraše a sprašové hlíny v celém území jsou převážně prachovité, s podstatnou příměsí jemnozrnného 

písku. Obsah jílové komponenty se zvyšuje v horizontech fosilních půd, zejména interglaciálních půd 

parahnědozemního typu, jejichž relikty jsou místy zachovány ve spraších v nadmořských výškách pod 

240 m. Přes obsah písčité příměsi jsou spraše a sprašové hlíny významným povrchovým izolátorem, 

limitujícím vsak atmosférických srážek do podložních sedimentů. Přítomnost štěrkových klastů ve 

smíšených sedimentech, ať již nepravidelně přimísených nebo koncentrovaných do vrstviček či vrstev 

hodnoty transmisivity zvyšují.  
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SEDIMENTY ÚDOLNÍ TERASY 

Jako údolní terasu označujeme akumulaci fluviálních sedimentů v nivě řek, jejíž spodní část, tvořená 

štěrkovitými sedimenty, byla uložena ve svrchním pleistocénu. Tyto štěrky jsou většinou překryty 

holocenními sedimenty, které jsou většinou hlinité, na horních tocích písčité až štěrkovité. Štěrky 

holocenního stáří jsou místy i v nížinných úsecích řek, kde tvoří nejvyšší část štěrků pod povodňovými 

hlínami a představují většinou jen na krátkou vzdálenost redeponovaný sediment.  

Podložím sedimentů údolní terasy jsou v HGR 1621 většinou starší kvartérní fluviální sedimenty, 

předkvartérní horniny jsou jejím podložím jen v některých úsecích. Nad Litovlí v prostoru tzv. 

třesínského prahu jsou v podloží údolní terasy droby a aleuropelity spodního karbonu a devonské 

vápence, které jsou částečně překryty sedimenty pliopleistocénního souvrství. Druhým úsekem v nivě 

Moravy, ve kterém jsou v podloží údolní terasy předkvartérní horniny, je území na pravém břehu 

Moravy mezi Hynkovem a Olomoucí, které je na S omezeno tektonickou linií, probíhající od Droždína 

k ZSZ přes Chomoutov k Hynkovu. Tam je ukončeno na zlomu, omezujícím na V pokračování 

lutínské brázdy (mezi Příkazy a Hynkovem). V tomto prostoru jsou přímým podložím sedimentů 

údolní terasy částečně jílovité sedimenty pliopleistocénního souvrství, droby a aleuropelity spodního 

karbonu (u Horky nad Moravou, Skrbně a v Olomouci) a mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou 

vápnité jíly spodního badenu. V ostatních úsecích nivy Moravy je údolní terasa v nadloží starších 

fluviálních kvartérních sedimentů, tvořených opět převážně písčitými štěrky, od kterých je obtížné ji 

odlišit, zejména pokud nejsou v popisech vrtů uvedeny rozdíly v petrografickém složení štěrků.  

Štěrky, tvořící spodní část údolní terasy Moravy, jsou 4 až 8 m mocné, většinou středně zrnité, 

valouny jsou v průměru 2–5 cm, max. až 10 cm velké, polooválené, méně poloostrohranné. Jsou 

tvořeny převážně křemenem, podstatnou složkou jsou krystalické horniny (ortoruly, amfibolické ruly, 

amfibolity, granitoidy, kvarcity), křídové horniny (hlavně silicifikované prachovce), značně kolísající 

je množství klastů hornin spodního karbonu (hlavně droby). Jejich obsah kolísá podle stupně vlivu 

přítoků. V oblasti třesínského prahu je např. jejich vyšší obsah ovlivněn Třebůvkou. Valounové 

analýzy štěrků z vrtů s. od Olomouce dokazují výrazný vliv redepozice klastů hornin spodního 

karbonu na složení štěrků údolní terasy z výplavových kuželů zejména Trusovického a Dolanského 

potoka. Na okraji nivy u Chvalkovic tvoří až 80 % klastů, dále k Z mezi Hlušovicemi a Chomoutovem 

klesá jejich obsah na 5–27 % (Koverdynský – Růžička 1970a). V nivě Oskavy, ve které jsou štěrky 

nad vyústěním do deprese Uničovské plošiny tvořeny kromě křemene také krystalickými horninami, je 

postupné navýšení obsahu klastů hornin spodního karbonu způsobeno levými přítoky Dražůvkou, 

Oslavou, Paseckým potokem a Hůzovkou. V nivách těchto přítoků jsou štěrky údolní terasy 

pravděpodobně málo mocné, dají se také velmi obtížně odlišit od podložních štěrků výplavových 

kuželů.  

Štěrky údolní terasy jsou obvykle zařazovány do svrchního pleistocénu. Jejich nejvyšší část však 

mohla být uložena i v holocénu, jak dokazují kromě korelace s jinými úseky nivy Moravy a jejích 

přítoků (Macoun – Růžička 1967b) také výsledky palynologické analýzy vzorku z nejvyšší polohy 

štěrku v opuštěné štěrkovně s. od Olomouce, jejíž uložení V. Vodičková (in Koverdynský – Růžička 

1970a) zařadila do atlantiku.  

Téměř na celém území jsou v nivách na povrchu hlinité sedimenty. Pouze v okolí Štěpánova je 

několik malých ploch, na kterých vycházejí na povrch štěrky. Ty jsou pravděpodobně reliktem 

původního povrchu svrchnopleistocénních štěrků. Fluviální hlíny v nivách jsou mocné průměrně okolo 

2 m, výjimečně jsou až 4 m mocné. V nivě Moravy jsou převážně písčité, někdy – zejména ve 

spodních polohách – obsahují vtroušené drobné valouny. V nivě Oskavy jsou písčité hlíny pod 
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vyústěním do Uničovské plošiny málo mocné, postupně nabývají na mocnosti a jejich složení je 

ovlivněno jejími levými přítoky, protékajícími územím pokrytém sprašovými hlínami a sprašemi. 

Nivní hlíny tak mají charakter přeplavených sprašových hlín.  

Hlíny v nivách jsou významných povrchovým izolátorem, který negativně ovlivňuje vsak 

atmosférických srážek. Izolační vlastnosti se projevily významně během povodní v letech 1997 a 

2002, kdy v zatopených částech nivy zůstala voda stát po dlouhou dobu.  

 

SVAHOVÉ SEDIMENTY 

Svahové sedimenty, vyskytující se v území HGR 1621, jsou pestré jak z hlediska jejich geneze, tak i 

jejich složení. Svahové procesy, při nichž se uplatňuje především gravitace, se projevovaly při tvorbě 

nejen sedimentů, které jsou označovány v geologických mapách jako svahové, ale i v komplexech 

sedimentů eolických a zejména v sedimentech výplavových kuželů. V eolických sedimentech tvoří 

polohy s příměsí většinou ostrohranných úlomků hornin popř. polohy hlinitých štěrků, v tělesech 

výplavových kuželů naopak sedimenty jemnozrnnější, písčité a hlinité. V prvém případě tedy ovlivňují 

hydraulické parametry pozitivně, ve druhém negativně.  

Z hydrogeologického hlediska jsou nejdůležitější svahové sedimenty, vzniklé redepozicí zvětralin 

pevných hornin. Tyto sedimenty pokrývají (spolu se zvětralinami in situ) ve velkém rozsahu území 

přilehlá k rajonu 1621, která jsou součástí jeho hydrogeologického povodí. Při větších mocnostech a 

příhodných morfologických podmínkách mohou být i využitelným kolektorem podzemní vody. 

V geologických mapách jsou svahoviny zakreslovány většinou až od mocnosti 2 m, takže jejich 

skutečný rozsah je poddimenzován. To může ovlivnit kalkulace o hodnotách vsaku atmosférických 

srážek v regionu.  

Charakter svahových sedimentů na území Rohelské pahorkatiny a Oskavské pahorkatiny (z. a s. od 

Uničovské plošiny) je jiný než na okraji Nízkého Jeseníku. Horniny v jejich územích byly intenzivně 

chemicky zvětralé a produktem zvětrání byla často jílovitá rezidua. Ta byla nejen zdrojem sedimentů 

pliopleistocénního souvrství, ale často i pleistocénních svahovin. Příkladem jsou např. až přes 25 m 

mocné jílovité svahové sedimenty na svazích Bradla, jílovité hlíny s klasty zvětralých hornin v okolí 

Libiny, Dědinky, Králové, Troubelic a Pískova, i v okolí izolovaných výskytů metamorfovaných 

hornin u Uničova. Mocnost svahovin v méně členitém území mezi Úsovem a Královou na J a Libinou 

a Břevencem na S je většinou do 5 m (na povrchu popř. v podloží sprašového komplexu), výjimečně 

dosahuje větších hodnot.  

Na v. okraji rajonu na svazích Nízkého Jeseníku j. od Dlouhé Loučky je situace jiná. Svahové 

sedimenty jsou tvořeny převážně kamenitými hlínami s kolísajícím obsahem ostrohranných klastů 

štěrkové frakce. Jejich zdrojem byla eluvia vzniklá převážně fyzikálními procesy, bez většího obsahu 

jílové frakce. Největší mocnosti mají v okolí Plinkoutu, s. od Pasek, mezi Pasekami a Řidčí, mezi 

Krákořicemi a Šternberkem, v j. okolí Šternberka (až přes 15 m), mezi Dolany a Droždínem. Detailní 

výzkumy svahových sedimentů v bývalém hlíništi v Samotíškách prokázaly (kromě sedimentolo-

gických závěrů o podílu supraniválních procesů, soliflukce a plošných splachů na jejich genezi) jejich 

vznik ve více pleistocénních glaciálech na základě výskytů fosilních půd (Czudek et al. 1963). Na 

většině území jsou nejvyšší polohy svahových sedimentů holocenního stáří.  
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ORGANICKÉ SEDIMENTY 

Organické sedimenty popř. klastické sedimenty s příměsí organické hmoty se vyskytují v podobě 

vložek především v pliopleistocénním souvrství, ale také ve fluviálních sedimentech různých 

stratigrafických jednotek (viz výše). Největší rozsah mají v nivě Moravy s. od Olomouce. Na povrchu 

štěrků údolní terasy jsou v rozloze přes 300 ha rašeliny a slatiny o max. mocnosti 3,2 m. Bazální 

vrstvy rašeliny jsou na základě palynologických analýz řazeny do pozdního glaciálu, pravděpodobný 

konec tvorby nadložních slatin byl v subboreálu nebo subatlantiku (Puchmajerová 1945). Vznik 

rašeliniště je spojován se zahrazením řečiště Moravy štěrky Bystřice (Hrubeš et al. 2007), nelze však 

vyloučit, že hlavní vliv měly vzestupné proudy podzemní vody na prahu bádenských vápnitých jílů, 

vyklenujících se v důsledku tektonických pohybů na zlomu s. od Olomouce.  

 

FLUVIÁLNÍ A SPLACHOVÉ HLÍNY  

Hlinité sedimenty se na území HGR 1621 vyskytují v různých genetických typech kvartérních 

uloženin a jejich stratigrafických úrovních. Tvoří vložky v tělesech výplavových kuželů, 

v komplexech spraší a sprašových hlín, ve fluviálních sedimentech. Jsou zmíněny v kapitolách o 

těchto jednotkách. Největší rozsah a význam mají fluviální hlíny, pokrývající téměř beze zbytku štěrky 

údolní terasy v nivě Moravy a jejích přítoků. Jejich charakteristika je podána v kapitole o údolní 

terase.  

V účelové odkryté geologické mapě jsou úseky, ve kterých jsou sedimenty údolní terasy v mocnosti 

do 10 m (tj. kde v jejím podloží nejsou fluviální štěrky starších jednotek fluviálních sedimentů) 

označeny písmenem F. Tam, kde je celková mocnost větší, jsou štěrky označeny písmenem Q a pokud 

mají v nadloží hlinité sedimenty, jsou tyto označeny H. Stejně tak jsou označeny v krátkých údolích, 

kde jsou fluviální nebo splachové hlíny v nadloží jiných typů sedimentů – výplavových kuželů, spraší 

a sprašových hlín apod.  

V nivách přítoků Moravy mají holocénní hlíny většinou značnou příměs přeplavených sprašových 

hlín, jsou méně písčité než hlíny v nivě Moravy. Tam se přeplavené sprašové hlíny objevují až pod 

soutokem s Benkovským potokem a dalšími potoky, tekoucími z okrajů Úsovské vrchoviny. Jejich 

nivy jsou vyplněny téměř výhradně také tímto typem hlín. Hlíny v nivách větších potoků, 

odvodňujících okraje Nízkého Jeseníku (Oskava a její přítoky, Dražůvka, Oslava, Teplička, Pasecký 

potok, Sitka-Hůzovka, Grygava) jsou většinou písčité, obsahují psefitové klasty a po proudu v nich 

přibývá podíl hlín přeplavených ze spraší a sprašových hlín, pokrývajících z velké míry sedimenty 

výplavových kuželů. Podobná je situace i v nivě Trusovického potoka. Mocnost hlín v nivách těchto 

toků většinou nepřesahuje 2 m. V nivě Bystřice mají písčité hlíny příměs valounů v celém svém 

profilu, jejich mocnost kolísá až do hodnot kolem 3 m.  

 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Území Území HGR 1621 je v severní části deprese Hornomoravského úvalu. Podloží rajonu je v sv. a 

v. části tvořeno siliciklastiky jesenického kulmu (andělskohorské, hornobenešovské i moravické 

souvrství), do kterých jsou vklíněny pruhy krystalických vápenců a vulkanosedimentárního komplexu 

stínavsko-chabičovského souvrství střídajícího se s drobami, či břidlicemi hornobenešovského 

souvrství jesenického kulmu.  V j. části je podloží asi pestřejší než se dříve předpokládalo, což ukazují 
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např. vápnité pískovce (kalkarenity) navrtané v nově realizovaném vrtu Štěpánov (1621_I), která mají 

charakter předflyšových sedimentárních jednotek. Rovněž  pestrá je jv. část kde se objevují devonské 

vápence macošského souvrství a dále k S pak střídání kulmských facií se siliciklastiky 

moravskoberounského souvrství a vulkanity a metasedimenty stínavské-chabičovského souvrství. V 

nejsevernějším cípu u Libiny se objevují i granitoidy.  

Tektonické porušení paleozoických souvrství je dokumentované v geologických mapách mimo území 

HGR 1621 (Koverdynský et al. 1998, Růžička et al. 1997). V prostoru rajonu se jistě v podloží 

mladších sedimentů projevuje a tyto tektonické zóny mohou být přístupovými cestami podzemní vody 

hlubšího oběhu do kolektoru.  

Reliéf území HGR 1621 v mesozoiku nebyl zřejmě moc členitý, hluboké zvětraliny na paleozoických 

horninách to naznačují. Radikální změna nastala s vývojem vněkarpatské předhlubně. Do s. části 

Hornomoravského úvalu transgredovalo miocénní moře poté, co příkrovy karpatského flyše byly 

přesunuty přes sedimenty karpatu v předhlubni. Dnešní území severní části Hornomoravského úvalu 

bylo pro transgresi predisponování tektonicky zejména poklesy podle zlomů směru JV (JJV) – SZ 

(SSZ). V této etapě se předpokládá vytvoření dílčích depresních struktur (Zapletal et al. 2001, Zapletal 

2005), z nichž na územi HGR 1621 dosáhly lutínský příkop a olomoucký příkop. Nejdále na S zasáhla 

spodnobadenská transgrese patrně na s. okraj Olomouce. Nejsevernější výskyty sedimentů spodního 

badenu jsou dokumentovány v okolí Černovíru, nejbližší vrt s jejich dosaženou bází je mimo území 

HGR 1621 na j. okraji Olomouce. Vrt 2220_A Povel ji ověřil v hloubce 107,2 m pod povrchem. Data, 

získaná z archivních vrtů dokládají, že tektonická linie, probíhající od Droždína k Hynkovu, je hranicí 

dnešního rozšíření spodnobadenských sedimentů, jejichž mocnost v území s. od Olomouce je místy 

jen v jednotkách metrů.  

Je pravděpodobné, že tato linie omezovala elevaci, na kterou již spodnobadenská transgrese nezasáhla. 

Pokud ano, byla mocnost sedimentů tak malá, že byly následně beze zbytku erodovány. Také severně 

od okraje Křelovské pahorkatiny nejsou v nivě Moravy v podloží kvartérních štěrků údolní terasy 

sedimenty badenu, ale pliopleistocénního souvratví nebo přímo spodnokarbonské droby. Přítomnost 

spodnobadenských sedimentů jižně od linie Střeň – Červenka, která je interpretována jako 

pokračování tektonické linie Droždín – Hynkov, není v severní části lutínské brázdy ověřena. Přesto 

jejich přítomnost zde v podloží pliopleistocénních sedimentů lze předpokládat, zejména vzhledem 

k jejich výskytu pod štěrky v nivě Moravy u Vísky u Litovle a k jejich ověření vrtem 2220_C Senice, 

lokalizovaného 2 km j. od jižní hranice HGR 1621 v hloubkovém intervalu 121,5 až 160,8 m (Mlčoch 

et al. 2015).  

Prostor deprese, ve které následně sedimentovaly jednotky, tvořící hlavní kolektor, byl vytvořen po 

regresi spodnobadenského moře, nejspíše koncem pliocénu. Sedimentační prostor zahrnoval kromě 

území, ve kterém byly mořské sedimenty spodního badenu, také území dnešní Uničovské plošiny, 

okraj Rohelské pahorkatiny, na V okraje Radíkovské, Jívovské a Rešovské pahorkatiny. Relikty 

pliopleistocénních sedimentů známe také z útemí Tršické pahorkatiny. Deprese nebyla zřejmě příliš 

výškově diferencovaná, fluviální sedimentace se střídala se sedimentací v průtočných nebo 

zbytkových vodních bazénů. Zdrojem ukládajících se hmot byly fosilní zvětraliny krystalických 

hornin a paleozoických klastik popř. mezozoických hornin z horních úseků povodí. V průběhu 

sedimentace pliopleistocénního souvrství došlo k výrazným změnám. Poklesové pohyby na některých 

zlomových pásmech způsobily diferenciaci sedimentačního prostoru. V prostoru HGR 1621 byl 

aktivní především okrajový zlom na svazích Nízkého Jeseníku a východní okrajový zlom lutínské 

brázdy. Menší intenzita pohybů byla na systému zlomů na jejím západním okraji. Výsledkem bylo 

nejen zmenšení sedimentačního prostoru, ale také značné rozdíly v dnešní mocnosti sedimentů 
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pliopleistocénního souvrství. Na území svahů Rohelské pahorkatiny jsou mocnosti staršího komplexu 

jen v jednotkách nebo nízkých desítkách metrů, podél okrajového zlomu pod svahy Nízkého Jeseníku 

nelze vyloučit mocnost až 200 m.  

Nejnižší ověřená báze sedimentů pliopleistocénního souvrství byla zjištěna ve vrtu Štarnov I v hloubce 

177 m, tj. v 53 m n. m. Porovnáním s pozicí reliktu bazálních částí souvrství u Řidče lze stanovit 

hodnotu rozdílu mezi oběma krami na více než 220 m. Největší intenzita poklesu byla v jižní části, na 

S se postupně zmenšovala: u Pasek je báze sedimentů v hl. 157 m, u Dlouhé Loučka podle 

geofyzikálních měření ji lze očekávat v hloubce kolem 90 m (Bárta et al. 2015), u Dolní Libiny je 

v hloubce 46 m. Ve směru V – Z se mocnost souvrství také generelně snižuje (u Brníčka v hloubce 89 

m, u Renot 41,5 m). Východní omezení výskytu pliopleistocénního souvrství není tektonicky 

ovlivněno.  

Hlavní částí kolektoru podzemní vody jsou v HGR 1621 kvartérní fluviální sedimenty. Nejdůležitější 

je komplex tzv. fluviálních sedimentů v depresích, v některých územích jsou součástí i štěrky hlavní 

terasy, v nivě Moravy a Oskavy tvoří nejmladší část štěrky údolní terasy. Rozsah a mocnost 

fluviálních sedimentů v depresích jsou ovlivněny tektonicky. Jednoznačně je to prokázáno v lutínské 

brázdě, jejíž s. část a vyústění do Středomoravské nivy jsou částí HGR 1621. Deprese lutínské brázdy 

byla protékána Moravou nejen v době sedimentace tzv. sedimentů v depresích (?spodní pleistocén – 

starší úsek středního pleistocénu), ale také v mladším středním pleistocénu, kdy byly uloženy štěrky 

obou akumulací hlavní (kralické) terasy. Poklesy v lutínské brázdě pokračovaly nejen během období, 

kdy jí protékala Morava, ale ještě po skončení sedimentace svrchní akumulace kralické terasy, která je 

mezi Příkazy a Skrbní výškově diferenciována o 10 m (Obr. 4-4, profil B–B´). Synsedimentární 

poklesy v době ukládání sedimentů v depresích jsou doloženy jejich mocnostmi, které se v průměru 

pohybují kolem 30 m, jižněji, již v území HGR 1623 u Žerůvek jsou kolem 50 m. Největší mocnosti 

v prostoru HGR 1621 jsou zřejmě v okolí Nákla, kde jejich báze může být až v hloubce kolem 50 m 

pod povrchem terénu.  

V nivě Moravy jsou úseky, ve kterých jsou kolektorem z kvartérních fluviálních sedimentů pouze 

štěrky údolní terasy. Jsou to úseky, které jsou mimo poklesová území. Patří mezi ně úsek nivy mezi 

Litovlí a třesínským prahem, kde v podloží štěrků, jejichž báze je v hloubce 6–8 m, jsou zčásti 

sedimenty pliopleistocénního souvrství o mocnosti do 30 m, v nejužším místě nivy u Mladče droby 

kulmu nebo devonské vápence. To dokumentuje zvýšenou erozi, která patrně souvisí s vyklenováním 

paleozoického podloží.         

Dalším úsekem s málo mocnými kvartérními štěrky, reprezentovanými svrchnopleistocénní údolní 

terasou, je s. ukončení kry Křelovské pahorkatiny, vytažené do prostoru dnešní nivy Moravy podél v. 

okrajového zlomu a zlomu, probíhajícího mezi Horkou nad Moravou přes Hynkov a posunujícího 

tektonickou linii Droždín – Chvalkovice – Chomoutov o 2 km severněji ke Střeni. I v tomto úseku 

jsou v podloží štěrků relikty pliopleistocénních sedimentů a spodnokarbonské droby.  

Mezi Chvalkovicemi a Chomoutovem probíhající tektonická linie je kromě toho, že limituje výskyt 

pliopleostocénních sedimentů, i hranicí, na které od S končí výskyt fluviálních sedimentů v depresích. 

Jižně od tohoto zlomu byly tyto sedimenty i sedimenty kralické terasy Moravy vyklizeny v důsledku 

postupného vyklenování se a vyskytují se jen v reliktech podél dnešního toku Moravy až j. od 

Grygova a Majetína (na území HGR 1622). Podložím sedimentů údolní terasy jsou zde 

spodnobadenské vápnité jíly, v části města Olomouce pak droby a břidlice spodního karbonu. 

Zajímavá je přítomnost organických sedimentů černovírského rašeliniště právě v okolí výše 

uvedeného zlomu. Je pravděpodobné, že právě změna mocnosti zvodně byla důvodem k vytvoření 

mokřadů, ve kterých k tvorbě rašelin a slatin v postglaciálu a holocénu docházelo.  
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Na území Uničovské plošiny je stavba komplexu fluviálních kvartérních sedimentů komplikovaná. 

Kromě sedimentů v depresích jsou součástí kolektoru štěrky údolní terasy Moravy a jejích přítoků 

(Oskavy a menších přítoků od V), v úsecích, které jsou pokryty sprašemi a sprašovými hlínami jsou 

štěrky hlavní terasy. Celková mocnost fluviálních sedimentů se pohybuje v intervalu 20–40 m. 

V sedimentech v depresích se výrazně uplatňovala řeka Morava až na úroveň Pňovice – Moravská 

Huzová, v mladších štěrcích se zvyšuje účast Oskavy a na V i dalších menších přítoků na sedimentaci. 

To bylo zřejmě způsobeno tektonickou aktivitou na okrajovém zlomu Nízkého Jeseníku, pod kterým 

se ukládaly složité polycyklické výplavové kužely, jejichž mocnost je uváděna v průměru 20–30 m, 

výjimečně až kolem 50 m (Demek 1962, 1963). Výplavové kužely navazující na hlavní terasu 

dosahovaly dále na Z než ty, navazující na fluviální sedimenty v depresích (Obr. 4-3).  

Geologická stavba území HGR 1621, kolektoru podzemní vody, jeho podloží i na kolektor navazujích 

tranzitních sedimentů je podstatně ovlivněna tektonikou. Některé ze zlomů jsou dodnes aktivní, jak 

dokazují mikroseimické události z této oblasti (např. Špaček et al. 2015). Jsou to zlomy, které měly 

zásadní význam pro vývoj nejhlubších částí tohoto rajonu (Obr. 4-2 a Obr. 4-3). 

Báze kvartérního kolektoru v HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část je 

zřejmá z izoliniového modelu, který je uveden na Obr. 4-5, báze kvartérního kolektoru a 

pliopleistocénního souvrství (semikolektoru) v HGR 1621 je zřetelná z následujícího Obr. 4-6.  
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Obr. 4-5. Izoliniový model báze (m n.m.) kvartérního kolektoru v HGR 1621
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Obr. 4-6. Izoliniový model báze (m n.m.) kvartérního kolektoru a pliopleistocénního souvrství (semikolektoru) 

v HGR 1621 
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4.2. HYDROLOGIE  

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1621 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na obrázku 4-7 

jsou uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 1621 za období let 1981-2010 v závislosti na 

morfologii terénu.  

 

Obr. 4-7. Průměrné   roční   srážkové   úhrny (1981-2010) [mm/rok]  v závislosti na morfologii terénu 

 

V Tab. 4-1 a Tab. 4-2 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).  

 

Tab. 4-1. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1621 588,63 593,49 1,01 624,72 1,05 

mezipovodí Morava (Olomouc-Nové Sady) 614,10 618,21 1,01 649,00 1,05 

mezipovodí Oskava (Uničov) 732,57 763,01 1,04 797,45 1,05 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 8,47 9,06 0,59 9,37 0,31 

mezipovodí Morava (Olomouc-Nové Sady) 8,03 8,62 0,59 8,92 0,30 

mezipovodí Oskava (Uničov) 6,89 7,39 0,50 7,68 0,29 

 

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

v HGR 1621 roste - byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0,02 °C za rok; zatímco u 

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

významný trend. 
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Do plochy HGR 1621 zasahuje, v horní části, povodí stanice Uničov – Oskava (3630). Většinu 

rajonu zaujímá mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Olomouc – Morava (3670). 

Přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Moravičany – Morava (3550), Třebůvka – Loštice 

(3610), Uničov – Oskava (3630), Šternberk – Sitka (3640) a Velká Bystřice – Bystřice (3660). 

Průtoky v sedmi jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ. 

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

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

vody v přírodě. Při zpracování HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část byly 

využity výsledky dlouhodobých pozorování hladin v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady 

vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, dlouhodobé řady průtoků ve vodoměrných stanicích 

i odpovídající řady srážek a dalších meteorologických veličin. Tato datová základna, spolu s metodami 

hydrologické bilance vytvořily podmínky, v nichž byly základní bilanční vztahy hydrologického cyklu 

modelovány a posuzovány nejen z hlediska dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i 

v dlouhodobých řadách (1981-2010). Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, 

obdobně jako celkový odtok z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, 

sezónní chod) a v měřítku let, ale kolísá i v měřítku desetiletí (1981 – 2010). Přitom se ukázalo, že 

zejména dlouhodobé změny podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin 

podzemní vody lze z valné části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména 

atmosférických srážek. 

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

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

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Měření Měření byla realizována jako expedičního hydrometrování postupných profilových průtoků na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tvaru čáry PPP. 

Pro splnění požadovaného cíle – zjištění velikosti průtoků ve vybraných měrných profilech vybraných 

toků, které dotují zvodně hydrogeologických rajonů, byla zvolena metoda využívající předností 

hydrometrické vrtule typu C2 fy OTT (SRN), vybavené automatickým digitálním počítadlem Z – 200 

a jako druhého přístroje digitálního ultrazvukového průtokoměru ADC také OTT (Acoustic Digital 

Current Meter), což je akustický systém pro přesné měření bodových rychlostí v otevřených korytech. 

Sensor je veden jako vodoměrná vrtule na tyči. Všechny naměřené hodnoty se ukládají v obslužném 

přístroji a na konci měření systém vypočítá automaticky průtok. 
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S ohledem na rostoucí potřeby využívání podzemních vod pro vodárenské účely je snaha o to, aby 

období průzkumů zdrojů podzemní vody bylo začleněno do rámce dlouhodobého kolísání prvků 

hydrologické bilance. V zásadě se jedná o vyčíslení rozkolísanosti podzemního odtoku, resp. jeho 

zabezpečenosti ve vztahu ke stávajícím a uvažovaným odběrům podzemní vody. Tyto údaje doplněné 

o sezonní předpovědi lze efektivně využívat v řízeném jímání v jímacích územích vázaných na 

podzemní vodu. Podzemní odtok reprezentuje množství vody odtékající z hydrogeologické struktury. 

Dlouhodobě lze průměrný odtok podzemní vody pokládat za shodný s dlouhodobou průměrnou 

velikostí infiltrace srážek do oběhu podzemní vody v regionálním měřítku. Podzemní odtok lze změřit 

přímo jen v případě, kdy je jeho výstup do vodního toku soustředěn do pramenního vývěru. Většina 

odtoku podzemní vody neprobíhá soustředěně prameny, ale uskutečňuje se skrytým příronem do 

povrchových toků. Z tohoto pohledu určení podzemního odtoku vyžaduje prakticky ve všech 

případech užití tzv. nepřímých metod. Jeho stanovení v regionálním měřítku je vázáno podmínkou, že 

výsledné hodnoty získané různými metodami se vzájemně liší přijatelnou měrou v porovnání 

s dosažitelnou přesností stanovení celkového odtoku. Nejčastěji používané metody stanovení 

podzemního odtoku vycházejí z odtokových údajů ve vodoměrných profilech a údajů pozorovací sítě 

hladin podzemní vody, popř. sítě pramenů. 

Hydrometrická měření byla zajištěna pracovníky GEOtestu Brno, a.s. RNDr. Josefem Slavíkem, 

RNDr. Pavlem Burdou, Mgr. Zdeňkem Sedláčkem a Milenou Kadlecovou v období od 16. 6. do 

29. 10. 2014. Zpracování naměřených hodnot včetně výpočtu jednotlivých průtoků zajistila RNDr. 

Hana Řezníčková a Ing. Marcela Valešová ze střediska informatiky GEOtestu, a.s. 

V souvislosti s hydrogeologickým rajonem 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní 

část byla hydrometrická měření realizována na potocích Doubravka (č. povodí 4-10-02-062) a 

Rohelnice (č. povodí 4-10-02-058), na potoce Teplička (č. povodí 4-10-03-063) a na potoce Oskava 

(č. povodí 4-10-03-022÷082) v povodí řeky Moravy. 

 

 

Obr. 4-8. Situace profilů na potoce Doubravka      

Potok Doubravka v měřeném úseku protéká ve směru od SV. k JZ., od obce Klopina k obci Stavenice, 

pod kterou ústí z levé strany do potoka Rohlenice v nejsevernější části CHKO Litovelské Pomoraví. 

Odvodňuje j. část Hanušovické vrchoviny, která patří do HGR 6432 Krystalinikum j. části 

Východních Sudet a je budována fylity desenské skupiny, do kvartérních a terciérních uloženin 
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Hornomoravského úvalu. Měřený byl úsek dlouhý 5 km se vzdálenostmi mezi hydrometrickými 

profily 0,4 až 2,6 km. 

 

Tab. 4-3. Hydrometrické měření potoka Doubravka 24. 6. 2014                                

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

1 Doubravka s. obce Úsov 0,0091 - 

2 Doubravka na j. okraji obce Úsov 0,0058 ↓ 0,0033 

3 Doubravka na j. okraji obce Stavenice 0,0147 ↑ 0,0089 

4 Doubravka před ústím do Rohlenice 0,0146 ↓ 0,0001 

 

Naměřené údaje, uvedené v Tab. 4-3, ukazují na možnost infiltrace vody při vtoku Doubravky 

do pliocenních uloženin, kde byla změřena ztráta více než třetinového množství vody v profilu č. 2. 

V úseku mezi profily č. 2 a 3 se Doubravka obohacuje o levostranné bezejmenné přítoky ze s. části 

bohatě zavodněné CHKO Litovelské Pomoraví a téměř stejně vodná vtéká do Rohlenice. 

 

 

Obr. 4-9. Situace profilů na potoce Rohlenice 

 

Potok Rohlenice teče od SV, přes obec Rohle, k JZ a od obce Třeština k J, kde se v místech 

Moravičanského jezera vlévá zleva do řeky Moravy. Odvodňuje j. část Hanušovické vrchoviny, která 

patří do HGR 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet a je budována fylity desenské 

skupiny, do kvartérních a terciérních uloženin Hornomoravského úvalu. Tok Rohlenice byl měřen 

v úseku dlouhém cca 5 km se vzdálenostmi mezi hydrometrickými profily 0,8 až 1,8 km. 

 

Tab. 4-4. Hydrometrické měření potoka Rohlenice 24. 6. 2014   

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

1 Rohlenice j. obce Janoslavice 0,0102 - 

2 Rohlenice v obci Bezděkov u Úsova 0,0135 ↑ 0,0033 

3 Rohlenice v s. části obce Police 0,0087 ↓ 0,0048 

4 Rohlenice j. obce Police, most silnice do Úsova 0,0147 ↑ 0,006 
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Naměřené údaje, uvedené v Tab. 4-4, vypovídají o plynule se zvyšující vodnosti, pokud potok 

Rohlenice protéká krystalickými horninami. Ztráta množství vody 0,0048 m
3
/s naměřená v úseku 3 

byla zapříčiněná změřením pouze jednoho ramene potoka (chyba v mapovém podkladu). Měření bylo 

ukončeno nad Polickým rybníkem, který ovlivňoval průtoky v toku pod ním. Lze předpokládat, že 

podobně jako u sousedního toku Doubravky, by došlo k poklesu jeho vodnosti při vtoku do 

kvartérních a terciérních uloženin Hornomoravského úvalu. 

 

 

 Obr. 4-10. Situace profilů na potoce Teplička     

                                                                

Potok Teplička pramení pod obcí Kněžpole a teče z jz. svahů Nízkého Jeseníku přes obce Paseka, 

Újezd, Strukov a Žerotín k J, kde se j. od obce Žerotín vlévá zleva do potoka Oskava. Patří k tokům, 

které odvodňují jz. část Nízkého Jeseníku, která patří do HGR 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí 

Moravy tvořený kulmskými horninami hornobenešovského souvrství charakteru drob, prachovců, 

břidlic a slepenců, do pliopleistocénních usazenin Hornomoravského úvalu.  

 

Tab. 4-5 Hydrometrické měření potoka Teplička 15. 7. 2014   

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

1 Teplička na s. okraji obce Paseka 0,0044 - 

2 Teplička v obci Paseka 0,0029 ↓ 0,0015 

3 Teplička na j. okraji obce Újezd 0,0102 ↑ 0,0073 

4 Teplička j. obce Žerotín 0,0068 ↓ 0,0034 

 

Tok Tepličky byl měřen v úseku dlouhém cca 15 km se vzdálenostmi mezi hydrometrickými profily 

od 2 do 5 km.Naměřené údaje, uvedené v Tab. 4-5, zaznamenaly ztrátu vody v toku mezi profily č. 1 a 

2, když Teplička opustila kulmské horniny a část vody infiltrovala do průlinově propustných 

proluviálních písčitých štěrků na okraji Hornomoravského úvalu. Kvartérními fluviálně písčitými 

sedimenty na pokryvu spraší a sprašových hlín v málo vyvinuté údolní nivě pokračoval tok až 
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k profilu č. 4, kde ztrácí třetinu své vodnosti po vtoku do údolní nivy řeky Moravy vyplněné při okraji 

fluviálními písčitohlinitými sedimenty. 

 

 

Obr. 4-11. Situace profilů na potoce Oskava    

 

Potok Oskava pramení pod sedlem Skřítek s nadmořskou výškou 876 m, s. od obce Bedřichov. Teče 

k J přes obec Oskava, Dolní Libina, Šumvald, Dolní Sukolom, Uničov, Pňovice, Štěpánov a u obce 

Chomoutov se vlévá do ramene řeky Moravy po téměř 50 km. Odvodňuje jz. část Nízkého Jeseníku, 

která patří do HGR 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy tvořený kulmskými horninami 

hornobenešovského souvrství charakteru drob, prachovců, břidlic a slepenců, do pliopleistocénních 

usazenin Hornomoravského úvalu. Tok Oskavy byl měřen v délce asi 30 km se vzdálenostmi mezi 

profily přibližně od 2 do 7 km. 

 

Tab. 4-6. Hydrometrické měření potoka Oskava 23. 7. 2014      

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

1 Oskava na s. okraji obce Bedřichov 0,0451 - 

2 Oskava v j. části obce Bedříchov 0,0333 ↓ 0,0118 

3 
Oskava v j. části obce Oskava u odbočky do 

obce Mostkov 
0,0922 

↑ 0,0589 

4 Oskava v obci Dolní Libina 0,1242 ↑ 0,032 

5 Oskava v obci Šumvald 0,0618 ↓ 0,0624 

6 Oskava j. města Uničov 0,1811 ↑ 0,1193 

                        

Hodnoty průtoků, uvedené v Tab. 4-6 hlavně ukazují, že v úseku mezi profily č. 4 v obci Dolní Libina 

a č. 5 v obci Šumvald došlo ke ztrátě poloviny množství protékající vody (0,0624 m
3
/s), která 

infiltrovala do uloženin Hornomoravského úvalu, přičemž je možno předpokládat, že ke ztrátě 

vodnosti došlo v horní části měřeného úseku v okolí obce Dolní Libina, kde Oskava protéká 

proluviálními písčitohlinitými štěrky. Dále už teče údolní nivou vyplněnou fluviálními hlínami 
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sprašového charakteru, které nedovolují svoji minimální propustností infiltraci vody z toku do 

horninového prostředí. V úseku nad profilem č. 4, který je situován do fluviálních písčitých štěrků, je 

úbytek vodnosti do těchto uloženin zřejmě bohatě kompenzován přítoky bezejmenných toků z obou 

stran Oskavy. Ztrátu vody v úseku mezi profily č. 1 a 2 mohou zapříčiňovat jak odběry v z toku ve 

vesnici Bedřichov v letním období, tak infiltrace vody do poruch v kulmských horninách. 
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Obr. 4-12. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1621 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Území HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny 

údolní nivy řeky Moravy a jejích přítoků a vyšších údolních teras severně od Olomouce. Fluviální 

štěrky a písky údolní nivy a přilehlé terasy tvoří spojitý hydrogeologický kolektor s průlinovou 

propustností.  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Vzhledem k nemožnosti spolehlivě rozlišit v geologických profilech vrtů jednotlivé stratigrafické 

jednotky kvartéru a pliocénu, vychází koncepce popisu hydrogeologických poměrů z předpokladu, že 

dochází ke vzájemné hydraulické komunikaci podzemní vody v průlinových kolektorech holocénu, 

pleistocénu a nepravidelně se střídajících průlinových kolektorů a izolátorů pliocénu. Podložní izolátor 

tvoří relativně nepropustné vápnité jíly spodního badenu, případně puklinově propustné souvrství 

kulmu a paleogénu, v úloze stropních izolátorů vystupují především sprašové nebo povodňové hlíny. 

Z hydrogeologického hlediska mají největší význam deprese v předkvartérním podloží, vyplněné 

klastickými sedimenty staropleistocénního, resp. pliocenního stáří. Hydrogeologický význam 

sedimentů v depresích spočívá především v tom, že příznivě ovlivňují oběh podzemní vody vázaný na 

kolektory v nadložních písčitých štěrcích. To dokazují vysoké jednotkové specifické vydatnosti 

hydrogeologických jímacích vrtů vyhloubených ve fluviálních písčitých štěrcích holocénu údolních 

niv nebo v nižších pleistocénních terasách na podloží pliocénních sedimentů. Lze předpokládat, že zde 

dochází k vzájemnému mísení podzemní vody v rámci jednokolektorového zvodněného systému.  

Ověřené hloubky sníženin jsou až 89 m u Brníčka a 84 m u Moravské Huzové. Podle geofyzikálních 

měření jsou deprese v předkvartérním podloží severozápadně od Olomouce mezi Dlouhou Loučkou a 

Chvalkovicemi, mezi Třemi Dvory a Příkazy. Deprese mezi Třemi Dvory a Příkazy je pak, podle J. 

Malého (1986) zřejmě pokračováním přehloubeného koryta, zjištěného v údolí řeky Blaty. Uvedená 

skutečnost by naznačovala možnost propojení Hydrogeologického rajonu 1621 s Hydrogeologickým 

rajonem 1623 Pliopleistocén Blaty.    

Významná skupina kolektorů podzemních vod kvartérních sedimentů rajonu je zastoupená fluviálními 

uloženinami, které se skládají z písčitých štěrků, písků a hlín. Tyto vyplňují rozsáhlé sníženiny 

v předkvartérním reliéfu a budují nízké terasy a údolní nivy řeky Moravy. Jde o staropleistocénní 

sedimenty v depresích a erozní zbytky kralické terasy z chladného období interglaciálu mindel-riss a 

starorisského stáří, dále o fluviální písčité štěrky bradlecké a nenakonické terasy mladorisského stáří a 

o fluviální písčité štěrky údolních teras Moravy. Nízké terasy a údolní nivy spolu vzájemně 

hydraulicky komunikují a jsou současně většinou také v hydraulické spojitosti s vodou povrchových 

toků, neboť jejich nepropustné podloží sahá pod místní erozní bázi. Podzemní voda mělce uložených 

kolektorů proudí ve spodním, převážně písčito-štěrkovitém souvrství, které je v rozsahu údolních niv 

kryto povodňovými hlínami s izolačními vlastnostmi. Mělké kolektory v údolních nivách mohou být 

za určitých podmínek dotovány kromě infiltrace atmosférických srážek i vodou vcezovanou z 

povrchového toku. 

Zvláštní zmínku si severně od Olomouce zasluhují fluviální písčité štěrky neprokázaného 

(pravděpodobně risského) stáří a proluviální písčité a kamenité štěrky s hlinitými polohami většinou 

risského stáří.   

Propustnost nesoudržných průlinově propustných sedimentů, které tvoří zvodněný kolektor,  

charakterizuje Malý (1986) mediánem součinitele hydraulické vodivosti s hodnotou 1,54.10
-4

 m/s. 

Krajní meze jsou 5,5.10
-5

 m/s a 2,5.10
-3

 m/s. Výrazných hodnot dosahují součinitele hydraulické 
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vodivosti v okolí obce Pňovice (1,21-2,38.10
-3

 m/s) a jižně od Uničova (1,26.10
-3

 m/s). Největší 

jednotkové vydatnosti hydrogeologických jímacích vrtů jsou soustředěné na místa depresí 

v neogenním reliéfu, kde dosahují až hodnoty 11 l/s. Oproti tomu nejnižších hodnot je dosaženo 

v jímacích objektech, které jsou situovány v sedimentech nižších fluviálních teras a údolních niv. Zde 

se hodnoty pohybují kolem 1,2 l/s. Zpracování hydraulických parametrů v rámci projektu je uvedeno 

v kapitole 5 (Tab. 5-1, Obr. 5-1, Obr. 5-2)
 

Proudění podzemní vody je popsáno v kapitole 5.2. Systémová analýza oběhu podzemní vody.. 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Průlinový kolektor kvartérních sedimentů údolní nivy řeky Moravy je pod tzv. řimickým prahem 

obohacován jednak podzemními vodami Ca-HCO3 typu s celkovou mineralizací kolem 0,55–0,6 g/l
 
z 

podložního, hydrochemicky značně aktivního krasovo-puklinového kolektoru Mladečského krasu, 

jednak poměrně málo celkově mineralizovanými podzemními vodami puklinového kolektoru 

hydrogeologického masívu hydrochemicky inaktivních nekarbonátových hornin kulmu s celkovou 

mineralizací mezi 0,29–0,32 g/l. V celkovém chemismu výsledné podzemní vody mělkého 

průlinového kolektoru údolní nivy řeky Moravy se pak vedle uvedených složek ještě výrazně 

uplatňuje kvalita povrchové vody v řece Moravě, s níž je tento kolektor v úzkém hydraulickém 

spojení, a veškeré antropogenní aktivity v olomoucké sídelní regionální aglomeraci. Převládajícími 

hydrochemickými složkami zůstávají ionty vápníku (53–95 mval%) a hydrogenkarbonátů (80–

90 mval%), celková mineralizace podzemní vody kolísá mezi 0,32 až 0,5 g/l. Důležitý je však 

poznatek, že v příčném profilu údolní nivou směrem k řece klesá hodnota celkové mineralizace 

podzemní vody stejně jako obsahy vápníku a hydrogenuhličitanů a naopak vzrůstá zastoupení iontů 

silných kyselin (chloridy, sírany dusičnany), jejichž podíl v říční vodě představuje až 50 mval%. 

Lokálně zjištěné vysoké koncentrace železa a manganu (až 15 mg/l
 
železa a 1,5 mg/l

 
manganu) 

vzrůstají rovněž s klesající vzdáleností od řeky a pravděpodobně souvisejí s měnícími se oxidačně-

redukčními podmínkami v zóně tzv. mělké poříční vody. 

V zásadě lze konstatovat, že podzemní vody mělkých kolektorů odpovídají hydrochemickým složením 

méně kvalitním podzemním vodám, využitelným pro vodárenské účely pouze po technologické 

úpravě. Těsná hydraulická spojitost kolektorů s povrchovou vodou v řece Moravě upozorňuje na 

značné nebezpečí pro chemismus podzemních vod průlinového kolektoru kvartérních fluviálních 

sedimentů řeky Moravy ze strany eventuálního podstatného znečištění říční vody např. při 

povodňových stavech. 

Podzemní vody ostatních průlinových kolektorů v kvartérních sedimentech chemismem většinou 

odpovídají vodám CaNa-HCO3 typu (dle 20 mva%), často je jejich složení modifikováno nadlimitními 

koncentracemi síranů nebo dusičnanů. Směrem k J je z regionálního hlediska pozorovatelný nárůst 

celkové mineralizace (od ca 0,25 g/l
 
po 0,35–0,5 g/l) za současného vzestupu koncentrací železa i 

manganu, jejichž nadlimitní koncentrace se stávají často největší překážkou snadné vodárenské 

využitelnosti podzemních vod. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
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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. 

 

Tab. 4-7. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 1621 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1621 459 1 2 223 

 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1623 převládají podzemní vody 

základního chemického typu Ca-HCO3, který jednoznačně dominuje v severní a střední části rajonu. 

V severnívýchodní (Červenka) a jihozápadní (Olomouc – Horka/M) části rajonu je častý výskyt 

podzemní vody s podílem síranů Ca-HCO3SO4, na JV v okolí Bohuňovic s podílem sodíku CaNa-

HCO3. Proměnlivost chemických typů podzemní vody v ploše HGR 1623 je znázorněna na Obr. 4-13. 
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Obr. 4-13. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1621 
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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 HGR1621 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu 1621_1 Příkazy v (R83; 

Tab. 4-8). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje přes 170 let let  

(Tab. 4-9).  

 

Tab. 4-8. 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) 

R83 0,16 ± 0,05 0,19 ± 0,05 0,02 ± 0,05 0,1 ± 0,1 

 

Tab. 4-9. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R83 >200 >200 >170 >200 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podle této látky (Bruthans et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část byla provedena 

revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s odběrem vyšším než 6 000 m
3
.rok

-1
. Současně 

byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi 

byla využita data Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a 

správcem databáze odběrů podzemních vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. 

Jedinečnost této databáze spočívá v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 

1979 – 2010 a celorepublikový charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně 

zpracovává pro Souhrnnou vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje 

vykazované podle vyhlášky MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o 

údajích pro vodní bilanci. V databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 

v kalendářním roce nebo 500 m
3
 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně 

doplňovaná, byla dále kontrolována na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

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 

Vodárenský význam hydrogeologického rajonu je nezastupitelný. Hromadné zásobování obyvatel 

pitnou vodou je zajišťováno prakticky výhradně ze zdrojů podzemních vod. Vodní zdroje jsou 

v rozhodující míře vázány na kvartérní fluviální uloženiny s výjimkou jímacího území Litovel, 

využívajícího zvodeň krasové struktury. Na území HGR 1621 jsou významná jímací území 

s vodárenskými odběry v desítkách až přes stovku l/s podzemní vody. V roce 1997 postihly prakticky 

celou oblast HGR 1621 rozsáhlé povodně, které poškodily řadu jímacích území a bylo je nutnépo 

povodních opět plně zprovoznit. Hodnoty celkových odběrů podzemních vod pro hromadné 

zásobování z nejvýznamnějších jímacích území okresu Olomouc v druhé polovině osmdesátých let 

postupně mírně vzrůstaly, a to z původních cca 714 l/s v letech 1986 a 1987 až na 776 l/s, které byly 

zaznamenány shodně v letech 1990 a 1992. V 90. letech pak došlo ke značnému poklesu 

vodárenských odběrů. V následující Tab. 4-10, Tab. 4-11 jsou uvedeny povolené a skutečné odběry 

podzemních vod z vybraných nejvýznamnějších jímacích území v roce 2010, jak je uvádí 

vodohospodářský informační portál. Z údajů jsou patrné výrazně nižší uváděné odběry, než jsou 
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povolená množství pro jednotlivá jímací území. Výjimkou je Litovel, kde však bylo v minulosti pro 

odběr povolené množství 250 l/s. 

 

Tab. 4-10. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1621 

JÍMACÍ ÚZEMÍ povolený odběr podzemních vod [l/s] průměrný roční odběr 2010 [l/s] 

Litovel 100 101,5 

Uničov - Brníčko 20 6,2 

Haukovice 45 16,3 

Štěpánov – Moravská Huzová 80 26,2 

Chomoutov 40 11,6 

Pňovice–Březové - Náklo 220 87,1 

Olomouc - Černovír 250 58,9 

 

Tab. 4-11. Přehled odběrů a povolení podzemních vod v HGR 1621 

Číslo 

 VHB 
Odběrné místo 

Odběr v 

m3 rok 

2012 

Odběr v 

l/s rok 

2012 

Povolení vydal Č.j. 
Povolení v 

tis. m3/rok 

Povolení      

v tis. 

m3/měsíc 

Povolení    

v l/s 

530070 
MOVO Olomouc - 

Černovír 
2 534 994 80,4 

Magistrát města 

Olomouc 
ŽP/1605/03/Ha 5991,84 499,32 250 

530469 
MOVO Olomouc - 

VZ Chomoutov 
528 614 16,8 

Městský úřad 

Šternberk 
ŽP/214/03/B 946,08 78,84 40 

530062 
MOVO Olomouc - 

Štěpánov 
514 788 16,3 - - - - - 

530727 
MOVO Olomouc - 

Březové 
623 294 19,8 

Městský úřad 

Litovel 
ŽP-926/1/03-Žá 1350,582   58,4 

530341 
MOVO Olomouc - 

Pňovice I, II, III 
1 954 928 62,0 

Městský úřad 

Litovel 
ŽP-926/1/03-Žá 3714,101   160,6 

530073 
MOVO Olomouc - 

Haukovice 
460 102 14,6 

Městský úřad 

Uničov 

MUUV 

15017/2007 

ŽP/LBa 

946,08 78,84 45 
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Obr. 4-14. Odběry podzemní vody v HGR 1621 – stav v roce 2012 

včetně nově navržených hranic HGR 1610 (fialově) 
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Obr. 4-15. Odběry podzemní vody v HGR 1621 – srovnání let 1993 - 2014 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

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

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

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

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

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

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

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

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

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

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

rajony v kvartérních fluviálních sedimentech jsou charakterizovány vysokou průlinovou propustností 

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

v toku. Charakteristiky pro modely v kvartérních fluviálních sedimentech rajonu 4 jsou především 

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

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ TRANSMISIVITY T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

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

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

nula). 

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

2

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

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

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

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

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

chemismu podzemních vod. 

Koncepční model proudění podzemní vody pro realizaci hydrogeologického matematického modelu 

lze shrnout v následujících bodech:  

 HGR 1621 Zahrnuje především geomorfologický podcelek Středomoravské nivy severně od 

Olomouce. Na východ částečně zasahuje do Uničovské plošiny. Podél toku Moravy probíhá 

od Řimic na severu až po soutokovou oblast s Bystřicí u Olomouce na jihu, kde na něj 

navazuje jižní část - HGR 1622. Orientační rozloha rajonu je cca 360 km
2
.  

 Území je tvořeno kvartérními fluviálními uloženinami údolní nivy Moravy a vyšších údolních 

teras. Ty jsou budovány písčitými štěrky, písky a hlínami. Fluviální štěrky a písky tvoří 

průlinově propustný hydrogeologický kolektor. Z hydrogeologického hlediska mají velký 

význam existující deprese v předkvartérním podloží, vyplněné klastickými sedimenty 

staropleistocenního, příp. pliocenního stáří. Tato klastika příznivě ovlivňují oběh podzemní 

vody, vázaný na mladší fluviální písčité štěrky a písky. Lze předpokládat, že zde dochází 

k vzájemnému mísení podzemní vody v rámci jednokolektorového zvodněného systému. 

Ověřené hloubky sníženin jsou až 89 m (Brníčko) a 84 m u Moravské Huzové. 

Podle geofyzikálních měření jsou deprese v předkvartérním podloží sz. od Olomouce mezi 

Dlouhou Loučkou a Chválkovicemi, mezi Třemi Dvory a Příkazy. Celková mocnost kolektoru 

v HGR 1621 je vyjádřena na Obr. 5-4. 

 Podložní izolátory vytvářejí relativně nepropustné neogenní jíly nebo puklinově propustné 

souvrství kulmu. Výměnu podzemních vod s podložními jednotkami lze zanedbat. Izolinie 

báze kolektoru jsou vyznačeny na Obr. 4-5 a Obr. 4-6 

 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 1621 je znázorněn na Obr. 5-5. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

V HGR 1621 se v závislosti na geomorfologii území, hydraulických vlastnostech kolektorů a 

odtokových poměrech řek utváří i proudění mělké podzemní vody. V některých částech údolní nivy je 

voda infiltrována z povrchového toku. Množství dotace přitom závisí na velikosti spádu mezi hladinou 

povrchové a podzemní vody, propustnosti dna a břehů říčního koryta. K infiltraci z povrchového toku 

dochází například v oblastech s významným vodárenským odběrem podzemní vody. Podzemní voda 
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říčních teras, jejichž báze leží nad úrovní povrchu údolní nivy, je dotována převážně atmosférickými 

srážkami. Většinou směřuje šikmo až kolmo k povrchovému toku.  

V severní části rajonu se vytváří dva samostatné proudy, které protékají povodími Oskavy a Moravy. 

První přitéká do hodnoceného území od S a SV, druhý vzniká při sz. hranici rajonu a koresponduje 

s řekou Moravou. Za významný zdroj podzemní vody je nutné považovat dotaci vody z okolních hg 

rajonů – z hydrogeologického masívu. U Litovle tak dochází k odvodnění krasové struktury 

devonských vápenců Mladečského krasu do hodnoceného hydrogeologického rajonu. Pod Litovlí již 

směřuje jednotný proud přibližně k JV. Podle J. Malého (1986) probíhá severovýchodně od Senice na 

Hané dělicí proudnice, která je důležitá z hlediska kvantifikace přírodních zdrojů podzemní vody. 

Jedna část proudu sleduje dále řeku Moravu, druhá se stáčí do jižního směru a pokračuje údolím Blaty, 

tzn. do HGR 1623 Pliopleistocén Blaty.  

Při sestavení koncepčního hydrogeologického modelu je velmi důležité stanovit okrajové podmínky. Z 

3 typů okrajových podmínek byly v rámci rajonu 1621 použity dvě a to okrajová podmínka II. druhu 

(q = 0) a III. druhu (smíšená, kde q = f (H). 

V rámci HGR 1621 byly při jeho hranici vymezeny úseky s místy, kde dochází k dotaci kolektorů 

pliopleistocénních a kvartérních sedimentů stejně jako úseky s územím bez zjevné dotace 

a v neposlední řadě pak prostor, kde je hydrogeologický 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 hydrogeologického 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).  

Dotace kolektorů od západu, resp. severozápadu, z prostoru výskytu neogenních sedimentů a okolního 

hydrogeologického masívu (mezi Řimicemi a Troubelicemi) je nevýznamná. Větší význam týkající se 

dotace kolektoru v popisovaném hydrogeologickém rajonu z hydrogeologického masivu okolních 

rajonů je v jeho severní a především pak severovýchodní a východní části. Dotace kolektoru v severní 

části rajonu 1621 (úsek 3 mezi Troubelicemi a Dolní Libinou) se předpokládá ve výši 0,045 m
3
.s

-1
. 

V úseku 5 a 6, tj. prakticky od Dolní Libiny až po Olomouc dochází k dotaci podzemní vody 

z hydrogeologického masívu HGR 6612 (Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy). Přitom 

v severovýchodní části (při okraji námi popisovaného rajonu - západně od Paseky) lze očekávat 

významnější vliv odvodnění elevační struktury devonských vápenců, která probíhá skrytě buď do 

štěrkopísčitých uloženin výplavových kuželů nebo do pliopleistocénních sedimentů. Předpokládaná 

výše dotace v úsecích 5 a 6 činí 0,300 m
3
/s. Předpokládaná dotace kolektorů pliopleistocénu z vápenců 

Mladečského krasu, event. ze sousedního hydrogeologického masívu (úsek 10 mezi Chořelicemi a 

Řimicemi) činí 0,175 m
3
/s. Co se týká dotace rajonu z kvartéru (řeka Morava na vstupu v prostoru 

Řimické soutěsky a její nejdůležitější přítoky - zvláště Oskava a Bystřice), tato činí 0,055 m
3
/s. Suma 

výše uvedených přítoků činí 0,575 m
3
/s, tj. 575 l/s. Z území popisovaného hydrogeologického rajonu 

dochází k odtoku podzemní vody a to jednak v úseku 9 (mezi Příkazy a Chořelicemi) do rajonu 1623 

Kvartér Blaty, kde byla vypočtena hodnota Q=0,150 m
3
/s a v koncové části rajonu u Olomouce při 

odtoku řeky Moravy do sousedního rajonu 1622 vypočtenou hodnotou Q=0,117 m
3
/s. Do celkové 

bilance hodnoceného hydrogeologického rajonu 1621 je nezbytné započítat i atmosférické srážky 
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spadlé na jeho území (356,8 km
2
). Z průměrného úhrnu 593,5 mm (stanoveno pro celý rajon) bylo do 

bilance započteno 10 % srážek, což odpovídá hodnotě 21 176 tis. m
3
 za rok, tj. 0,671 m

3
/s = 671 l/s. 

Součet hodnot stanovených pro přítok a atmosférické srážky podílející se na tvorbě zásob podzemní 

vody v hydrogeologickém rajonu 1621, činí 1 246 l/s. 

Při hodnocení území rajonu 1621 nutno přihlédnout k vodárenským odběrům prováděným 

z exploatovaných zdrojů významných jímacích území. Jde zejména o následující jímací území: Litovel 

- Čerlinka (v roce 2012 činil odběr 101,1 l/s), Černovír (80,4 l/s), Pňovice (62,0 l/s), Březové (19,8 

l/s), Chomoutov (16,8 l/s), Štěpánov (16,3 l/s), Haukovice (14,6 l/s podzemní vody) - viz Tab. 4-10, 

Tab. 4-11 vodárenských odběrů jímacích území HGR 1621. Podzemní voda v rajonu 1621 je jímána 

z řady dalších zdrojů určených k veřejnému zásobování, příp. k jiným účelům. Jejich odebíraná 

množství však dosahují nižších hodnot 

.  
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 1621 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  

  Hranice rajonu   
Okrajová  

podmínka 
    Délka Mocnost kf I Q Q+ Q- 

      typ popis geologie m m m/s   m3/s m3/s m3/s 

1 Morava _ vtok Řimická soutěska Z III. druhu q = f(H) Q 1000 5 0.001 0.005 0.0025 0.025 0.000 

2 úsek Řimice - Troubelice SZ II. druhu q = 0 N 18000 0           

3 úsek Troubelice - Dolní Libina SZ III. druhu q = f(H) Kr 8000 15 2E-04 0.003 0.0045 0.045 0.000 

4 Oskava - vtok S III. druhu q = f(H) Q 1500 5 8E-04 0.005 0.0300 0.030   

5 úsek Dolní Libina - Mladějovice SV III. druhu q = f(H) Kr 20000 20 2E-04 0.003 0.2000 0.200   

6 úsek Mladějovice - Olomouc JV III. druhu q = f(H) Kr 25000 20 1E-04 0.002 0.1000 0.1000   

7 Olomouc - řeka Morava výtok JV III. druhu q = f(H) Q 4500 10 0.002 0.001 0.1170   0.117 

8 úsek Olomouc - Příkazy J II. druhu q = 0 N 9000 -           

9 úsek Příkazy - Chořelice (Blata odtok) JZ III. druhu q = f(H) Q, N 5000 30 0.001 0.001 0.1500   0.150 

10 úsek Chořelice - Řimice Z III. druhu q = f(H) D, Kr 12500 20 5E-04 0.001 0.290 0.290   

                SUMA    0.690 0.267 

srážky úhrn 593,5 mm, 10% započítat do bilance - tj. 0,671 m
3
/s  (671 l/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 
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Obr. 5-3. Schéma koncepčního modelu HGR 1621, 

(červeně: okrajová podmínka II. druhu q=0; modře: III. druhu (smíšená, kde q = f (H). 
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Obr. 5-4. Celková mocnost kolektoru v HGR 1621 
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Obr. 5-5. Hydroizohypsy v HGR 1621 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

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

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

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

(roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, 

že zejména dlouhodobé změny podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin 

podzemní vody lze z valné části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména 

atmosférických srážek. Seznam vrtů použitých pro analýzu je uveden v Tab. 5-2, kolísání hladin na 

těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-6. 

 

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

číslo vrtu lokalita X Y Z hloubka vrtu (m) Klíč_GDO 

VB-0052N Šumvald 1094242 553229,1 261,74 17,6 680676 

S-1 Šumvald 1094300 553265 263,38 17 300618 

VB-0053N Dolní Dlouhá Loučka 1096453 550907,4 258,11 20,2 693857 

S-3 Nová Dědina u Uničova 1097910 554320 243,05 20 300620 

S-6 Uničov 1101880 554615 234,93 20 301289 

7H-002b Červenka 1102984 557587,1 237,27 20 686873 

VB-0044N Červenka 1103000 557597,6 237,65 16 684634 

S-8 Tři Dvory u Litovle 1107430 555480 229,71 15,9 301290 

7H-003b Litovel 1110050 557251,6 229,92 20 693850 

S-10 Náklo 1111070 555920 227,47 19,3 425608 

S-3 Horka nad Moravou 1113080 548410 220,41 11,2 426943 

V-06 Horka nad Moravou 1116300 548240 216,39 8 426486 

7H-004b Moravská Loděnice 1117446 544461,1 216,96 20 693849 

7H-027a Moravská Loděnice 1117449 544462,2 217,02 15 693856 

 

 

Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-6a. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-6b. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-6c. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH REBILANCE  

Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 1621_1 Příkazy a 1621_2 Šumvald. Pro zajištění režimního 

měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření kolísání hladiny 

podzemní vody a její teploty (viz Kučera et al. 2015). V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také 

intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. Výsledky režimních měření na uvedených 

vrtech dokumentuje následující obrázek. Naměřená data jsou uložena v ČGS. 

 

 

Obr. 5-7. Režimní měření na vrtu 1621_1 Příkazy 
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Obr. 5-8. Režimní měření na vrtu 1621_2 Šumvald 

 

Delší řadu sledování má vrt 1621-1 Příkazy, který je situovaný při společné hranici rajonů 1621 a 

1623. Od začátku roku 2015 do začátku dubna úroveň hladiny oscilovala při celkově vzestupném 

trendu. Začátkem dubna se projevil její pokles a následná stagnace do konce června. Od konce června 

úroveň hladiny prakticky lineárně klesala až do 18. srpna, kdy došlo k jejímu zvýšení a následně ke 

zpomalení poklesového trendu. Následně hladina podzemní vody do konce sledování oscilovala bez 

dalšího poklesu. Celkově došlo za sledované období v Příkazech k poklesu piezometrické úrovně 

hladiny podzemní vody o 0,12 m. Nejvyšší úroveň hladiny byla zastižena v dubnu a nejnižší v říjnu. 

Rozkyv hladiny za sledované období byl ve vrtu 1621-1 Příkazy 0,28 m. Velmi vydatné srážky, které 

se na sledovaném území vyskytly po delším suchém období ve dnech 16. až 19. srpna se na chodu 

hladiny podzemní vody projevily s minimálním zpožděním.  

Ve vrtu 1621-2 Šumvald klesala úroveň hladiny podzemní vody od začátku června do začátku srpna. 

V srpnu po mírném nárůstu stagnovala a od září se projevuje opět pozvolný pokles. V říjnu pak 

hladina nejprve stagnovala a koncem období se projevil mírný pokles. Pokles hladiny za sledované 

období činil 0,45 m.  

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod lze doporučit využívání 

nových monitorovacích vrtů uvedených v Tab. 5-3 a vrty pozorované ČHMÚ uvedené v Tab. 5-4.  

 

Tab. 5-3. Nové hydrogeologické vrty navržené pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 1621 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka  

(m) 

hladina (m) 

pod terénem 

1621_1 Příkazy 1115736.17 554600.05 229 229.81 62 7,18 

1621_2 Šumvald 1092283.83 554224.13 266.5 267.35 60 2,05 
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Tab. 5-4. Referenční vrty ČHMÚ navržené k monitorování v HGR 1621 

označení objektu název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

(m) (m n. m.) (m n. m.) 

S-1 Šumvald pliopleistocén  17 263.38 256,80 

S-6 Uničov pliopleistocén  20 234.93 231,40 

7H-002b Červenka pliopleistocén  20 237.27 232,80 

S-8 Tři Dvory u Litovle kvartér  15.9 229.71 226,60 

S-10 Náklo pliopleistocén  19.3 227.47 224,90 

S-3 Horka nad Moravou kvartér  11.2 220.41 217,40 

7H-004b Moravská Loděnice pliopleistocén  20 216.96 214,00 

 

Vzhledem k významnosti řeky Moravy ve vztahu k určení přírodních zdrojů podzemních vod lze 

doporučit realizaci měření základních hydrologických charakteristik toku na hranicích 

hydrogeologického rajonu.  

Vzhledem ke složitým vztahům mezi odběry podzemní vody a na vodu vázanými ekosystémy se 

doporučuje zpracovat pro jímací území na ploše HGR 1621 manipulační řády. 

Koexistence jímání podzemní vody a na vodu vázaných ekosystémů (lužních lesů) by bylo vhodné 

řešit stanovením minimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé, případným čerpáním dotčené, 

ekosystémy. Minimální hladina musí být navržena tak, aby zajistila eliminaci stresu ze sucha pro tyto 

ekosystémy. 
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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 

Do plochy rajonu 1621 zasahuje v horní části povodí stanice Uničov – Oskava (3630). Většinu rajonu 

zaujímá mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Olomouc – Morava (3670). Přítoky do 

mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Moravičany – Morava (3550), Třebůvka – Loštice (3610), 

Uničov – Oskava (3630), Šternberk – Sitka (3640) a Velká Bystřice – Bystřice (3660). Průtoky v 

sedmi 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 1621 – 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. 

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

 T-12 (1621) Cholinka (Horka nad Moravou) 

Vodoměrná pozorování ČHMÚ umožňují charakterizovat hydrologické poměry na mezipovodí, v 

němž převažují levostranné přítoky Moravy. Jako jejich doplněk bylo zvoleno pozorování 

pravostranného přítoku Cholinky, které je pro tento účel z pravostranných přítoků vzhledem k části 

povodí ležící v HGR 1621 nejvhodnější. 

 

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 

1610m36 

70-3610 

3550 3630 

3640 3660 

mezipovodí 

Morava 

(Olomouc – 

Nové Sady) 

3670 

3610 

3550 

3630 

3640 

3660 

 618,24 2,871 302,79 635,44 316,48 1979–

2010 

1621p36 

30 

Povodí Oskava 

(Uničov) 

3630  763,04 1,871 490,28 256,31 40,26 1979–

2010 

HGR HGR 1621 - TRANS 593,52 - 234,63 356,83 356,83 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 541,64 362,39 18,22 12,19 

POD mezipovodí Morava (Olomouc-

Nové Sady) 

16,0 13,13 460,67 332,36 8,70 6,28 

POD mezipovodí Oskava (Uničov) 1,23 1,16 22,48 21,27 1,05 1,00 

POV mezipovodí Morava (Olomouc 

- Nové Sady) 

6,69 1,82 186,67 44,28 3,53 0,84 

POV mezipovod í Oskava (Uničov) 2,53 0,92 45,92 17,05 2,15 0,80 

VYP HGR NaN NaN 314,09 314,09 10,56 10,56 

VYP Mezipovodí Morava (Olomouc-

Nové Sady 

45,14 56,54 1297,14 1453,21 24,50 27,44 

VYP mezipovodí Oskava (Uničov) 6,36 7,13 117,17 124,89 5,49 5,85 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1621 

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 (Olomouc – Nové Sady) 0.1, mezipovodí Oskava 

(Uničov) 0.61. 

Na Obr. 6-6, Obr. 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 1621 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. Mezipovodí Morava (Olomouc – Nové Sady) a Mezipovodí Oskava (Uničov). Pozorovaný a modelovaný 

odtok [mm/měsíc]. 

.  

Obr. 6-4. HGR 1621. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5. Mezipovodí Morava (Olomouc – Nové Sady) a Mezipovodí Oskava (Uničov). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-6.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7.  Mezipovodí Morava (Olomouc – Nové Sady) a Mezipovodí Oskava (Uničov). 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 

1621p3630 680676 0.372 

1621p3630 300618 0.396 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 426943 0.451 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 686873 0.531 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 300620 0.531 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 684634 0.54 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 301290 0.614 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 426486 0.652 

1621p3630 693857 0.682 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 425608 0.708 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 301289 0.715 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 693851 0.828 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 693850 0.834 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 693849 0.864 

1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 693856 0.872 

 

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

DBC 1621m3670-3610-3550-3630-3640-3660 1621p3630 

BILAN 0.3881504 0.4632441 

MINIMA 0.1652660 0.2605024 

Kliner-Knezek 0.2617858 0.3304981 
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Obr. 6-12. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1621p3630 a hladin podzemních 

vod ve vrtu ID 693857 

 

Obr. 6-13. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí 1621m3670-3610-3550-3630-3640-

3660 a hladin podzemních vod vrtu ID 693856 
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Obr. 6-14. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1621m3670-3610-3550-3630-3640-

3660 a hladin podzemních vod vrtů  
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Obr. 6-14b. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1621m3670-3610-3550-3630-

3640-3660 a hladin podzemních vod vrtů  
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Obr. 6-14c. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1621m3670-3610-3550-3630-

3640-3660 a hladin podzemních vod vrtů  

 

Obr. 6-12 až Obr. 6-14, vystihují problém výběru reprezentativního vrtu pro řešený rajon. Dobrá shoda 

v hodnotách základního odtoku je vidět pro metody klouzavých minim a Kliner-Kněžek. Výsledky 

modelu Bilan reprezentují charakter průběhu základního odtoku, nicméně v maximech jsou 

nadhodnocené. 

. 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1610 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1,73 l/s/km
2
, celková dotace je pak 54,55 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý hydrogeologický rajon jsou 

uvedeny v Tab. 6-5 a Tab. 6-6. Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 1621 vyšla 

1,73 l/s/km
2
.  Na nově zřízené vodoměrné stanici Cholinka (Horka nad Moravou) byla v rámci aktivity 

4 stanovena dotace podzemních vod 1,52 l/s/km
2
, což je v dobré shodě s výsledky modelování. 
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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 

(Olomouc-Nové Sady) 

618,21 142,51 163,47 475,7 454,21 64,2 2,03 

mezipovodí Oskava         

(Uničov) 

763,01 227,43 242,03 535,58 518,47 107,35 3,4 

HGR 593,49 NA 135,19 458,3 457,65 54,55 1,73 

Vysvětlivky: *nejsou k dispozici data pro celé období; P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc); R  měsíční odtoková výška 

pozorovaná (mm/měsíc); RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc); RC dotace zásob podzemních vod 

(mm/měsíc, l/s/km2); ET evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

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      

(Olomouc-Nové Sady) 

649 129,4 177,28 519,6 470,55 67,96 2,15 

mezipovodí Oskava 

(Uničov) 

797,45 223,43 250,88 574,03 535,78 116,79 3,7 

HGR 624,72 NA 148,02 476,7 475,08 57,68 1,83 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Tab. 4-1, Tab. 4-2 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 1621 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 130,71 135,19 1,03 148,02 1,09 

mezipovodí Morava     (Olomouc-Nové Sady) 158,86 163,47 1,03 177,28 1,08 

mezipovodí Oskava (Uničov) 217,16 242,03 1,11 250,88 1,04 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1621 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 459,65 457,65 1,00 475,08 1,04 

mezipovodí Morava     (Olomouc-Nové Sady) 456,87 454,21 0,99 470,55 1,04 

mezipovodí Oskava (Uničov) 514,11 518,47 1,01 535,78 1,03 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1621 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 48,41 54,55 1,13 57,68 1,06 

mezipovodí Morava     (Olomouc-Nové Sady) 57,63 64,20 1,11 67,96 1,06 

mezipovodí Oskava (Uničov) 104,53 107,35 1,03 116,79 1,09 
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Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1621 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 50.14 54.00 1.08 56.47 1.05 

mezipovodí Morava     (Olomouc-Nové Sady) 59.25 63.68 1.07 66.80 1.05 

mezipovodí Oskava (Uničov) 103.23 106.72 1.03 111.63 1.05 

 

Obr. 6-19 až Obr. 6-20 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1621. 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. Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

 

Obr. 6-15. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-16. Vývoj průměrné roční teploty 
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Obr. 6-17. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-18. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-19. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-20. 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. Trend výšky hladiny 

vody ve vrtu 693857 posuzován nebyl z důvodu krátké datové řady – pouze 4 roky 

 Na území HGR 1621 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

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

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-21. 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. 6-22. 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. 6-21. 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. 6-22. 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. 

Úprava pozorovací sítě není navrhována, stávající vodoměrná pozorování dostatečně pokrývají HGR 

1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část. 

. 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1621 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. 

 

 

Obr. 6-23. Situace HGR 1621 v rámci modelového regionu 3 
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6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě je zadána pomocí okrajové podmínky třetího typu „stream“, která 

simuluje vodní výměnu mezi podzemními vodami a recipienty. Nadmořské výšky říční sítě byly 

zaměřeny v rámci rekognoskace terénu. V prostoru mezi jednotlivými záměry povrchových vod byly 

nadmořské výšky interpolovány za pomocí digitálního modelu terénu 4. generace. Velikost 

odporového koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu, 

mocnosti a hydraulické vodivosti říčních dnových sedimentů. Pouze v případě málo významných toků 

byla drenáž podzemních vod simulována pomocí okrajové podmínky třetího typu „drain“. 

Hranice modelu byly lokalizovány do přirozených geologických a hydraulických hranic, které jsou 

definovány vyklíněním pliocenních a kvartérních sedimentů údolních niv. Veškeré obvodové hranice 

modelu byly simulovány III. smíšenou okrajovou podmínkou GHB, reprezentující dotace podzemních 

vod z hydrogeologického masívu okolních hydrogeologických rajonů. 

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, 2013), respektive hodnoty pro mezipovodí Morava – Olomouc Nové Sady a 

mezipovodí Oskava – Uničov. 

Určitým problémem při implementaci výsledků modelu BILAN do hydraulického modelu byl fakt, že 

model BILAN je modelem nedistribuovaným, zatímco zpracovávaný hydraulický model je plně 

distribuovaný. Proto i parametr infiltrace byl parametrem kalibrovaným. HGR byl rozdělen na menší 

území, v rámci kterých byla infiltrace kalibrována individuálně. Nicméně výsledky modelu BILAN 

byly z hlediska kvalitativního, tzn. období, kdy dochází k infiltraci, byly převzaty prakticky beze 

změn, respektive mohl být lokálně posunut začátek nebo konec období infiltrace o jeden měsíc. To, co 

bylo kalibrováno, byla intenzita infiltrace. 

Evapotranspirace je v hydraulickém modelu parametr složený, a to ze tří hodnot: (1) povrch 

evapotranspirace (při dosažení této hodnoty probíhá evapotranspirace v maximální míře), (2) 

maximální míra evapotranspirace a (3) hloubka dosahu evapotranspirace. Protože zaměření modelu 

nevyžaduje detailní nastavení, bylo k parametru evapotranspirace přistupováno jako k bilanční entitě. 

Povrch evapotranspirace byl nastaven shodný s terénem. Zbylé dvě hodnoty byly součástí procesu 

kalibrace. 

Pro území modelu je efektivní infiltrace (rozdíl infiltrace a evapotranspirace) kalibrována na celkové 

úrovni 2600 l/s. To odpovídá specifickému základnímu odtoku 3,0 l/s.km. 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených archivních dat zpracovaných v rámci koncepčního modelu. V průběhu kalibrace byly 

laděny hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K (metoda „pilot points“), hodnoty storativity, 

konduktance okrajových podmínek (vodní toky a přetoky z a do modelu na hranici). V procesu 
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kalibrace byla docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla 

docílena rovněž přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků v říční síti. 

Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K se pro první modelovou vrstvu vesměs pohybovaly          

v řádech mezi x.10
-7

 až x.10
-3

 m/s. V případě druhé (pliopleistocénní) modelové vrstvy se hodnoty    K 

pohybovaly v řádech mezi x.10
-9

 až x.10
-3

 m/s. Konduktance okrajové podmínky na přetoku z a do 

modelu (GHB) se na území modelu pohybovala v řádech x. 10
-8

 m
2
s/m až x. 10

-3
 m

2
/s/m. Konduktance 

okrajové podmínky významných vodních toků (stream boundary) se pohybovala  od  0  až  po x.10
-4

 

m
2
/s/m, konduktance okrajové podmínky menších vodních toků (drain boundary) pak od 0 do x.10

-5
 

m
2
/s/m. 

V průběhu kalibrace byly pro volnou zásobnost vyčleněny dvě oblasti s konstantní hodnotou tohoto 

kapacitního parametru. První oblast byla vymezena v severní části HG rajonu 1622, kde volná 

zásobnost měla hodnotu 0,15, druhá oblast pak byla představována zbylým územím modelu s 

hodnotou volné zásobnosti 0,2. Parametr pružné zásobnosti byl udržován v celém rozsahu modelu 

konstantní a byl nastaven na hodnotu 10
-5

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Stacionární simulace je založena na předpokladu ustáleného proudění podzemní vody při průměrné 

infiltraci, odpovídajících průměrných odběrech a drenáži do říční sítě. Kalibrovaný stacionární model 

byl využit pro výpočet scénářů ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemních vod, 

 varianta při odběrech podzemních vod na úrovni maximálních povolených odběrů. 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001–2010. Kalibrované modely byly využity pro prognózní simulace dopadů 

klimatických změn na vodní bilanci hodnoceného rajonu. V této souvislosti byla také provedena 

optimalizace vodohospodářského využití struktury. 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé vrstvy zobrazeny naObr. 

6-24 a Obr. 6-25. Modelovaná hydrogeologická struktura sleduje údolní nivu Moravy a jejích přítoků 

v délce cca 80 km. Podzemní vody jsou drénovány hustou říční sítí, odtékají jihovýchodním až jižním 

směrem k Napajedelské soutěsce. Nejvyšší hydraulické gradienty jsou zaznamenávány při okrajích 

modelu, zejména na území HGR 1621 na kontaktu s kulmskými horninami. Ve směru proudění 

podzemních vod se hydraulický gradient postupně snižuje. V rozsáhlých oblastech modelové domény 

(HGR 1623, centrální část HGR 1621 či 1622) 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 300 m n. m. v severním cípu HGR 1621 při vtoku Mladoňovského potoka do rajonu 

a minimální 177 m n. m. v oblasti Napajedelské soutěsky v HGR 1622. 

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. 

. 
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Tab. 6-11. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu – neovlivněný stav 

okrajová podmínka 
přítok 

(l/s) 

odtok (odvodnění) 

(l/s) 

vodní toky 7290 -12130 

přetoky přes hranice modelu 1690 -100 

vodárenské odběry  0 

infiltrace 3640  

evapotranspirace  -390 

celkem 12600 -12600 

 

Vodní bilanci kalibrovaného hydraulického modelu lze shrnout do následujících bodů: 

 Celkové zdroje modelu, tj. infiltrace ze srážek + přetoky přes okrajové podmínky + břehová 

infiltrace, byly vypočteny na cca 12600 l/s. 

 Velká část přítoků do modelu je situována podél okrajové podmínky z východní strany 

prakticky v celé své délce, tzn. od nejsevernějšího výběžku u obce Libina až po oblast vtoku 

řeky Dřevnice v jižním cípu modelu. Z této rozlehlé zóny jsou nejvýznamnější přítoky z 

údolní nivy řeky Bečvy (na území rajonu 1622) v okolí Přerova, a to ve výši přesahující 150 

l/s. Na této hranici jsou rovněž významné přítoky z kulmu Nízkého Jeseníku v úhrnné výši 

450 l/s. 

 Dalším významným zdrojem proudového modelu jsou přítoky na kontaktu s HGR 6640 

Mladečský kras, jejichž úhrnná výše je modelem odhadována přibližně 230 l/s. 

 Přetok přes Napajedelskou soutěsku mimo území modelu je modelem odhadován na 80 l/s. 

 Podzemní vody jsou v drtivé většině drénovány povrchovými vodotečemi. Celková hodnota 

tohoto propadu je cca 12000 l/s. 
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Obr. 6-24. Hladiny podzemních vod 1. vrstva – neovlivněný stav 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

101 

 

 

Obr. 6-25. Hladiny podzemních vod 2. vrstva – neovlivněný stav 
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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. 6-26 , ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod. 

HGR 1621, 1622, 1623 a 1624 jsou intenzivně vodohospodářsky využívané s řadou významných 

jímacích území. Na základě výsledků modelování je možno konstatovat, že kapacita většiny z nich 

převyšuje úroveň jejich současného využívání, 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 zejména v HGR 1621 

a 1622 jsou jímací území často situována v blízkosti některého z vodních toků. 

Výjimkou z tohoto pravidla je jímací území Kroměříž, které v současnosti čerpá cca 60 l/s, přičemž 

maximální povolený limit je jen lehce nad touto hodnotou: 63 l/s. Dle výsledků numerického 

modelování lze současné odběry považovat limitní. Při zvýšení jímání na maxima povolených odběrů 

již docházelo k odtrhávání hladiny podzemních vod od hladiny vod povrchových, a to i přes zvýšení 

konduktance příslušné okrajové podmínky. V důsledku odtržení hladin pak další břehová infiltrace 

nemůže být navýšena (dosáhla limitního maxima ve vztahu k simulované konduktanci). 

 

Tab. 6-12. Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka 
zdroje 

(l/s) 

propady (odvodnění) 

(l/s) 

vodní toky 7660 -10840 

přetoky přes hranice modelu 1780 -100 

vodárenské odběry  -1860 

infiltrace 3640  

evapotranspirace  -290 

celkem 13100 -13100 
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Obr. 6-26. Hladina podzemní vody 1. vrstva maximální odběry. 
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Obr. 6-27. Hladina podzemní vody 2. vrstva maximální odběry 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

105 

 

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. 6-28 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. V období mezi lety 2002 a 2004 je 

patrný pokles jímání z cca 1100 l/s na cca 900 l/s, což je hodnota, na které se čerpání stabilizovalo po 

zbytek simulace. 

 

 

 Obr. 6-28. 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 19 cm (50 objektů) a 0,31% v případě normalizovaného kvadratického průměru. V 

hydrogeologickém rajonu je povrchový odtok ve vodních tocích monitorován na profilech Oskava-

Uničov, Morava-Olomouc-Nové Sady, Blata-Klopotovice, Valová-Polkovice a Morava-Kroměříž. 
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Na Obr. 6-28 až Obr. 6-33 jsou prezentovány srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků v daném 

vodním toku na profilu ČHMÚ. 

 

Obr. 6-29. Oskava-Uničov - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

Obr. 6-30. Morava-Olomouc - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

Obr. 6-31. Blata-Klopotovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Obr. 6-32. Valová-Polkovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

Obr. 6-33. Morava – Kroměříž - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

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

časové distribuce. Graf na Obr. 6-34 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 82 mil. m
3
. 

V grafu na Obr. 6-34 uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území modelové domény o rozloze 

864 km
2
. 
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Obr. 6-34. 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 dotace 

podzemní vody ze srážek, evapotranspiraci, drenáž vodních toků a zásobnost. Výsledek je prezentován 

na Obr. 6-35. Výpočet byl proveden na kalibrovaném transientním modelu, do kterého vstupovaly 

průměrné hydrologické veličiny simulované na hydrologickém modelu BILAN. Tyto veličiny byly 

upravovány kalibrací transientního modelu na období let 2001 až 2010. Tímto způsobem bylo získáno 

distribuované rozložení, které pro účely dokumentace bylo následně zprůměrováno ve vodní bilanci v 

prostoru a čase. Na Obr. 6-35 jsou prezentovány průměrné prognózní bilanční veličiny pro 

reprezentativní hydrologický rok na území modelové domény o rozloze 864 km
2
. 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na území 

modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v 

únoru. 

V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem 

srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní s maximy na přelomu zimy a jara a minimy ve druhé polovině jara. 
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Obr. 6-35. 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 1621, 1622, 1623 a 1624 simulovány odběry v 

úhrnné výši 900 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 2600 l/s, což při rozloze modelovaného území 864 km
2
 odpovídá 3,0 l/s/km

2
. 

Průměrné vodárenské odběry představují 900 l/s. 
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Tab. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Oblast Celý model 1621 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 6400 -9500 4400 -6500 

Přetoky z/do krystalinika (kulmu) 1800 -100 750 -40 

z toho přetok přes Napajedelskou soutěsku      -60   

Vodárenské odběry  -900  -370 

Infiltrace 4200  2500  

Evapotranspirace  -1600  -660 

Zásoby 2500 -2800 1300 -1400 

z/do 1610   38  

z/do 1621     

z/do 1622   120 -150 

z/do 1623   70 -40 

z/do 1624     

Celkem 14900 -14900 

 

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 HGR. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 

provedené Kašpárkem, Hanelem (2013) pro jednotlivé rajony. Posouzení možných dopadů klimatické 

změny na základní hydrologické charakteristiky (efektivní infiltrace, potenciální evapotranspirace, 

aktuální evapotranspirace) bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních klimatických modelů 

pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071-2100) a 3 scénářů, 

založených na globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány 

změny oproti období 1961-1990, které je standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích 

dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5 -    

25 %), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 

charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 

klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 

chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 

zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední 

scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty infiltrace a 

evapotranspirace. Nebylo ale možno zohlednit změny průtoků v povrchových recipientech (okrajová 

podmínka „stream“ SFR2), ani změny na okrajových podmínkách III. typu GHB, a proto byl efekt 

redukce přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 a 2085) – změny parametrů vodní 

bilance – infiltrace, evapotranspirace a odtoku ve vodních tocích je prezentován v grafu na Obr. 6-36.  

Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby podzemních vod.      

Ze simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování efektivní 

infiltrace a odtoku skrz vodní toky a naopak ke zvyšování evapotranspirace. 
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Obr. 6-36. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1621 

 

Dalším krokem bylo proto zohlednění redukce přítoků na okrajových podmínkách modelu (GHB III. 

okrajová podmínka q = f (H)). Je zřejmé, že srážko-odtokové změny závisí na geologických 

poměrech, geomorfologii, typu pokryvu a využití území („land use“). Bez srážko-odtokových simulací 

těchto infiltračních zázemí bylo jedinou variantou řešení zvolit redukci přítoků na okrajové podmínce 

na hranicích proporcionálně k redukci v zájmovém území rajonu, který byl VÚV prognózován. 

Na základě tohoto přístupu byly přepočítány přítoky přes hranice pro jednotlivé prognózy. Výsledky 

všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku jsou sumarizovány v  

Tab. 6-14 a graficky znázorněny na Obr. 6-37. 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. 6-37. 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 

pouze efektivní infiltrace 5,2 5,0 4,8 4,8 

ef. inf. + přítok přes hranice modelu 

na okrajové podmínce III. typu GHB 

 

7,3 

 

6,9 

 

6,7 

 

6,7 

 

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 HGR 1621 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 110 370 

přetoky přes hranice modelu 60 90 

 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá 

nutnost změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 

podzemních vod. Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo 

provedeno testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem 

hodnocení bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly 

provedeny na transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacím území (výsledek 

transientní simulace 2000-2010), která byla fixována I. okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž 

průměrné čerpané množství Q (l/s) pro jednotlivá jímací území. Hodnocení bylo provedeno hromadně 

pro skupiny vrtů ve významnějších jímacích územích. Sanační čerpání, stejně tak jako některé málo 

významné odběry nebyly řešeny. V Tab. 6-16 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce 

mimo jiné významně závisí na vzdálenosti jímacího území od vodního toku, který může nahrazovat 

přírodní zdroje ze srážek indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. Veškeré provedené 

prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v absolutních hodnotách. Nicméně 

jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat v rámci rozsáhlejších 

hydrologicky definovaných celků. 

 

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 % 
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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. 

 

V každém HGR byly zkonstruovány účelové mapy pro každý jednotlivý významnější kolektor 

samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  
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Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960. 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Při hodnocení upravitelnosti podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 1621 Pliopleistocén 

Hornomoravského úvalu – severní část byla zkonstruována 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 HGR, v němž se kvartérní 

kolektor vůbec nevyskytuje. Vzhledem k hloubkovému rozsahu kvartérních kolektorů se prostorové 

rozložení jednotlivých kategorií upravitelnosti v připovrchové zóně a vlastním kvartérním kolektoru v 

podstatě neliší. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 Hydrochemie - Tab. 4-7. 

Kvalita podzemní vody v HGR 1621 je značně proměnlivá. Projevují se zde všechny povrchové 

znečišťující faktory, zejména zemědělství a průmysl, které způsobují místně zvýšené hodnoty NO3, 

NH4, CHSKMn, SO4, ropných látek i těžkých kovů. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru v rozsahu HGR 1621 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1621  

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 1621 jsou k dispozici čtyři vrty s různě dlouhými časovými řadami chemického složení vody, 

které jsou uvedené v Tab. 7-2 a na Obr. 7-3. Tyto vrty jsou součástí státní pozorovací sítě jakosti 

podzemních vod v rámci Českého hydrometeorologického ústavu. Vzorky podzemních vod 

k chemickým analýzám jsou odebírány dvakrát ročně (na jaře a na podzim), přičemž rozsah analýz 

jarních a podzimních odběrů je trvale odlišný. Ve vzorcích z jarního odběrového období se provádí 

základní a doplňkový fyzikálně-chemický rozbor, stanovení obsahů těžkých kovů a specifických 

organických látek. Na podzim probíhá pouze základní fyzikálně-chemický rozbor, stanovení ropných 

látek a alfa aktivity.  
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Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1621 

 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1621 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

425607 -5558380 -1109860 231,07 S-7 VB0049 17,2 Chořelice 1991-2011 

684634 -557597,58 -11029999,83 237,65 VB-0044N VB0044 16,0 Střelice 2008-2011 

693856 -544462,2 -1117448,95 217,02 7H-027a VB0064 15,0 Hlušovice 2009-2011 

693857 -550907,42 -1096453,47 258,11 VB-0053N VB0053 20,2 Dlouhá Loučka 2009-2011 

 

Pro zhodnocení časového vývoje kvality podzemní vody v HGR 1621 Pliopleistocén 

Hornomoravského úvalu – severní část byly v prostředí GDbase k dispozici výsledky základních 

fyzikálně-chemických analýz. Pouze na jednom vrtu byla k dispozici časová řada z rozmezí let 1991–

2011, u ostatních tří vrtů byly časové řady nesrovnatelně kratší v rozmezí let 2009–2011, resp. 2008-

2011. Pro účely posouzení vývoje kvality podzemní vody byly hodnoceny obsahy složek, které velmi 

často způsobují zhoršenou kvalitu podzemní vody – dusičnanů, chloridů a síranů, a také výše celkové 

mineralizace. 

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

nebo výši celkové mineralizace. Po celou dobu sledování byla koncentrace dusičnanů mimo vrt 

VB0049 zvýšená, v žádném případě však nepřekročila hodnotu stanovenou vyhláškou MZd ČR č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné 
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vody, ve znění pozdějších předpisů, rovněž koncentrace ostatních makrosložek jsou poměrně nízké. 

Hodnota celkové mineralizace se pohybuje v rozmezí v širokém rozmezí 350-1000 mg/l.  

Celkově se v hydrogeologickém rajonu 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část 

nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu nebo nárůstu koncentrací hlavních makrosložek od roku 

1991..  
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1621 
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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.  

AOPK ČR zpracovala „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 obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu. 

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. 
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Tab. 8-1. Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 1621 

NÁZEV KOD KAT ROZLOHA (km2) 

Rozloha 

biotopu 

(ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

315 OP Plané loučky 30.9694 9.0509 29.23 AOPK ČR 

315 PR Plané loučky 20.3924 9.3389 45.8 AOPK ČR 

2267 PP U Senné cesty 18.4296 0.4656 2.53 AOPK ČR 

5644 PP Pod Templem 86.8453 33.7103 38.82 AOPK ČR 

1653 PP U přejezdu 10.0733 0 0 AOPK ČR 

1654 OP Třesín 59.871 5.502 9.19 AOPK ČR 

1654 PP Třesín 144.5434 2.7654 1.91 AOPK ČR 

1659 OP Bázlerova pískovna 3.0782 0 0 AOPK ČR 

1659 PP Bázlerova pískovna 5.1432 0 0 AOPK ČR 

1663 PP Chomoutovské jezero 121.2772 0 0 AOPK ČR 

1684 PP Kurfürstovo rameno 5.0198 4.306 85.78 AOPK ČR 

1697 OP Kenický 5.6069 3.8585 68.82 AOPK ČR 

1697 PR Kenický 11.364 10.3702 91.25 AOPK ČR 

1698 OP Litovelské luhy 79.6001 42.3223 53.17 AOPK ČR 

1698 PR Litovelské luhy 347.5132 334.2273 96.18 AOPK ČR 

1137 NPR Vrapač 79.9185 77.3362 96.77 AOPK ČR 

1581 OP Častava 15.1549 1.9945 13.16 AOPK ČR 

1581 PP Častava 7.4055 5.4324 73.36 AOPK ČR 

1582 OP Daliboř 0.0221 0.005 22.62 AOPK ČR 

1582 PP Daliboř 5.6036 5.1568 92.03 AOPK ČR 

1584 OP Hejtmanka 0.0528 0.0097 18.37 AOPK ČR 

1584 PR Hejtmanka 112.8109 100.2575 88.87 AOPK ČR 

1585 OP Hvězda 4.6185 0 0 AOPK ČR 

1585 PP Hvězda 3.415 0 0 AOPK ČR 

1587 OP Panenský les 13.7053 8.8398 64.5 AOPK ČR 

1587 PR Panenský les 17.9999 17.2064 95.59 AOPK ČR 

1592 OP V Boukalovém 3.6724 3.5548 96.8 AOPK ČR 

1592 PP V Boukalovém 1.7744 1.7744 100 AOPK ČR 

1188 NPR Ramena řeky Moravy 65.3939 27.2675 41.7 AOPK ČR 

1189 PP Malá Voda 3.4882 2.04 58.48 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 1621 

NÁZEV KOD SITECODE KAT 
Rozloha 

 (km2) 

PO 

vodni 

PO 

_habitat 

PO 

_druh 

Litovelské Pomoraví 3230 CZ0714073 EVL 9458.565 

ano 6410, 8310, 

91E0, 91F0 

1060, 1061, 1166, 

1188, 1337, 1355, 

4056 

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.  

Většina území CHKO Litovelské Pomoraví má silnou vazbu na podzemní vodu. V rámci 

maloplošných ZCHÚ lze za prioritní označit NPR a PR, které zahrnují biotopy s vazbou na podzemní 

vodu, celkem 8 MZCHÚ. Z hlediska charakteru území se jedná o lužní lesy ve vazbě na meandrující 

tok řeky Moravy (NPR Vrapač, PR Kenický, PR Litovelské luhy, PR Panenský les, PR Hejtmanka), 

případně lužní lesy ve výraznější mozaice s bezlesými mokřadními společenstvy (PR Kačení louka), 

ekosystém přirozeně meandrujícího toku s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky, říčními 

náplavy, bočními rameny a navazujícím lužním lesem (NPR Ramena řeky Moravy) a mokřadní území 

s vlhkými loukami, rákosinami a tůněmi (PR Plané loučky). Všechna tato území hostí celou řadu 

vzácných a ohrožených druhů mokřadní a vodní fauny a flóry.  

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. 

Vyjmenovaná MZCHÚ se nachází převážně v CHOPAV – Kvartér řeky Moravy a jsou ovlivněná 

čerpáním podzemních vod z celkem devíti jímacích území (pramenišť). Území CHKO Litovelské 

Pomoraví je z důvodu ohrožení čerpáním podzemních vod zařazeno v rámci Ramsarské úmluvy do 

tzv. „Montreux Record“ – seznamu mezinárodně významných mokřadů výrazně ovlivněných lidskou 

činností. Existuje zde riziko poklesu hladiny podzemní vody na úroveň, která bude mít za následek 

poškození suchozemských a na vodu vázaných ekosystémů. Z toho důvodu byla pro území CHKO 

Litovelské Pomoraví v roce 2013 zpracována „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO 

Litovelské Pomoraví“, jejíž výstupy by mohly být ověřeny v rámci projektu ČGS „Rebilance zásob 

podzemních vod“. 

Čerpání podzemní vody v JÚ Litovel-Čerlinka (také se jedná o oblast drenáže podzemních vod 

Mladečského krasu do fluviálních sedimentů Moravy) a ochrana CHKO Litovelské Pomoraví 

představují citlivou soustavu se vzájemným ovlivněním. Pro rostliny v ekosystémech vázaných na 
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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. V zóně saturace jsou 

všechny póry zaplněny vodou, což je pro rostliny nevyhovující. Dosah kapilárního vzlínání, výška 

kapilární třásně, se v jednotlivých litologických typech sedimentů zásadně liší. Vzhledem k situaci, 

která nastala na počátku 90. let minulého století, kdy při odběru nad 200 l/s došlo k výrazným 

poklesům hladiny podzemní vody v ekosystému lužního lesa, je nutné nezvyšovat v JÚ Čerlinka 

odběry podzemní vody nad 160 l/s. Zachování dostatečné výšky hladiny podzemní vody je nutné 

monitorovat stanovením minimální hladiny tak, aby lesní porosty netrpěly stresem ze sucha. 

V oblasti byla v letech 2009–2013zpracována „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO 

Litovelské Pomoraví“ – projekt zaměřen na Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví, která je 

existenčně závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy. I když je jedním z cílů tohoto projektu 

přehodnocení zásob podzemní vody s ohledem na ochrany přírody a krajiny v CHKO Litovelské 

Pomoraví, je řešený projekt omezen pouze na rozsah území CHKO, nikoliv na rozsah bilančního celku 

- hydrogeologického rajonu, resp. útvaru podzemních vod. 

 Významné limity jsou v HGR 1623 nastaveny z důvodu ochrany přírody. Prakticky celým územím 

HGR probíhá podél Moravy CHOPAV Kvartér řeky Moravy, kde mají chráněné ekosystémy úzkou 

vazbu na vodní režim krajiny. 

Vysoké odběry podzemní vody v HGR 1623, v HGR 1621 a suché období by mohly negativně 

ovlivnit oblast drenáže podzemních vod v oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy, kde mají chráněné 

ekosystémy úzkou vazbu na vodní režim krajiny. 

Na Obr. 8-1, Obr. 8-2 jsou znázorněny jednotlivá maloplošné zvláště chráněná území, evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti v HGR 1621. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v Tab. 

8-1Tab. 8-2 
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Obr. 8-1. Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti (PO) v oblasti rajonu 1621. 
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Obr. 8-2. Lokalizace chráněných území a odběrů podzemních vod v HGR 1621 
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Tab. 8-1 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 1621 

SITECODE KAT NAZEV Rozloha (km2) PO_vodni PO_habitat PO_druh 

CZ0714073 EVL 
Litovelské 

Pomoraví 
9458.565 ano 

 6410, 8310, 

91E0, 91F0 

 1060, 1061, 1166, 1188, 

1337, 1355, 4056 

CZ0711018 PO 
Litovelské 

Pomoraví 
9318.66 ano   A229 

SITECODE – mezinárodní kód; EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

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  

 

Tabulka 8-2 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)  

NÁZEV KOD KAT ROZLOHA (km2) 
Rozloha 

biotopu (ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

315 OP Plané loučky 30.9694 9.0509 29.23 AOPK ČR 

315 PR Plané loučky 20.3924 9.3389 45.8 AOPK ČR 

2267 PP U Senné cesty 18.4296 0.4656 2.53 AOPK ČR 

5644 PP Pod Templem 86.8453 33.7103 38.82 AOPK ČR 

1653 PP U přejezdu 10.0733 0 0 AOPK ČR 

1654 OP Třesín 59.871 5.502 9.19 AOPK ČR 

1654 PP Třesín 144.5434 2.7654 1.91 AOPK ČR 

1659 OP Bázlerova pískovna 3.0782 0 0 AOPK ČR 

1659 PP Bázlerova pískovna 5.1432 0 0 AOPK ČR 

1663 PP Chomoutovské jezero 121.2772 0 0 AOPK ČR 

1684 PP Kurfürstovo rameno 5.0198 4.306 85.78 AOPK ČR 

1697 OP Kenický 5.6069 3.8585 68.82 AOPK ČR 

1697 PR Kenický 11.364 10.3702 91.25 AOPK ČR 

1698 OP Litovelské luhy 79.6001 42.3223 53.17 AOPK ČR 

1698 PR Litovelské luhy 347.5132 334.2273 96.18 AOPK ČR 

1137 NPR Vrapač 79.9185 77.3362 96.77 AOPK ČR 

1581 OP Častava 15.1549 1.9945 13.16 AOPK ČR 

1581 PP Častava 7.4055 5.4324 73.36 AOPK ČR 

1582 OP Daliboř 0.0221 0.005 22.62 AOPK ČR 

1582 PP Daliboř 5.6036 5.1568 92.03 AOPK ČR 

1584 OP Hejtmanka 0.0528 0.0097 18.37 AOPK ČR 

1584 PR Hejtmanka 112.8109 100.2575 88.87 AOPK ČR 

1585 OP Hvězda 4.6185 0 0 AOPK ČR 

1585 PP Hvězda 3.415 0 0 AOPK ČR 

1587 OP Panenský les 13.7053 8.8398 64.5 AOPK ČR 

1587 PR Panenský les 17.9999 17.2064 95.59 AOPK ČR 

1592 OP V Boukalovém 3.6724 3.5548 96.8 AOPK ČR 

1592 PP V Boukalovém 1.7744 1.7744 100 AOPK ČR 

1188 NPR Ramena řeky Moravy 65.3939 27.2675 41.7 AOPK ČR 

1189 PP Malá Voda 3.4882 2.04 58.48 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. 
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MZCHÚ NA ÚZEMÍ CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Popis: Většina území CHKO Litovelské Pomoraví má silnou vazbu na podzemní vodu. V rámci 

maloplošných ZCHÚ lze za prioritní označit NPR a PR, které zahrnují biotopy s vazbou na podzemní 

vodu, celkem 8 MZCHÚ. Z hlediska charakteru území se jedná o lužní lesy ve vazbě na meandrující 

tok řeky Moravy (NPR Vrapač, PR Kenický, PR Litovelské luhy, PR Panenský les, PR Hejtmanka), 

případně lužní lesy ve výraznější mozaice s bezlesými mokřadními společenstvy (PR Kačení louka), 

ekosystém přirozeně meandrujícího toku s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky, říčními 

náplavy, bočními rameny a navazujícím lužním lesem (NPR Ramena řeky Moravy) a mokřadní území 

s vlhkými loukami, rákosinami a tůněmi (PR Plané loučky). Všechna tato území hostí celou řadu 

vzácných a ohrožených druhů mokřadní a vodní fauny a flóry.  

Vodní režim: Vyjmenovaná MZCHÚ se nachází převážně v CHOPAV – Kvartér řeky Moravy a jsou 

ovlivněná čerpáním podzemních vod z celkem devíti jímacích území (pramenišť). Území CHKO 

Litovelské Pomoraví je z důvodu ohrožení čerpáním podzemních vod zařazeno v rámci Ramsarské 

úmluvy do tzv. „Montreux Record“ – seznamu mezinárodně významných mokřadů výrazně 

ovlivněných lidskou činností. Existuje zde riziko poklesu hladiny podzemní vody na úroveň, která 

bude mít za následek poškození suchozemských a na vodu vázaných ekosystémů. Z toho důvodu byla 

pro území CHKO Litovelské Pomoraví v roce 2013 zpracována „Bilanční studie podzemních vod na 

území CHKO Litovelské Pomoraví“, jejíž výstupy by mohly být ověřeny v rámci projektu ČGS 

„Rebilance zásob podzemních vod“. 

Čerpání podzemní vody v JÚ Litovel-Čerlinka (také se jedná o oblast drenáže podzemních vod 

Mladečského krasu do fluviálních sedimentů Moravy) a ochrana CHKO Litovelské Pomoraví 

představují citlivou soustavu se vzájemným ovlivněním. 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. V zóně saturace jsou 

všechny póry zaplněny vodou, což je pro rostliny nevyhovující. Dosah kapilárního vzlínání, výška 

kapilární třásně, se v jednotlivých litologických typech sedimentů zásadně liší. Vzhledem k situaci, 

která nastala na počátku 90. let minulého století, kdy při odběru nad 200 l/s došlo k výrazným 

poklesům hladiny podzemní vody v ekosystému lužního lesa, je nutné nezvyšovat v JÚ Čerlinka 

odběry podzemní vody nad 160 l/s. Zachování dostatečné výšky hladiny podzemní vody je nutné 

monitorovat stanovením minimální hladiny tak, aby lesní porosty netrpěly stresem ze sucha. 

V oblasti byla v letech 2009–2013zpracována „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO 

Litovelské Pomoraví“ – projekt zaměřen na Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví, která je 

existenčně závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy. I když je jedním z cílů tohoto projektu 

přehodnocení zásob podzemní vody s ohledem na ochrany přírody a krajiny v CHKO Litovelské 

Pomoraví, je řešený projekt omezen pouze na rozsah území CHKO, nikoliv na rozsah bilančního celku 

- hydrogeologického rajonu, resp. útvaru podzemních vod. 
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8.1. MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V HGR 1621 

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Chráněná krajinná oblast 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 Litovelské Pomoraví pátou nejmenší CHKO v České republice. 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 leží starobylé královské město Litovel, které propůjčilo chráněné 

krajinné oblasti své jméno. 

Posláním CHKO 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 (PO a EVL) 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. 

Nejcennější části území jsou chráněny v 28 maloplošných zvláště chráněných územích. Jádro CHKO 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 Litovelského 

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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PLANÉ LOUČKY 

 

Obr. 8-3. PR Plané loučky (Foto: Michal Maňas, CC BY 2.5). 

 

Rezervace leží na jižním okraji CHKO Litovelské Pomoraví, mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou. 

Nadmořská výška se pohybuje mezi 200 a 215 m n. m. Vzhledem k tomu, že rezervace leží v nivě 

Moravy, je podloží tvořeno zejména propustnými štěrkopísky, hladina spodní vody je na jaře a v 

brzkém létě poměrně vysoká a v průběhu roku značně kolísá. Rezervací protéká Mlýnský náhon (staré 

koryto Moravy) 

Hlavním motivem ochrany je rozsáhlý komplex aluviálních a slatinných vlhkých luk, rákosin a 

porostů vysokých ostřic, stálých drobných vodních ploch, periodických tůněk a fragmentů měkkého 

luhu a mokřadních olšin. Protože se jedná o biotopy, které v naší krajině značně ustoupily, nachází zde 

útočiště celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin. K nejvzácnějším druhům patří sítina tmavá 

(Juncus atratus) a hrachor bahenní (Lathyrus palustris). Z dalších velmi vzácných druhů zde roste 

česnek hranatý (Allium angulosum), violka slatinná (Viola stagnina), jarva žilnatá (Cnidium dubium), 

sevlák potoční (Sium latifolium), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), pryšec kosmatý (Euphorbia villosa) či 

pryskyřník velký (Ranunculus lingua). V minulosti se zde vyskytoval také leknín bílý (Nymphaea 

alba) a v blízkém okolí také vrba bledá (Salix starkeana). Za zmínku stojí i výskyt dalších vzácnějších 

vlhkomilnějších druhů, jako je žebratka bahenní (Hottonia palustris), úpolín nejvyšší (Trollius 

altissimus), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), 

mochna bílá (Potentilla alba) či bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora) a mnoho dalších. 

Pravděpodobně vysazena zde byla jehlice rolní (Ononis arvensis) a kosatec sibiřský (Iris sibirica). 

Rezervace je domovem i pro celou řadu chráněných a ohrožených živočichů. Z měkkýšů se zde 

vyskytuje početná populace kriticky ohroženého plže svinutce tenkého (Anisus vorticulus) a také mlži 

okružanka mokřadní (Sphaerium nucleus) a hrachovka okružankovitá (Pisidium pseudosphaerium). Z 

dalších zajímavých bezobratlých zde byl zjištěn korýš škeblovka zobcovitá (Lynceus brachyurus) a 

vodní brouci Agabus striolatus, Haliplus fulvicollis a Laccornis oblongus. Z motýlů se zde kdysi 

vyskytoval vymřelý ohniváček rdesnový (Lycaena helle), v současnosti zde můžeme vidět silně 

ohroženého modráska bahenního (Maculinea nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). 

Významný je výskyt obojživelníků a plazů, vyskytují se zde např. čolek velký (Triturus cristatus) a 

čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), rosnička zelená 

(Hyla arborea) či ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Z ptáků zde pravidelně hnízdí chřástal vodní 

(Rallus aquaticus) či moták pochop (Circus aeruginosus), ze savců např. několik druhů netopýrů či 

bobr evropský (Castor fiber). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

130 

 

Lokalita je ohrožena především přirozenou sukcesí (zarůstání náletem, zazemňování tůní), eutrofizací 

(přílišné hnojení luk, eutrofizace vody) a nadměrnou návštěvností. Management zajišťuje správa 

CHKO Litovelské Pomoraví ve spolupráci se sdružením Sagittaria a místními zemědělci. 

(http://www.naturabohemica.cz/plane-loucky/) 

 

U SENNÉ CESTY 

 

Obr. 8-4. Přírodní památka U Senné cesty (http://chranene-uzemi.sije.cz) 

 

Přírodní památka U Senné cesty o rozloze 18,51 ha se nachází mezi obcemi Nové Zámky a Nový 

Dvůr, zhruba 2 km na severozápad od města Litovel v okrese Olomouc. Předmětem ochrany je 

naleziště vzácných a ohrožených rostlinných druhů ve fragmentu ekosystémů smíšeného lesa. 

Na vyvýšených partiích nivy, starších terasách a na kulmských horninách se zde se vyskytují 

dubohabrové háje. Na bohatších půdách jsou květnaté, s převahou habru (Carpinus betulus), babyky 

(Acer campestre), dubu zimního (Q. petraea) a podrostem podobným tvrdému luhu, na živinami 

chudších vlhkých půdách převažuje typ s lípu srdčitou (Tilia cordata), dubem letním a ostřicí 

třeslicovitou (Carex brizoides), přecházející až do kyselých doubrav s bezkolencem rákosovitým 

(Molinia arundinacea). Z chráněných rostlin se zde vyskytuje: úpolín nejvyšší, mečík střechovitý a 

kosatec sibiřský. 

(http://virtus.upol.cz) 

 

POD TEMPLEM 

PP tvoří 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 

http://www.naturabohemica.cz/plane-loucky/
http://chranene-uzemi.sije.cz/
http://virtus.upol.cz/
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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 

 

 

Obr. 8-5. PP Pod Templem (http://www.ochranaprirody.cz). 

 

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) 

 

U PŘEJEZDU 

Původní Přírodní rezervace U přejezdu byla zřízena Správou CHKO Litovelské Pomoraví roku 1993. 

V roce 2010 byla na jejím území zřízena Přírodní památka. PP se rozkládá na území Chráněné 

krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (ve II. zóně odstupňované ochrany), v Olomouckém kraji, v 

okrese Olomouc, v katastrálním území Červenka. 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-6. PP U přejezdu (foto: Jiří Kameníček, http://www.biolib.cz). 

 

Předmětem ochrany jsou populace přirozeně se vyskytujících druhů rostlin z čeledi vstavačovitých 

(Orchideaceae) a jejich prostředí (biotop), tvořený přírodě blízkým společenstvem smíšeného 

listnatého lesa 2. lesního vegetačního stupně (tzv. hercynskou a polonskou dubohabřinou). 

Cílem ochrany PP je udržovat v příznivém stavu populace přirozeně se vyskytujících druhů planě 

rostoucích rostlin z čeledi vstavačovitých (Orchideaceae), zajišťovat podmínky pro existenci přírodě 

blízkých společenstev hercynských a polonských dubohabřin (včetně všech živých a neživých složek) 

jako prostředí (biotopů) vstavačovitých rostlin a podle možností postupně zlepšovat stav přírody v 

dříve narušených částech území. 

 

TŘESÍN 

 

Obr. 8-7. Čertův most na Třesíně (foto: Jan Vrbický, http://www.cittadella.cz). 

http://www.biolib.cz/
http://www.cittadella.cz/
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Chráněné území bylo na Třesíně vyhlášeno již roku 1933 a do kategorie NPP a PP byla lokalita 

přehlášena v roce 1993. Památka leží v katastrálních územích Mladeč a Měník.  

Památku tvoří převážně zalesněný vrch Třesín (344,9 m n. m.) s povrchovými krasovými jevy a 

jeskynními systémy. Zde vyvinuté Mladečské jeskyně jsou paleontologické a archeologické naleziště 

evropského významu. Významnými zástupci jeskynní fauny je několik druhů zde každoročně 

zimujících netopýrů. V chráněném území se nacházejí fragmenty přirozených listnatých lesních 

porostů (bučiny), lokalita je severní hranicí výskytu některých na Moravě se vyskytujících 

teplomilných bylin. 

Hrásťovitý hřbet Třesína tvoří silně zkrasovělé devonské vápence, místy překryty sprašemi a v nivě 

kvartérními štěrky. Zlomovým svahem spadá do průlomového údolí Moravy. Na výchozech vápenců 

jsou vyvinuty povrchové krasové jevy jako závrty, škrapy, prudké skalnaté srázy nad údolní nivou. 

Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní, vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy 

ve třech patech, není dosud zcela prozkoumán. Na severním úpatí Třesína vyvěrá 5 krasových 

pramenů tzv. Řimické vyvěračky. Půdním typem jsou rendziny a fluvizemě.   

Na Třesíně se vyskytují rostlinná společenstva řady význačných a pro CHKO méně obvyklých 

syntaxonů. Jsou to například černýšová dubohabřina Melampyro nemorosi-Carpinetum, břeková 

doubrava Sorbo torminalis-Quercetum a vápnomilná bučina Cephalanthero-Fagetum. Pro Třesín je 

charakteristický zejména výskyt kalcifilních druhů, z těch nejvzácnějších jmenujme okrotici bílou 

(Cephalanthera damasonium) či okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia). Na jižních 

expozicích roste řada teplomilných druhů. Severní hranici rozšíření na Moravě zde má mj. růže keltská 

(Rosa gallica), rozchodník bílý (Sedum album) a vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum). Na 

severních chladných a zastíněných skalních svazích naopak nalezneme druhy podhorské, mj. věsenku 

nachovou (Prenanthes purpurea). Dalšími zajímavými druhy území jsou osladič přehlížený 

(Polypodium interjectum), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), čistec přímý (Stachys 

recta), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). 

Ze vzácnějších druhů dřevin se zde vyskytuje jeřáb břek (Sorbus torminalis). 

O fauně bezobratlých jsou pouze kusé údaje. Byl zde zjištěn výskyt 33 druhů suchozemských 

měkkýšů. Druhy vázané na vápencové skalky reprezentuje skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida). Ve 

vyvěračkách žije praménka rakouská (Bythinella austriaca). Ve starém sadu na jihozápadním úbočí se 

v posledních letech objevila kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Jeskyně jsou pravidelným 

zimovištěm netopýrů velkých (Myotis myotis), n. vodních (M. daubentonii), n brvitý (M. 

emarginatus), černých (Barbastella barbastellus), n. ušatý (Plecotus auritus) a vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros), který má ve správní budově jeskyní i letní kolonii. Na staré listnaté 

porosty Třesína jsou vázáni lejsek malý (Ficedula parva), holub doupňák (Columba oenas), datel 

černý (Dryocopus martius). Dále zde žijí obě barevné formy veverky obecné (Sciurus vulgaris), ježek 

západní (Erinaceus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea) a jezevec lesní (Meles meles). 

Chráněným územím vede značená turistická trasa, na které jsou umístěny panely 5,5 km dlouhé 

naučné stezky. V území se nacházejí veřejnosti přístupné Mladečské jeskyně s nálezy pleistocenní 

fauny. Toto archeologické naleziště evropského významu proslulo především objevem tzv. 

mladečského člověka aurignacienské kultury, nejstaršího známého člověka moderního typu v Evropě. 

Podobné nálezy jsou ve střední a východní Evropě ojedinělé. Jeskyně „Ve štole“ slouží speleoterapii. 

Na zalesněném vápencovém vrchu s fragmenty přirozených lesních porostů jsou umístěny 

novoromantické stavbičky z poloviny 19. století, jako např. zbytky „Rytířské síně“, „Čertův most“ a 

uměle upravená jeskyně „Podkova“.  Území NPP Třesín je součástí EVL a PO Litovelské Pomoraví v 

soustavě Natura 2000. (http://www.cittadella.cz) 

http://www.cittadella.cz/
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BÁZLEROVA PÍSKOVNA 

 

Obr. 8-8. Jezírko v Bázlerově pískovně (foto: wikimedia commons). 

 

PP Bázlerova pískovna se nachází v polích severně od Olomouce. Tvoří ji jezírko s břehovými 

porosty, vzniklé těžbou štěrkopísků. Na něj navazují nedávno vytvořené louky s remízky, které 

zastávají funkci ochranného pásma. Soubor vodních, mokřadních a lučních společenstev s výskytem 

typických i vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, 

především vzácných druhů obojživelníků 

Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkové sedimenty překryté fluvizemí glejovou. Břehové porosty 

tvoří vrba bílá a křehká. Vodní hladinu pokrývá okřehek menší, roste zde i halucha vodní či psárka 

plavá. Zajímavé je, že po vyčištění zanesené pískovny se na hladině objevily listy stulíků. Je možné, 

že semena v dormantním stavu čekala na lepší podmínky až do odbahnění pískovny. Vyčištěnou 

pískovnu jako první zjara objevily různé druhy létající bezobratlých. Z ploštic na vodní hladině čile 

rejdí bruslařky, mnohem rozvážněji se po vodě a zabahněných březích pohybují vodoměrky. Jiným 

druhem dravých ploštic žijící ve vodním sloupci jsou znakoplavky, které využívají nápadné zadní 

nohy jako vesla. Pod vodní hladinou rejdí také různé druhy potápníků a vodomilů. Nápadným 

obyvatelem pískovny je vážka ploská, typická širokým blankytně modrým zadečkem. Samec často 

sedí na vegetaci poblíž vody, odkud vyráží odhánět jiné samce ze svého teritoria. Zjara se objevují 

také první snůšky žab, jde o skokana štíhlého. Později se začínají ozývat rosničky zelené. Z ocasatých 

obojživelníků zde žije náš nejběžnější čolek - čolek obecný. Ptáci pískovnu odjakživa využívali 

zejména v parných letních dnech jako zdroj pitné vody a ke koupeli. Přilétají sem hejnka strnadů 

obecných, čížků, stehlíků či dlasků. Stačí jen nehnutě a tiše sedět u pískovny. Ve stromech v okolí 

pískovny hnízdí špačci, ozývá se zde pochechtávání žluny zelené či flétnovitý zpěv žluvy hajní. V 

prudkém břehu pískovny má noru liška. 

Jezírko v pískovně bylo dlouho ponecháno samovolnému vývoji. Postupně se zazemňovalo a voda 

začala zapáchat. Nedávno došlo k odbahnění sedimentu a navážek odpadu. Okolní břehový porost byl 

prosvětlen. Pole v ochranném pásmu bylo zatravněním přeměněno v zatím druhově chudou louku, 

která je pravidelně kosena. 

(http://www.sagittaria.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

http://www.sagittaria.cz/
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CHOMOUTOVSKÉ JEZERO 

 

Obr. 8-9. Chomoutovské jezero (foto: Jan Geprt, wikimedia commons). 

 

PP tvoří zatopená bývalá štěrkovna severně od obce Chomoutov v okrese Olomouc je rozdělená 

hrázkou na Velké a Malé jezero, s porosty dřevin na březích (zčásti nepůvodní borovice). V přilehlé 

ploše jihovýchodně od Velkého jezera byl uměle vybudován mokřad s několika mělkými tůněmi. 

Předmětem ochrany je soubor 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. 

Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkové sedimenty řeky Moravy, které byly do roku 1977 

předmětem těžby. Jádrem území je jezero vzniklé těžbou štěrkopísku. V území se vyskytuje přes 300 

druhů cévnatých rostlin. Ze zajímavějších např. masožravá bublinatka jižní, blatěnka vodní, šípatka 

střelolistá, stolístek klasnatý, ostřice nedošáchor, ostřice Otrubova nebo šáchor hnědý. Problematické 

jsou nepůvodní, potencionálně expanzivní druhy jako javor jasanolistý a zlatobýl (celík) kanadský. 

Velká hnízdní kolonie (několik tisíc párů) racka chechtavého na větším ostrově. Zde také každoročně 

hnízdí několik párů racka černohlavého. Z dalších hnízdících ptáků např. potápka roháč, žluva hajní, 

moudivláček lužní z protahujících ptáků např. kormorán velký, hvízdák euroasijský, hohol severní, 

volavka bílá nebo rybák černý. Obojživelníci: skokan skřehotavý, skokan zelený, skokan štíhlý, čolek 

obecný, ropucha obecná či rosnička zelená. Stabilně se tu vyskytuje populace bobra evropského. 

(http://www.sagittaria.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

KURFÜRSTOVO RAMENO 

Přírodní památka Kurfürstovo rameno se nachází asi 1,5 km jihozápadně od obce Štěpánov ve 

Středomoravské nivě. Dříve uměle odstavený přirozený meandr řeky Moravy byl v roce 1993 na 

návrh prof. Štěrby vybagrován a dolním koncem opětovně napojen na hlavní tok řeky Moravy. 

Obsahuje velmi pestrý vodní biotop s fragmentem vrbotopolového luhu. Navazuje na Národní přírodní 

rezervaci Ramena řeky Moravy, ke které by se při jejím připravovaném rozšíření měla připojit. 

Zvodnělá část ramena je obývána rybami typickými pro stojaté vody, jako jsou lín obecný, karas 

obecný, perlín ostrobřichý nebo dravá štika obecná. Jedná se o chráněnou rybí oblast se zákazem 

rybolovu. Ve vysokých březích hnízdí ledňáček říční, běžně se zde vyskytuje také pisík obecný a 

moudivláček lužní. Břehové porosty náleží ke společenstvům tvrdého luhu topolových jasenin a 

jilmových doubrav. V blízkosti ramene jsou přítomny vrbové křoviny. Jak fragment luhu, tak i vrbiny 

http://www.sagittaria.cz/
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na náplavu jsou ponechány samovolnému vývoji. Území obsazují rostlinné druhy vyhledávající vlhké 

půdy, např. vzácnější druhy nadmutice bobulnatá a tajnička rýžovitá. 

 

 

Obr. 8-10. PP Kurfürstovo rameno (Foto: Jiří Komárek, CC BY-SA 4.0). 

 

Ohrožení pro přírodní památku představuje zejména zazemnění ramene a změna vodního režimu – 

absence jarních záplav. (http://virtus.upol.cz) 

 

KENICKÝ 

 

Obr. 8-11. PR Kenický (foto: Jan Ševčík, http://www.biolib.cz). 

 

Předmětem Ochrany PR je zajištění ochrany a trvalého vývoje lesního společenstva lužního lesa v nivě 

řeky Moravy s přirozeným záplavovým režimem. Na povodňových sedimentech jsou vyvinuty 

fluvizemě (nivní půdy). 

http://virtus.upol.cz/
http://www.biolib.cz/
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Přírodní rezervace Kenický je ukázkou přirozeného bohatě druhově i prostorově rozrůzněného porostu 

lužního lesa tvořeného dubem letním, jasanem ztepilým, lípou srdčitou, jilmem vazem javorem 

babykou, střemchou obecnou a dalšími dřevinami. Na jaře území působivě krášlí různobarevně 

kvetoucí druhy bylinného podrostu jako je sněženka podsněžník, prvosenka vyšší, plicník tmavý, 

dymnivka dutá nebo hojný česnek medvědí. 

Z ptáků jsou bohatě zastoupeny lesní druhy z nichž můžeme zmínit alespoň strakapouda prostředního, 

lejska šedého nebo dlaska tlustozobého. Na březích Moravy můžeme najít známky přítomnosti bobra 

evropského nebo i vydry říční. 

V roce 2012 došlo k přirozené, leč vzácné události – k protržení šíje meandru. Kenický meandr 

dosahující úctyhodných rozměrů (délka koryta kolem meandru téměř 500 m), dospěl do poslední fáze 

vývoje. Šíje dlouhá asi 50 m a místy široká jen 0,5 m se protrhla a vytvořilo se nové koryto široké cca 

18 m. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

LITOVELSKÉ LUHY 

 

Obr. 8-12. PR Litovelské luhy. Dolní les (foto: Jiří Kameníček, http://www.biolib.cz). 

 

Přírodní rezervace Litovelské luhy je část komplexu lužních lesů mezi městem Litovlí a obcí Střeň, v 

těsné vazbě na přirozeně meandrující tok řeky Moravy. Rezervace tvoří jádro CHKO Litovelské 

Pomoraví. Na řeku navazuje systém periodicky zvodňovaných ramen a tůní, které jsou biotopem 

kriticky ohrožených korýšů žábronožky sněžní a listonoha jarního. 

Důležité je zachování a obnova jarního záplavového režimu. Lesnickými zásahy jsou porosty 

směřovány k příznivé věkové a prostorové rozrůzněnosti s cílem přiblížit se přirozené druhové skladbě 

se zvýšeným podílem ponechávaného odumřelého dříví. 

V periodických tůních se rozmnožují skokan štíhlý, ropucha obecná, rosnička zelená a čolek obecný. 

Ze savců žije ve vodním toku ondatra pižmová, hryzec vodní, bobr evropský, vzácněji se vyskytuje 

také rejsec vodní. Na řece Moravě jsou pravidelně pozorováni ledňáček říční a pisík obecný. V 

přírodní rezervaci jsou ponechávány přestárlé stromy, v jejich dutinách hnízdí strakapoud prostřední, 

strakapoud malý, datel černý. K úkrytu je využívá i několik druhů letounů, nejhojnější je netopýr 

rezavý, vodní, řasnatý, velkoduchý a hvízdavý. Na odumírající dřevo starých stromů je vázáno mnoho 

druhů brouků, např. zlatohlávci, krasci, tesaříci, roháč obecný nebo nosorožík kapucínek. 

http://www.ochranaprirody.cz/
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Charakter porostů tvoří mohutné exempláře dubu letního, jasanu ztepilého, javoru babyky a jilmu 

vazu. Na jaře hojně rozkvétá sněženka podsněžník, bledule jarní či dymnivka dutá, v létě dominuje 

česnek medvědí a kopřiva dvoudomá. Z hub zde byl zjištěn chráněný druh holubinka olšinná. 

(http://virtus.upol.cz) 

 

VRAPAČ 

 

Obr. 8-13. Užovka obojková (Natrix natrix, foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz). 

 

Národní přírodní rezervace Vrapač byla vyhlášena v roce 1989, nachází se na pravém břehu řeky 

Moravy, asi 1 km severovýchodně od obce Mladeč, 2 km západně od města Litovel a její rozloha je 

80,69 ha. Nadmořská výška v rezervaci dosahuje 236–237 m n. m. Předmětem ochrany území je 

výskyt přírodě blízkého ekosystému lužního lesa se soustavou periodicky zvodňovaných odstavených 

říčních ramen na kontaktu s neregulovaným úsekem řeky Moravy, se zastoupením charakteristických i 

ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Existence přírodě blízkých 

lužních lesů navazujících na vodohospodářsky neupravený tok řeky s přirozeným záplavovým 

režimem je ve středoevropských podmínkách ojedinělým jevem. 

NPR náleží podle geomorfologického systému do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské 

sníženiny, celku Hornomoravský úval. Údolní terasa řeky Moravy je tvořena štěrkopísky wurmského 

až holocénního stáří o mocnosti 4–6 m, jež jsou překryty povodňovými hlínami o mocnosti až 3 m. V 

podloží údolní terasy leží štěrkopískové sedimenty z období mindel-risského interglaciálu. Tyto vrstvy 

nasedají na starší mindelské fluviolakustrinní sedimenty, které jsou tvořeny většinou písčitými štěrky s 

polohami písčitých jílů a jílů. V podloží kvartérních sedimentů leží sedimenty neogenní, dosahující 

místy mocnosti 200–250 m. 

Území je odvodňováno řekou Moravou, která v krátkém úseku nad rezervací není vodohospodářsky 

upravena. Morava je páteřní řekou CHKO Litovelské Pomoraví. V NPR na hlavní tok navazuje systém 

periodicky průtočných ramen zaplavovaných při jarních povodních. Území NPR patří do teplé 

klimatické oblasti Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C, průměrný roční úhrn srážek 586 mm. 

http://virtus.upol.cz/
http://www.cittadella.cz/
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Přirozenou vegetací NPR jsou lužní lesy. Ve stromovém patře přírodě blízkých porostů převládá dub 

letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále je zastoupena lípa srdčitá (Tilia 

cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), vtroušeně se vyskytuje 

jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (Ulmus minor). V podrostu najdeme česnek medvědí (Allium 

ursinum), dymnivku dutou (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanku hajní (Anemone 

nemorosa) a sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), sněženku podsněžník (Galanthus 

nivalis) a desítky dalších druhů. 

V četných periodických tůních se vyskytují korýš žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a 

listonoh jarní (Lepidurus apus). Vedle řady dalších vodních bezobratlých jsou na tůně vázaní i 

obojživelníci, např. skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Z plazů 

najdeme ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), slepýše křehkého (Anguis fragilis) či užovku 

obojkovou (Natrix natrix). Bylo prokázáno hnízdění 34 druhů ptáků, ze vzácnějších mj. strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius), datel černý (Dryocopus martius), lejsek šedý (Muscicapa striata). 

Na řece Moravě pravidelně přebývá např. ledňáček říční (Alcedo atthis) a pisík obecný (Actitis 

hypoleucos). NPR patří k nejcennějším lokalitám s výskytem letounů v CHKO Litovelské Pomoraví. 

Byl zaznamenán výskyt netopýra vodního (Myotis daubentonii), n. rezavého (Nyctalus noctula) a n. 

večerního (Eptesicus serotinus). 

Národní přírodní rezervace Vrapač je v územním systému ekologické stability součástí 

nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví-sever jako jedno z jeho „jádrových území“. Lokalita 

je součástí lužní části CHKO Litovelské Pomoraví, zařazené v roce 1993 do Seznamu mezinárodně 

významných mokřadů Ramsarské konvence. NPR Vrapač je v rámci připravované soustavy Natura 

2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti Litovelské 

Pomoraví. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

ČASTAVA 

 

Obr. 8-14. PP Častava (Foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní památka Častava leží při severním okraji Sedliska, místní části obce Horka nad Moravou ve 

Středomoravské nivě. Předmětem ochrany je pozůstatek původního meandrujícího toku říčky 

Cholinky s břehovými porosty v délce asi 1 km a jeden ze dvou rybníčků na okraji Sedliska. 

http://www.cittadella.cz/
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Ohrožení lokality spočívá v potenciální změně hydrologických podmínek, případně v rozšiřování 

nepůvodních druhů rostlin (křídlatek) či živočichů (střevličky východní). Pro omezení splachů z 

okolních polí byly podél lokality vytvořeny zatravněné zasakovací pásy. 

Lokalita je typickým příkladem přechodného biotopu mezi vodou klidnou a proudící. K 

nejzajímavějším druhům zde patří velmi řídce se vyskytující perloočka Alona protzi. Biotop pro 

rozmnožování obojživelníků čolka obecného, ropuchy zelené, vodních skokanů – skřehotavého a 

štíhlého. Z ryb se zde hojněji vyskytuje kromě kapra i okoun říční. Drobné rybky sem létá lovit 

ledňáček říční. Žijí zde dva druhy motýlic, odlišit se dají hlavně modří samci - jeden má celá křídla 

modrá a druhý má v čirém křídle modrý pásek. 

Břehové porosty dřevin lze hodnotit jako fragmenty měkkého tvrdého luhu. Kromě nich se v území 

vyskytují společenstva stojatých vod a rákosin svazů Nyphaeion alba a Phragmition communis. Nově 

založené louky podél slepého ramene Častavy jsou druhově chudé, společenstva nivních luk asociace 

Alopecuretrum pragensia se zachovala jen na malé části ploch. V území se vyskytuje stulík žlutý, 

pupkovec obecný, šmel okoličnatý, ostřice nedošáchor, řeřišnice bahenní, svízel potoční, šípatka 

vodní, bazanovec kytkokvětý, růžkatec ostitý, lakušník okrouhlý. 

(http://virtus.upol.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

DALIBOŘ 

 

Obr. 8-15. Rozkvetlá louka v PP Daliboř (Foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0). 

 

PP představuje slatinná louka uprostřed komplexu lužních lesů (CHKO Litovelské Pomoraví) 

nedaleko obce Horka nad Moravou. Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkopísky překryté fluvizemí 

glejovou. Na lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený 

kosatec sibiřský (Iris sibirica), violka slatinná (Viola stagnina) a další mokřadní druhy jako je čestec 

dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium), bukvice lékařská (Betonica officinalis) nebo pryšec 

kosmatý (Tithymalus villosus). Žije zde typická luční fauna bezobratlých. Slatinná louka za loveckou 

chatou poblíž řeky Moravy obklopena keři uprostřed lužních lesů skýtá životní prostředí pro celou 

řadu živočichů.  

Setkat se zde můžeme zejména v době květu keřového patra s celou řadou brouků přilétajících za 

potravou. Nápadní jsou hlavně velcí leskle zelení zlatohlávci, nebo lokálně vzácní tesaříci Stenocorus 

meridianus či Anaglyptus mysticus. Vyskytují se zde oba celoevropsky chráněné druhy motýlů 

ohniváček černočerný a modrásek bahenní. Potkat zde můžeme rovněž oba druhy našich otakárků. 

Jako loviště území využívá vážka klínatka rohatá, jejíž larvy se vyvíjejí v nedalekém meandrujícím 

http://virtus.upol.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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toku řeky Moravy. Mezi uschlými stonky kosatce sibiřského si svou síť staví barevný křižák 

pruhovaný. Opravdovým zážitkem je pozorování včelojeda lesního, který na zdejší louce vyhrabává 

hnízda zemních vos. Ozývá se zde každoročně krutihlav obecný. Louka je pravidelně kosena a 

výjimkou porostů kosatce sibiřského. 

 

HEJTMANKA 

 

Obr. 8-16. Přírodní rezervace Hejtmanka v CHKO Litovelské Pomoraví (Foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní rezervace Hejtmanka se nachází v sousedství NPR Vrapač, 3 km západně od města Litovle. 

Západní hranici rezervace tvoří silnice Nové Zámky-Mladeč. Předmětem ochrany je komplex 

přirozeného lužního lesa obdobného charakteru jako sousední NPR. Lesem protéká Malá voda, která 

je jedním z ramen Moravy. Je zde vytvořen systém periodických říčních ramen a tůní. 

Narušení koloběhu jarních záplav, které do území přivádějí vodu a živiny, nevhodné lesnické 

hospodaření, nebo pokles hladiny podzemní vody. Přítomnost expanzivních druhů nepůvodních 

rostlin. Možností ochrany je zachování nebo obnova přirozeného charakteru toků i mimo rezervaci a 

CHKO. Výskyt nepůvodních druhů rostlin je potřeba nadále monitorovat a jejich ohniska likvidovat. 

Vzhledem k charakteru a poloze území je jeho fauna prakticky totožná se sousední NPR Vrapač. 

Výraznější je zde výskyt chráněné žábronožky sněžní, což je dáno celkově větším množstvím tůní v 

rezervaci. Nejtypičtějším z nich je tůň Hejtmanka, která patři k nejdéle sledovaným v rámci CHKO. 

Vedle zmíněné žábronožky je pro ni význačný masový výskyt dvou rodů perlooček Daphnia a 

Simocephalus a typického blešivce periodických tůní Synurella ambulans. Na okrajích lesních porostů 

pravidelně zastihneme slepýše křehkého a užovku obojkovou. Žije zde jezevec lesní a nepůvodní 

norek americký. 

Většinu rozlohy pokrývá tvrdý luh Querco-Ulmetum, na menší louce se vyskytuje degradované 

stadium vlhké psárkové louhy svazu Alopecurion pratensis, kde se před započetím pravidelné řízené 

péče vyskytoval i bolševník velkolepý a stále zde dominuje kopřiva dvoudomá a další plevelné druhy 

bylin. Typické je střídání bylinných aspektů jarních neofytů v lese (sněženka podsněžník, bledule 

jarní, plicník tmavý, prvosenka vyšší, dymnivky, zapalice žluťuchovitá, pižmovka mošusová a další. V 

letním aspektu dominuje česnek medvědí a kopřiva dvoudomá, vzácně se vyskytuje i kruštík polabský. 

(http://virtus.upol.cz) 

http://virtus.upol.cz/
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HVĚZDA 

 

Obr. 8-17. PP Hvězda (foto: Jiří Kameníček, http://www.biolib.cz). 

 

Pestrá mozaika vlhkých luk, rákosin, mokřadů a vrbového luhu ohraničená přirozenými rameny 

vodního toku Malé vody na okraji města Litovle. Na hranici chráněného území PP se stéká pět ramen 

Moravy. Dvě z nich tvoří hranici PP Hvězda. Při pohledu z výšky soutok připomíná tvar hvězdy, 

odtud název tohoto území. Představuje typický příklad anastomózy původních vodních toků v nivě 

Moravy. Územím prochází naučná stezka „Historie a příroda Litovle a okolí“. Katastrální území: 

Litovel Výměra: 3,39 ha Nadmořská výška: 233 m n. m. Vyhlášeno: 1993. 

(http://www.dohaje.cz) 

 

PANENSKÝ LES 

 

Obr. 8-18. PR Panenský les (foto: Karel Poprach, http://naturephoto.tyto.cz). 

 

Přírodní rezervace Panenský les leží v komplexu lesů kolem řeky Moravy asi 3 km severozápadně od 

Horky nad Moravou. Je tvořena lužním lesem na obou březích Moravy z jihu ohraničeným Mlýnským 

http://www.biolib.cz/
http://www.dohaje.cz/
http://naturephoto.tyto.cz/
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potokem. Porosty vynikají přirozenou druhovou skladbou a příznivou vertikální patrovitostí. Území 

bezprostředně navazuje na NPR Ramena řeky Moravy. 

Potencionální nebezpečí představuje pro lokalitu změna vodního režimu (absence jarních záplav), 

trhání ohrožených druhů rostlin v jarních měsících, šíření nepůvodních druhů rostlin, nadměrné 

poškozování přirozeného zmlazení dřevin okusem zvěří, či případně nevhodné lesnické hospodaření 

(holoseče, výsadba nepůvodních dřevin). 

Ze zoologických objektů byla největší pozornost věnována ptactvu a je potvrzeno hnízdění více než 37 

druhů. Skladba ptačího společenstva odpovídá vyspělým přirozeným lužním lesům. Z chráněných 

druhů zde pravidelně hnízdí žluva hajní, strakapoud prostřední, lejsek šedý a na březích Moravy 

moudivláček lužní. Žijí zde běžní obojživelníci, mj. skokan hnědý a čolek obecný. Dostatek starých 

stromů využívají kromě ptáků také letouni. Nad lesem loví především netopýr rezavý, nad vodní 

hladinou pak netopýr vodní. 

Rostlinná společenstva náleží převážně k asociacím lužního lesa Querco-Ulmetum, v níž lze pozorovat 

nápadné střídání bylinných aspektů jarních bylin: sněženka podsněžník, bledule jarní, plicník tmavý, 

prvosenka vyšší, dymnivka dutá a další. V letním aspektu dominují česnek medvědí, kakost 

hnědočervený a Kopřiva dvoudomá. 

(http://virtus.upol.cz) 

 

V BOUKALOVÉM 

 

Obr. 8-19. Přírodní rezervace V Boukalovém (Foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní památka V Boukalovém se nachází v lesním komplexu mezi Litovlí a Stření, 500 m 

severozápadně od obce Střeň. Předmětem ochrany je bezlesý mokřad s volnou hladinou jezírka, 

porosty vysokých ostřic a bohatou vodní i mokřadní faunou v komplexu lužního lesa. 

Potenciální změna vodního režimu a snížení hladiny podzemní vody by mohly způsobit vysušení a 

zánik stanoviště. 

http://virtus.upol.cz/
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Jezírko obývají kriticky ohrožení korýši žábronožka sněžní a listonoh jarní. Rozmnožují se tu mj. 

rosnička zelená, skokan štíhlý a čolek obecný. 

Lesní porost na lokalitě přirozeně odumřel počátkem devadesátých let 20. století. Území se stále vyvíjí 

a vegetace není stabilizována. Ve společenstvech vysokých ostřic se vyskytují ostřice vyvýšená, 

prodloužená, nedošáchor, pobřežní, měchýřkatá, liščí a třeslicovitá, dále třtina šedavá, kosatec žlutý, 

halucha vodní, ptačinec bahenní a smldník bahenní. 

(http://virtus.upol.cz) 

 

RAMENA ŘEKY MORAVY 

 

Obr. 8-20. Výrazné meandry v NPR Ramena řeky Moravy (foto: Jan Vondra, http://www.cittadella.cz). 

 

Předmětem ochrany území NPR je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy. 

Řeka nese prvky nížinného a podhorského toku. Přirozeně meandrující hlavní tok řeky Moravy a jeho 

dvou ramen (Mlýnský potok a Bahenka) se nachází uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných 

lužních lesů. Meandry v různém stupni aktuálního vývoje (nově vznikající mrtvá ramena, postupně 

zazemňované odřezané meandry atd.), v korytě pohyblivé štěrkopískové lavice a ostrůvky, unikátní 

ukázky říčních náplavů. 

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy je v územním systému ekologické stability centrální 

částí nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví-luh. Lokalita představuje páteř lužní části CHKO 

Litovelské Pomoraví. Na území CHKO tvoří řeka Morava poslední větší úsek přirozeného 

(neregulovaného) nížinného toku. Přirozený charakter toku má obrovský význam mj. i pro samočistící 

schopnost řeky, fungující na bázi biologicko-mechanického filtru, která je v tomto úseku velmi 

vysoká. Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je existenčně 

závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. 

http://virtus.upol.cz/
http://www.cittadella.cz/
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Rostlinná společenstva odpovídají charakteru jednotlivých úseků toku, vegetace je reprezentována 

vodními a pobřežními druhy. Lesní porosty tvoří především měkký luh, poříční rákosiny a vodní 

vegetace s lakušníkem vodním (Batrachium aquatile). Z význačných druhů rostlin se vyskytuje mj. 

ostřice banátská (Carex buekii), kruštík polabský (Epipactis albensis) a mech pramenička obecná 

(Fontinalis antipyretica). V počátečních společenstvech říčních náplavů jsou časté invazní druhy, 

např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus). 

Tyto druhy jsou cíleně potlačovány v rámci péče o území.  

Na území rezervace žijí bohatá společenstva bezobratlých živočichů typických pro přirozený nížinný 

říční tok (nechybí vzácný rak říční (Astacus fluviatilis) či mlž velevrub malířský (Unio pictorum). 

Pestrost biotopů vytvořila podmínky pro život ryb lipanového, parmového i cejnového pásma. Mezi 

nejpočetnější patří jelec proudník (Leuciscus leuciscus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), parma 

obecná (Barbus barbus), plotice obecná (Rutilus rutilus), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 

a mnohé další, běžně se zde vyskytuje i vzácná ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus). Na 

písčinách a ostrůvcích v řece hnízdí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis 

hypoleucos), v kolmých březích ledňáček říční (Alcedo atthis). V klidných zátočinách můžeme spatřit 

čápa černého (Ciconia nigra) či volavku popelavou (Ardea cinerea). Řeka a její ramena jsou 

domovem populace bobra evropského (Castor fiber), vysazeného v oblasti v rámci záchranného 

programu v roce 1991. Pravidelně se zde vyskytuje i vydra říční (Lutra lutra). Na březích vod žije 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), hryzec vodní (Arvicola terrestris) a rejsec vodní (Neomys 

fodiens). 

(http://lokality.geology.cz, http://www.cittadella.cz) 

 

MALÁ VODA 

 

Obr. 8-21. PP Malá voda (foto: Karel Poprach, http://naturephoto.tyto.cz). 

 

Přírodní památku Malá Voda tvoří úsek vod Malé vody mezi okrajem NPR Vrapač a západním 

okrajem města Litovle. V široké údolní nivě se přirozeně meandrující tok řeky Moravy projevuje 

charakteristicky pro neregulovaný vodní tok. Meandry se hustě za sebou zařezávají do břehů různého 

typu, od vysokých po ploché nízké. 

http://lokality.geology.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://naturephoto.tyto.cz/
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Tok Malé Vody je ohrožován šířením nepůvodních a expanzivních druhů rostlin jako např. netýkavka 

žláznatá, topinambur hlíznatý nebo javor jasanolistý. Potenciální ohrožení pak představuje změna 

přerozdělování průtoků, zásahy člověka do vlastního toku nebo vznik černých skládek na území PP. 

Území funguje jako důležitý migrační koridor bobra evropského, vydry říční a vodních ptáků uvnitř 

zemědělské krajiny. Na štěrkových náplavech hnízdí pisík obecný, břehové porosty jsou domovem 

říčních druhů ptactva jako cvrčilka říční nebo moudivláček lužní. 

Okolní lužní lesy a břehové porosty náleží k jilmovým doubravám nebo jejich fragmentům. Z dřevin 

převládá dub letní, jasan ztepilý, jilm vaz, lípa malolistá a olše lepkavá. Na lokalitě se vyskytuje 

kruštík polabský z čeledi vstavačovitých, od června do srpna je možné spatřit kvetoucí lilii 

zlatohlávka, velmi hojný je chmel otáčivý.  

(http://virtus.upol.cz) 

http://virtus.upol.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 380 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do 205 l/s 

v HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část nepřekračují přírodní zdroje. Tvoří 

je významné odběry podzemní vody v desítkách l/s (184 l/s) a ostatní odběry (21 l/s). 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Ochrana zdrojů podzemní vody zahrnuje ochranu kvantitativní (množství podzemní vody) 

a kvalitativní (fyzikálně-chemické a mikrobiologické složení podzemní vody). Kvantitativní ohrožení 

je dáno umělými zásahy do přírodního režimu tvorby, oběhu a doplňování zásob podzemních vod. 

Ochrana kvalitativní zahrnuje opatření zabraňující kontaminaci podzemních vod znečisťujícími 

látkami.  

Kvalita podzemní vody je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů 

znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje nejvýznamnější zdroj znečištění plošná aplikace 

hnojiv a ochranných látek zemědělské velkovýroby, s negativním dopadem na kvalitu podzemních 

vod. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 1621 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.  

Významné limity jsou v oblasti nastaveny z důvodu ochrany přírody. Prakticky celým územím rajonu 

probíhá v úzkém pruhu podél Moravy CHKO Litovelské Pomoraví, jejíž chráněné ekosystémy mají 

úzkou vazbu na vodní režim krajiny.  

Vzhledem k značně rozvinuté průmyslové výrobě a intenzivní zemědělské činnosti na straně jedné a 

existenci hydrogeologicky a vodohospodářsky mimořádně významných lokalit (jímací území 

podzemní vody) na straně druhé, bylo na území okresu Olomouc shledáno několik závažných 

znečišťovatelů, které je možno považovat za stávající či potenciální zdroje znečištění podzemních vod. 

Z nejvýznamnějších zdrojů znečištění podzemních vod lze jmenovat například UNEX Uničov, 

FARMAK Olomouc, Agrochema Litovel, městská skládka Uničova v lokalitě Dolní Sukolom a 

Moravské železárny Olomouc. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

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). Dobývací prostory 
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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. 8-2). Problematická je hlavně koncentrace 

stávající a plánované těžby štěrkopísků v okolí Štěpánova a Liboše. 

 

Obr. 9-1.  Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1621 (Surovinový informační systém ČGS) 
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Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1621 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

70557 Náklo Štěrkopísky štěrkopísek těžené CEMEX Sand, k.s., Napajedla 47906201 

71182 Březce I Štěrkopísky štěrkopísek těžené KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava - Svinov 49452011 

71131 Březce Štěrkopísky štěrkopísek těžené KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava - Svinov 49452011 

 

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

ID Název Surovina 

790003 Náklo I. - část III. Štěrkopísky 

800000 Štěpánov Štěrkopísky 

790001 Náklo I. - část I. Štěrkopísky 

790002 Náklo I. - část II. Štěrkopísky 

6260000 Chořelice - Rozvadovice Štěrkopísky 

21680000 Žerotín - Liboš Štěrkopísky 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky).  

Chemický stav podzemní vody HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část 

podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů 

povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu rozličných 

pesticidů a staré ekologické zátěže.  

V rajonu 1621 se vyskytuje stará ekologická zátěž, která způsobuje nevyhovující chemický stav 

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

aromatických uhlovodíků.  

Trendy v rajonu 1621 jsou potenciální (dusičnany). 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči 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 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část – představuje rajon, kde 

v závislosti na geomorfologii území, hydraulických vlastnostech kolektorů a odtokových poměrech 

řek se utváří proudění mělké podzemní vody. V některých částech údolní nivy je voda infiltrována 

z povrchového toku. V severovýchodní části rajonu – západně od Paseky, lze očekávat významnější 

vliv odvodnění elevační struktury devonských vápenců, která probíhá skrytě buď do štěrkopísčitých 

uloženin výplavových kuželů nebo do pliopleistocenních sedimentů. Rajon má značný vodárenský 

význam, vzhledem k příznivým podmínkám pro existenci využitelných zásob podzemních vod. 

Přírodní poměry významné z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 1621 

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. 3 15 až 50 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 nebyl hodnocen ve vodohospodářské bilanci. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro 

HGR 1621 vyčísleny  dlouhodobé  hodnoty přírodních  zdrojů ve výši 943 l/s v 50% zabezpečenosti 

a 593 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. Pro výpočet byly použity hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model, přímá 

terénní měření – expediční hydrometrická měření; existující režimní data, data o odběrech podzemní 

vody. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1621 

HGR 1621 

611 l/s 
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Hodnota přírodních zdrojů pro referenční období 1981-2010  stanovená dle modelu BILAN  je 611 l/s 

(průměr). Tato hodnota zahrnuje dotaci ze srážek, nezahrnuje přítoky podzemní vody ze sousedních 

rajonů a influkci z toků.  

Do přírodních zdrojů HGR 1621 není počítán zdroj Čerlinka, který je nově plně přiřazen pod 

HGR 6640. 

 

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 540 l/s. Tato hodnota je navržena na základě modelu BILAN, 

hydraulického modelu a archivních dat a umožňuje odběry podzemní vody v rajonu v maximálních 

hodnotách vodárenských odběrů od roku 1995. Lze předpokládat, že 170 l/s je tvořeno indukovanými 

přítoky z Moravy a přítoky podzemní vody ze sousedních rajonů, které model BILAN nezahrnuje, ale 

ukazuje na ně hydraulický model. Respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na 

podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů.  

Posouzení hodnoty využitelného množství podzemních vod k zachování minimálního zůstatkového 

průtoky podle metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku 

Moravy a poměru ke zdrojům podzemní vody irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vody v rajonu jsou ve výši 620 l/s (dle poskytnutých dat od 

Povodí Moravy, lze konstatovat, že nejde o konečnou hodnotu, neb poskytnuté i veřejně dostupné 

databáze nejsou totožné a úplné). Skutečné odběry podzemních vod za rok 2012 byly 251 l/s a za rok 

2014 se pohybovaly na 205 l/s (opět nejde o úplné údaje). Hodnoty skutečných odběrů podzemní vody 

v HGR 1621 nepřekračují přírodní zdroje. V období nejvyšších realizovaných odběrů v 80. a 90. 

letech minulého století bylo doplňování zvodní výrazně nižší (viz Obr. 10-2). Z výsledků bilance 

vyplývá doporučení na přehodnocení maximálních povolených odběrů podzemních vod tak, aby byly 

v souladu s reálnými dlouhodobými odběry podzemních vod a stavem dotčených ekosystémů. 

Významným střetem zájmů ve vztahu ke zdrojům podzemních vod je těžba štěrkopísku, tedy 

odstranění litologické matrice hydrogeologického kolektoru. Vytěžené prostory štěrkovištních jezer 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

152 

 

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).  

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. Problematická je hlavně koncentrace stávající a plánované těžby 

štěrkopísků v okolí Štěpánova a Liboše. 

Čerpání podzemní vody do vodovodních soustav u Litovle a CHKO Litovelské Pomoraví 

představují citlivou soustavu se vzájemným ovlivňováním. 

Významné limity v odběrech podzemních vod jsou v oblasti nastaveny z důvodu ochrany přírody. 

Prakticky celým územím HGR 1621 probíhá v úzkém pruhu podél Moravy CHKO Litovelské 

Pomoraví, jež je součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 (oblast CHKO je 

vyhlášena jako tzv. „ptačí oblast“ a zároveň je tato oblast navržena jako tzv. „evropsky významná 

lokalita“). Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně 

významných mokřadů Ramsarské konvence.  

Vzájemné ovlivnění chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, ležící nad zvodnělými 

kvartérními štěrkopísky, zajišťuje vysoký stupeň územní ochrany strategicky významných zdrojů pitné 

vody pro olomouckou aglomeraci. V důsledku neškodného rozlivu řeky do lužních lesů a luk dochází 

k výraznému zpomalení a tlumení ničivé síly povodňové vlny. Krajina Litovelského Pomoraví tak 

významně přispívá k řešení protipovodňové ochrany a k akumulaci povrchových vod. Naopak 

nadměrným čerpáním podzemní vody do vodovodních soustav by mohlo dojít k poklesu úrovně 

hladiny podzemní vody významných chráněných biotopů. 

Řešení konkrétních lokalit čerpání podzemní vody versus vodní terestrické ekosystémy je nutné 

ošetřit stanovením minimální hladiny pro dotčené ekosystémy. 

 

KOMENTÁŘ 

 

Modelem BILAN byl v HGR 1621 stanoven základní odtok pro referenční období 1981-2010 

v průměrné roční výši 54 mm/rok, což je 1,71 l/s.km
2 
a tedy 611 l/s.  

 

Tab. 10-3. Přírodní zdroje podzemních vod HGR 1621 stanovené ze srážek z modelu BILAN  

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 36,8 1,17 416 

80% 6,7 0,21 76 

 

Rozložení základního odtoku v měsících vyjadřuje graf na obr. 10-1, sestavený podle výsledků  

modelování. Na základě modelování (Bilan) činí celkový  odtok   4,3 l/s.km
2
, tj. 1530 l/s (1981-2010), 

resp. 4,7 l/s.km
2
 tj. 1674 l/s (2001-2010). 

Analýza průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 

ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. 

Jinými slovy srážky a s nimi poměrně tesně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do 

velké míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. Na celém území ČR. Pro srážkový úhrn 

okolo 600 mm, který odpovídá HGR 1621, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 
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povodích pohybuje mezi 2,3-3,7 l/s.km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

HGR 1621 jsou tedy vyšší, než hodnoty celkového odtoku určeného ČHMU pro povodí v ČR se 

stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro 

průměrný srážkový úhrn 600 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 až 2,0 l/s.km
2
. Hodnoty 

základního odtoku určené modelem Bilan pro HGR 1621 jsou tak v souladu s hodnotami základního 

odtoku určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší podzemní vodu jak z kulmských hornin, tak z nivy řeky Moravy.  

Numerické modelování proudění podzemní vody v programu Modflow bylo druhým způsobem 

ověření velikosti zdrojů podzemních vod. Modelování bylo komplikováno nejistotou propustnosti 

okrajové podmínky a říčních koryt. Tranzientní varianta modelu po odečtení evapotranspirace pracuje 

s efektivní infiltrací 2,1 l/s/km
2 

což srovnatelné s modelem Bilan. Dalších 740 l/s (2,1 l/s/km
2
) přitéká 

přes hranice modelu. Toto množství je již zatíženo větší nejistotou kvůli propustnosti okrajové 

podmínky modelu a říčních koryt 

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). 

Rajon je pánevním rajonem, kde mají velký význam vstupy na jeho hranicích. Vzhledem k významu 

Moravy jako drenážní báze kolektoru fluviálních štěrků by pro zpřesnění modelů a určení přírodních 

zdrojů bylo vhodné doplnit režimní data o průtok Moravy v profilech, kde do hodnoceného rajonu 

Morava vstupuje a kde ho opouští.  

Odtok z rajonu se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v březnu a postupně 

klesá do konce roku.  
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 
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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 hladin podzemní vody měřených na 

vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ. 

 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemní vody na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

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

dotací (nejvýraznější 2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především v suchých periodách 

stabilizační funkce přítoků podzemní vody z okolních rajonů. Shoda výpočtu dotace podzemní vody 

ze srážek dle hydrologického modelu BILAN a dynamika ročních kumulativních přírůstků hladin 

podzemní vody je v dobré shodě. 

Čerpání podzemní vody do vodovodních soustav v JÚ Pňovice a ochrana CHKO Litovelské Pomoraví 

představují citlivou soustavu se vzájemným ovlivněním. Pro rostliny v ekosystémech vázaných na 

vodu, jako jsou lužní lesy Litovelského Pomoraví, má největší význam kapilárně vázaná voda.  

Na hydrogeologické kolektory kvartérních fluviálních uloženin v HGR 1621 jsou vázány významné 

zdroje podzemní vody, sloužící k zásobování pitnou vodou řady sídel této oblasti. Tabulka 2 podává 

přehled význaných jímacích území. V roce 1997 postihly prakticky celou oblast HGR 1621 rozsáhlé 

povodně, které poškodily řadu jímacích území a bylo je nutné po povodních opět plně zprovoznit. 

Zásobování pitnou vodou je zajišťováno prakticky výhradně ze zdrojů podzemních vod v rozhodující 

míře vázáných na kvartérní fluviální uloženiny. Hodnoty celkových odběrů podzemních vod pro 

hromadné zásobování v druhé polovině osmdesátých let vzrůstaly, v 90. letech minulého století pak 

došlo k jejich značnému poklesu. V roce 2014 se pohybovaly odběry podzemních vod na úrovni 205 

l/s. 
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Tab. 10-4. Odběry z vybraných nejvýznamnějších jímacích území v roce 2014 

JÍMACÍ ÚZEMÍ roční odběr 2014 (l/s) 

Haukovice 14,7 

Štěpánov – Moravská Huzová 11,0 

Pňovice 61,4 

Březové - Náklo 23,9 

Olomouc - Černovír 62,5 

Brníčko – 2 vrty 5 

Brníčko 4,8 

 

NÁVRHY 

Rajon ve svých stávajících hranicích nerespektuje plně rozsah kvarterních a pliopleistocenních 

sedimentů a tudíž by bylo vhodné jeho hranice modifikovat. Realizované práce dávají podklad pro 

změnu rozsahu rajonu ve smyslu Obr. 5-1 až Obr. 5-5, ale změna hranic rajonu není významná. 

V případě přijetí nově navrhovaných úprav hranic, dojde k nevelkému zmenšení HGR 1621 zejména 

podél jeho východní hranice a na JZ od Uničova. 

Odběry podzemní vody v zóně inundace vyvolávající břehovou infiltraci je nutné posuzovat jako 

odběry vody z toku.  

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme využívat vrty 

ČHMÚ uvedené v Tab. 5-4. Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení 

nově vyhloubených vrtů 1621_1 Příkazy a 1621_2 Šumvald (Tab. 5-3, Tab. 10-5) do státní 

monitorovací sítě.  

 

Tab. 10-5. Nové hydrogeologické vrty vhodné pro monitoring hladiny podzemní vody 

ID vrtu lokalita Z terén m n.m. Z odměrný bod m n.m. Hloubka m 

1621-1 Příkazy 229 229,81 62 

1621-2 Šumvald 266,5 267,35 60 

 

Vzhledem k významnosti řeky Moravy ve vztahu k určení přírodních zdrojů podzemních vod 

doporučujeme realizovat měření základních hydrologických charakteristik toku na hranicích 

hodnoceného rajonu. 

Koexistence jímání podzemní vody a na vodu vázaných ekosystémů (lužních lesů) lze řešit 

stanovením minimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé případným čerpáním podzemní vody 

dotčené ekosystémy. Minimální hladina podzemní vody musí být navržena tak, aby zajistila eliminaci 

stresu ze sucha pro tyto ekosystémy. Míru kapilárního vzlínání a tedy vztah mezi podzemní a kapilární 

vodou by měl být objektivně změřen pomocí dostupných technologií (vlhkost TDR, sací tlak-

tenzometry). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat okrajovým částem hydrogeologické pánve, kde dochází 

k snižování hladiny podzemní vody a v důsledku toho k vysychání některých toků jako např. 

Benkovský potok, Lukavice, Hlavnice. Monitoring podzemní vody by měl být rozšířen i na okrajové 

části pánevní struktury a to zejména do povodí výše uvedených toků. 
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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 1621 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 611 l/s (50% zabezpečenost). Do přírodních zdrojů není započítán 

zdroj Čerlinka, který je nově plně přiřazen pod HGR 6640. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1621 je 540 l/s, je navržena na 

základě modelu BILAN, hydraulického modelu a archivních dat a umožňuje odběry podzemní 

vody v rajonu v maximálních hodnotách vodárenských odběrů od roku 1995. Z toho přibližně 

170 l/s je tvořeno indukovanými přítoky z Moravy a přítoky podzemní vody ze sousedních 

rajonů. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod v HGR 1621 se evidují ve výši 620 l/s, kdežto 

skutečné odběry byly 205 l/s roku 2014. Z výsledků bilance vyplývá doporučení na 

přehodnocení maximálních povolených odběrů podzemních vod tak, aby byly v souladu 

s reálnými dlouhodobými odběry podzemních vod a stavem dotčených ekosystémů. 

 Hranice vymezeného HGR 1621 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.  

 Podle hydraulického transientního modelu v srážkově průměrním roce perioda s hlavním 

doplněním zásob podzemní vody začíní na území modelové domény prosincem a končí v 

dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v únoru. 

 V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý 

objem srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

 Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok 

vychází relativně stabilní s maximy na přelomu zimy a jara a minimy ve druhé polovině jara. 

 Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme 

využívat vrty ČHMÚ uvedené v Tab. 5-4. Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude 

možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 1621_1 Příkazy a 1621_2 Šumvald (Tab. 

5-3, Tab. 10-5) do státní monitorovací sítě.  

. 
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