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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 1622 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1622 

Název hydrogeologického rajonu: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část 

ID útvaru: 16220  

Název útvaru: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část 

Plocha, km2: 289,067 

Pozice: rajon svrchní vrstvy  

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Morava a přítoky Váhu 

Povodí: Dunaj 

Bilancovaný kolektor: kvartérní sedimenty a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Kraje: Olomoucký, Zlínský 

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

Hydrogeologický rajon 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní 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 1622 má plochu 289,067 

km
2 

a rozkládá se 62 % plochy v Olomouckém kraji, zbylými 38 % v kraji Zlínském. Rajon u 

Olomouce navazuje na hydrogeologický rajon 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – 

severní část a pokračuje k jihu podél toku řeky Morava až po soutok s řekou Dřevnicí u Otrokovic. 

Ze západu na něj navazují rajony svrchní vrstvy 1623 – Pliopleistocén Blaty a 1624 – Kvartér 

Valové, Romže a Hané, z východu pak rajon svrchní vrstvy 1632 – Kvartér Dolní Bečvy. Podloží 

tvoří převážně neogenní sedimenty hydrogeologického rajonu základní vrstvy 2220 – 

Hornomoravský úval. 

Rajon je vymezen v nivě Hornomoravského úvalu jižně od Olomouce. Kvartérní fluviální 

uloženiny údolní nivy Moravy a jejích přítoků včetně přilehlých nízkých teras představují 

zvodněné písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami působícími jako stropní izolátor. 

Kvartérní fluviální štěrky a písky tvoří průlinově propustný hydrogeologický kolektor, obdobně 

jako staropleistocénní, popř. pliocénní štěrky a písky vyplňující deprese v neogenním reliéfu, kde 

vytvářejí jednokolektorový zvodněný systém, dosahující místy značné mocnosti. 

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

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. 
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1622 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území Hydrogeologický rajon (HGR) 1622 je na území 4 listů map 1 : 50 000 24-22 Olomouc, 24-24 

Prostějov, 25-13 Přerov a 25-31 Kroměříž, v. od Olomouce zasahuje malým výběžkem do území listu 

25-11 Hlubočky a na Z nepatrnou plochou na list 24-42 Kojetín. Celé území HGR 1622 patří do 

geomorfologického celku Hornomoravský úval, většina do jeho podcelku Středomoravská  niva, 

zbytek do podcelků Holická rovina (východně od Olomouce). Zhodnocena byla i přilehlá území, 

jejichž geologická stavba navazuje na stavbu území rajonu. Jsou to části okrsku Rokytnická 

pahorkatina (mezi Přerovem a Krčmaní), podcelku Holešovská plošina (území mezi Horní Moštěnicí a 

Tlumačovem). Vzhledem k tomu, že v území Holešovské plošina a Fryštácké brázdy jsou kolektorem 

podzemní vody kvartérní štěrky a částečně i sedimenty pliopleistocénního souvrství, je do textu o 

geologické stavbě HGR 1622 zahrnuto i toto území, ač dle dosavadního členění patří do HGR 2220. 

Jako geologické podklady pro vypracování této zprávy byly použity výsledky geologického mapování 

v měřítku 1 : 25 000, prováděného v 60. letech minulého století na listech map Gauss–Krueger 

listokladu: M-33-95-B-a Olomouc (Koverdynský et al. 1970a, Koverdynský – Růžička 1970a), M-33- 

95-B-c Holice (Koverdynský et al. 1970b, Koverdynský – Růžička 1970b), M-33-95-D-a Tovačov, D- 

b Přerov, D-c Kojetín, D-d Horní Moštěnice (Macoun et al. 1966a), M-33-107-B-b Kroměříž a M-33- 

107-B-d Kvasice (Chmelík et al. 1967). Výsledky tohoto mapování jsou shrnuty v geologických 

mapách 1 : 50 000, které jsou součástí edice Soubor geologických a účelových map, vydaným Českým 

geologickým ústavem: list 25-11 Hlubočky (Maštera et al. 1993), list 24-22 Olomouc (Růžička et al. 

1997), list 24-24 Prostějov (Růžička – Dvořák 1996), list 25-13 Přerov (Pálenský et al. 1997), list 25- 

31 Kroměříž (Novák et al. 1997). Vysvětlující text byl zpracován k tomuto souboru pouze pro listy 25- 

13 Přerov (Müller et al. 2001a) a 25-31 Kroměříž (Müller et al. 2001b). Na základě nového mapování 

příp. revize a reambulance starších map byly sestaveny základní geologické mapy 1 : 25 000 25-312 

Holešov, 24-224 Olomouc a 25-314 Otrokovice a vydány tiskem spolu s vysvětlivkami (Stráník et al. 

2004, Hrubeš et al. 2007, Švábenická et al. 2007). 

Ze starších prací přinesly zásadní informace průzkumné práce na ropu a plyn (Cílek 1954), které byly 

základem pro vyčlenění tzv. pestré pliocénní série v Hornomoravském úvalu (Cílek 1955). Z těchto 

prací a dalších výzkumů (Buday et al. 1959, Paulík 1959) vycházely i interpretace, použité pro 

sestavení geologických map 1 : 200 000 a vysvětlivek k nim (Roth et al. 1962, Buday et al. 1963). K 

poznání kvartérních sedimentů přispěly především výsledky hydrogeologického průzkumu (např. 

Malý 1965, 1972, 1976, 1980, 1983, 1984, Malý et al. 1973, Malý et al. 1980, Starobová 1984) a 

průzkumy ložisek štěrkopísků (např. Hlavatý et al. 1979). Kvartérní sedimenty byly komplexně 

studovány v rámci vyhledávání ložisek ropy a plynu (Zeman et al. 1977, 1980). 

S použitím všech uvedených map a archivních vrtů byla pro účely projektu Rebilance zásob 

podzemních vod sestavena v měřítku 1 : 50 000 Účelová odkrytá geologická mapa (Růžička 2015), 

která zobrazuje kromě povrchových hranic jednotek i rozsah jednotek tvořících kolektor podzemní 

vody a jednotek podložních. V rámci projektu „Rebilance“ byly realizovány na území HGR 1622 

geologické vrty 2220_A Olomouc – Povel zcela na s. zakončení rajonu při hranici s HG rajonem 1621 

a vrt 1622_A Citov ve střední části rajonu (Tab. 3-1). K dílčím poznatků přispěly i hydrogeologické 

vrty 1622_1 Chropyně, 1622_2 Skaštice. Hydrogeologické vrty 2220_1 Holešov a 2220_2 Chrášťany 

u Hulína se sice nacházejí mimo v současnosti stanovený rozsah rajonu, ale přispívají k poznatku o 

vhodnosti připojení velké části Holešovské plošiny do HG rajonu 1622 (dnes zařazeno do rajonu 

2220). 
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Z geofyzikálních prací byla v území rajonu realizována komplexní měření na profilu 73C přes celou 

nivu Moravy od Čertoryjí po vápencové výchozy j. od Grygova (Bárta et al. 2015). Interpretace má 

však větší význam pro řešení HG rajonu 2220, neboť v tomto prostoru nejsou kromě sedimentů údolní 

nivy, žádné jiné patřící rajonu 1622 přítomny. 

Pro území HGR 1622 a jeho okolí byla sestavena Účelová odkrytá geologická mapa 1 : 50 000, 

vycházející z povrchové situace v uvedených mapách a z dostupných archivních vrtů (Růžička 2015). 

V ní jsou znázorněny nejen rozsahy povrchových jednotek, ale také jednotek kolektoru podzemní 

vody a jednotek podložních.  

 

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 v HGR 1622 vyhloubeny dva geologické 

vrty, označené 2220_A Olomouc-Povel do s. části a 1622_A Citov do jeho střední části. Vrt 1622_A 

Citov zastihl hlavní kolektor rajonu, kterými jsou především tzv. fluviální sedimenty v depresích a na 

ně navazující fluviální sedimenty údolní terasy o celkové mocnosti 37 m. Níže zastižené 

pliopleistocénní souvrství bylo díky svému proměnlivému zastoupení jílovitoprachovitých sedimentů, 

střídajících se s písčitými, označeno jako „semikolektor“ a jeho mocnost dosáhla téměř 35 m. Výrazný 

izolátor v jeho podloží je tvořený badenskými jíly v hloubce 71,6 m. Zcela jiná byla situace na j. okraji 

města Olomouce ve vrtu 2220_A Olomouc-Povel, kde byla v nadloží badenských jílů zastižena jen 

minimální mocnost kvartérního kolektoru zde tvořeného pouze fluviálními štěrky údolní terasy o 

mocnosti necelých 5,5 m. Detailní popisy profilů jsou uvedeny ve vrtných zprávách (Gilíková et al. 

2015; Vít et al. 2015). 

 

Tab. 3-1. Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014–2015 na území HGR 1622 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

2220_A Olomouc-Povel 120 Gilíková et al. (2015) 

1622_A Citov 87,5 Vít et al. (2015) 
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Obr. 3-1. Schéma použitých a nově provedených průzkumných děl v HGR 1622.  

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

geofyzikálních prací; 4 – současné hranice rajonů 
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Tab. 3-2. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 1622_A Citov 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,00 37,00 štěrky, písky, oj. jíly holocén – pleistocén Q kolektor 

37,00 71,60 jíl, prach, písek pleistocén – pliocén „semikolektor“ 

71,60 87,50 jíl vápnitý baden izolátor 

 

Tab. 3-3. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_A Olomouc - Povel 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,00 2,6 hlína, písčitý prach holocén izolátor 

2,6 8,0 fluviální štěrky holocén – svrchní pleistocén kolektor 

 

8,0 

 

107,2 

vápnité prachy až prachovité jíly 

s polohami písku 

 

spodní baden 

 

izolátor 

107,2 120,0 droby, mylonit spodní karbon „semikolektor“ 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

většina vodohospodářsky orientovaných hydrogeologických průzkumných prací je soustředěna do 

depresí vyplněných pliocenními a pleistocenními sedimenty a do údolních niv řeky Moravy a jejích 

přítoků. 

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

charakteristiku HGR 1624 poskytuje práce Michlíčka et al. (1986) a navazující práce Olmera et al. 

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

monografii Krásného et al. (2012) v rámci Fluviálních sedimentů v povodí Moravy a Dyje. 

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

hydrogeologické mapy 1 : 200 000 list 24 Brno a 25 Zlín (Myslil 1987a, Jetel 1991a), Mapy 

chemismu podzemních vod 1 : 200 000 (Myslil 1987b, Rybářová 1988a) a doprovodných textových 

vysvětlivek (Myslil et al. 1985, Jetel et al. 1988). Poměrně rozsáhlá pozornost byla věnována popisu 

hydrogeologických poměrů části zájmového území v jedné z prvních syntetizujících prací, kterou byly 

Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1:200 000 list M-33-XXIV Olomouc (Jetel – Unzeitig  

1962). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech 

Hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 listy 24-22, 24-24, 25-13 a 25-31 (Čurda 1998, 1995a, 1996, 

1995b). Část území je hydrogeologicky dokumentována a zhodnocena ve Vysvětlivkách k souboru 

geologických a ekologických účelových map 1:50 000 list 25-13 Přerov (Čurda in Müller et al. 2001a) 

a list 25-31 Kroměříž (Nováková in Müller et al. 2001b). 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 představují hydrogeologické studie okresů Přerov (Hromek 1982; Malý – Tomek 1991; 

Malý 1992; Vosyka 1955), Kroměříž (Žůrek 1975) a Olomouc (Vosyka 1954). Novější poznatky 

především vodohospodářského charakteru jsou shromážděny v hydrogeologické studii bývalého 

Jihomoravského kraje (Starobová et al. 1989). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry 
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hodnoceny v surovinových studiích pro potřeby okresních úřadů v Olomouci (Půda et al. 1992), 

Přerově (Vybíral et al. 1992) a Kroměříži (Svatuška et al. 1992). 

Hydrogeologické práce byly zpočátku zaměřeny převážně na zajištění podzemní vody z mělkých 

kvartérních kolektorů pro obecní vodovody. Pozornost hlouběji uloženým kolektorům v 

přehloubených depresích byla věnována zhruba od druhé poloviny 20. století ve snaze o postižení 

regionálních hydrogeologických souvislostí (Herešová – Ptáčková – Malý 1964). 

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

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

Hydrogeologické poměry pliopleistocénních a holocénních sedimentů jsou detailně prozkoumány v 

jímacích územích větších vodovodních skupin Tovačov II, Brodek u Přerova, Troubky, Břest, 

Plešovec, Kroměříž – Hradisko, Kroměříž – Podzámecká zahrada, Hulín, Kvasice, Tlumačov a 

Otrokovice – Kaplička. 

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 1989; Malý 1959, 1960, 1962, 

1963a, 1963b, 1964a, 1964b, 1965, 1971, 1972, 1974, 1976a, 1976b, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984a, 

1984b, 1984c, 1986, 1989, Malý et al. 1984, 1986). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

prozkoumaných oblastí, kde jsou i významná jímací území: Tovačov, Brodek u Přerova, Troubky, 

Břest, Plešovec, Kroměříž – Hradisko, Kroměříž – Podzámecká zahrada, Hulín, Kvasice, Tlumačov a 

Otrokovice – Kaplička. 

Proměnlivé jsou i hloubky jednotlivých vrtů od mělkých vrtů zaměřených především na monitorování 

kvality podzemní vody až po skupinu vrtů s hloubkami do 100 m, které jsou situovány převážně do 

přehloubených depresí mezi Brodkem u Přerova a Chropyní. 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1622 udává Tab. 3-4, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-4. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1622 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
 HG objekty 

celkem chemická analýza vrty ČHMÚ 

1622 1125 862 34 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu  
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NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

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

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

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

Rebilance zásob podzemních vod byly v HGR 1622 vyhloubeny dva hydrogeologické průzkumné vrty 

označené 1622_1 Chropyně a 1622_2 Skaštice. Jejich dokumentace je uvedena v souhrnných 

dokumentacích průzkumných vrtů (Michna 2015a, b), jejich základní charakteristiky udává Tab. 3-5. 

 

Tab. 3-5. Přehled hydrogeologických průzkumných vrtů vyhloubených v rámci projektu v HGR 1622 

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

1622_1 Chropyně pliopleistocénní písky a štěrky 80,0 Michna et al. (2015a) 

1622_2 Skaštice kvartér, pliopleistocénní písky a štěrky 90,0 Michna et al. (2015b) 

 

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 1622 jsou uvedena v Tab. 3-6 a Tab. 3-7. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1622_1 Chropyně ověřuje zvodnění komplexu pliopleistocénních 

sedimentů v podloží kvartérních pokryvných hlín. Vrt je proveden jako hydraulicky úplný, když byl 

ukončen v jílovitém vývoji plioplestocénních sedimentů. 

Kolektorské písčité štěrky a písky se šterkem byly zastiženy v hloubce 2 až 62 m pod terénem v 

celkové mocnosti 39 m. Kolektor rozdělují vložky jílů mocné 0,9 až 5,4 m. Zastižená zvodeň je volná 

až mírně napjatá. 

 

Tab. 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1622_1 Chropyně 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 2,0 hlína kvartér izolátor 

2,0 62,0 
písek, štěrkpísčitý štěrk, písek se štěrkem s 

vložkami jílu a písčitého jílu 
pliopleistocén  

zájmový kolektor ve střídání 

s lokálními izolátory 

62,0 80,0 jíl pliopleistocén izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání tři dny s následující jednodenní 

zkouškou stoupací. Čerpání bylo prováděno vydatností Q = 3,12 l/s. Před jejím ukončením došlo k 

ustálení hladiny ve vrtu při s=0,29 m, to odpovídá specifické vydatnosti 10,8 l/s/m. Vyhodnocení 

čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti 

(transmisivity) kolektoru T = 1,43.10
-2 

m
2
/s, tzn. „velmi vysoká“ ve smyslu klasifikace Krásného 

(1986). Při celkové mocnosti pliopleistocénního kolektoru 39 m byl získán průměrný koeficient 

filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 3,67.l0
-4 

m/s. V průběhu hydrodynamické zkoušky byla sledována 

hladina podzemní vody v pozorovacích objektech - indikačních vrtech u blízké železniční vlečky HP-

102 (hloubka 10 m, vzdálenost 180 m sv.) a HP- 105 (hloubka 5,5 m, vzdálenost 145 m ssv.). Ke 

změnám hladiny v nich docházelo rovnoměrně ve shodě s čerpaným vrtem 
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Pro zhodnocení kvality vody byly použity výsledky chemických analýz vzorků vody odebraných 

21. května 2015. Podzemní voda má chemický typ Ca-HCO3SO4, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů (cizi%). Z kationů je nejvíce zastoupen vápník Ca – 69 mg/l (63,95 c.z %). Z anionů jsou nejvíce 

zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3 171 mg/l (52,11 c.z.%) a sírany SO4 93 mg/l (35,83 c.z %). 

Analyzovaná voda má neutrální pH – 6,72, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,395 

g/l. Dusíkaté látky (dusičnany a dusitany) se vyskytují pod hranicí meze detekce. Z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a  rozsah   kontroly   pitné   

vody,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   voda   nevyhovuje   požadavkům v parametrech mangan 

(Mn 4,02 mg/l) a železo (Fe 3,5 mg/l). Dále byl ve vodě zjištěn výskyt pesticidních látek a to 

acetochlor ESA 0,211 µg/l a metolachlor ESA 0,548 µg/l (limit jednotlivě 0,1 µg/l). Rovněž limitní 

hodnota pro sumu pesticidních látek byla překročena. V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické 

kovy. Z hlediska upravitelnosti podzemní vody podle přílohy č. 13 vyhlášky 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) v platném znění, jsou obsahy Mn a pesticidů v 

podzemní vodě vyšší než limitní hodnoty pro kategorie upravitelnosti A3. Pro složitou technologii 

úpravy podzemní vody je voda pro vodárenské využití nevhodná. 

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Michna et al. 

(2015a), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1622_2  Skaštice  ověřuje  zvodnění  pliopleistocénních  sedimentů v 

podloží kvartérních terasových štěrků. Vrt je proveden jako hydraulicky úplný, když byl ukončen v 

jílovitém vývoji plioplestocénních sedimentů. 

Pliopleistocénní sedimenty jsou ve svrchní části v jílovitém vývoji a vytváří tak stropní izolátor 

kolektorským písčitým sedimentům, zastiženým v hloubce 15 až 55 m pod terénem. Kvartérní 

terasové štěrky zastižené cca do 10 m byly v prostoru vrtu odizolovány.  

 

Tab. 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1622_2  Skaštice   

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 5,8 hlína, prachovitý jíl kvartér izolátor 

5,8 10,0 štěrk kvartér kolektor 

10,0 18,5 jíl, jílovitý štěrk  pliopleistocén izolátor 

18,5 54,5 písek, písek se štěrkem pliopleistocén zájmový kolektor 

54,5 90 jíl písčitý, prachovitý pliopleistocén izolátor 

 

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

čerpaném množství Q = 1,61 l/s. Před jejím ukončením došlo k ustálení hladiny ve vrtu při s=3,24  m,  

to odpovídá specifické vydatnosti 0,50 l/s.m. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami 

neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 2,46.10
-3 

m
2
/s, tzn. „vysoká“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986). Při celkové mocnosti pliopleistocénního 

kolektoru 36 m byl získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 6,82.l0
-5 

m/s.  

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů byly použity výsledky chemických 
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analýz vzorků vody odebraných 20. 3. 2015. Podzemní voda je chemického typu NaCa-HCO3, při 

uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationtů nejvíce zastoupen sodík Na – 97,2 mg/l (45,80 

c.z %) a vápník Ca – 62,33 mg/l (33,76 c.z. %). Z aniontů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany 

HCO3 – 446 mg/l (76,95 c.z.%). Analyzovaná voda má neutrální pH – 7,44, je bezbarvá, bez zápachu. 

Celková mineralizace je 0,719 g/l. Z dusíkatých látek jsou přítomny amonné ionty a dusitany, což 

svědčí o redukčním prostředí. V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické kovy ani jednotlivé 

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

chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., vody pliopleistocénního kolektoru 

nevyhovují zvýšeným obsahem železa a manganu. Z hlediska upravitelnosti podzemní vody podle 

přílohy č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., , řadí obsahy Fe a 

Mn podzemní vodu do druhé kategorie upravitelnosti A2. Zjištěná hodnota sumárního ukazatele AOX 

(0,032 mg/l) by vodu řadila do kategorie upravitelnosti A3. Význam interpretace stanovení AOX však 

byl v posledních letech podroben kritice. Například se ukázalo, že řada organických halogenderivátů 

může být původu přírodního (např. v eutrofizovaných vodách, v říčních sedimentech a kalech), takže 

výsledky stanovení AOX nemusí být vždy mírou antropogenního znečištění prostředí toxickými 

organickými halogenderiváty (Pitter 2009). 

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

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

Území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část je situováno na kontaktu dvou 

hlavních geologických jednotek České republiky: českého masivu a Karpat, proto je zvláště členění 

jeho bezprostředních podložních jednotek o něco složitější. V severní části rajonu jsou podložím 

proterozoické a paleozoické horniny (předkenozoické podloží), které jsou z velké části překryty 

sedimenty karpatské předhlubně – na severu badenu a ve střední části před  čelem  karpatských 

příkrovů jen karpatu. Čelo násunové linie karpatských příkrovů (paleogénního stáří) leží přibližně v 

linii mezi Kroměříží a Roštěním. 

Vlastní bazální jednotkou rajonu jsou sedimenty pliopleistocénního souvrství, které se však vyskytují 

především v jeho j. části. Na ně navazuje nejdůležitější část kolektoru podzemní vody, kterými jsou 

tzv. fluviální sedimenty v depresích. Plošně nejrozsáhlejší jsou fluviální sedimenty údolní terasy. 

Podrobnější představu o rozsahu jednotlivých jednotek kvartérních fluviálních sedimentů v HGR 1622 

a jeho blízkém okolí podávají Obr. 4-1, Obr. 4-2, Obr. 4-3. Geologická stavba zájmového území je 

znázorněna v geologické mapě, která je uvedena na obrázku Obr. 4-1. 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY – KRYSTALINIKUM, PALEOZOIKUM, PALEOGEN 

Ve větší části rajonu, přesněji v úseku od Otrokovic na jihu až po Grygov, se v podloží neogénu 

nachází granodioritové krystalinikum Hornomoravského úvalu. Lokálně byly v oblasti Lobodic 

navrtány i krystalické břidlice. V úseku Dub nad Moravou – Blatec v západním sousedství rajonu 

vystupují mylonitizované granodiority na několika místech na povrch. Geologicky nejpestřejší je 

podloží rajonu na severu, v polygonu ohraničeném linií Grygov – Blatec na jihu a Olomouc – Velká 

Bystřice na severu. V oblasti Grygova je v podloží rajonu i v jeho v. sousedství pestrý sled 

paleozoických sedimentů počínající na jihu bazálními klastiky a pokračující k severu lažáneckými a 

vilémovickými vápenci macošského souvrství. Dále k S v jejich nadloží spočívají hněvotínské a 

hádsko-říčské vápence líšeňského souvrství přecházející z devonu do karbonu. Severněji je podloží 

neogénu i okolí rajonu tvořeno převážně drobovým vývojem jesenického spodního karbonu – kulmu. 

Paleogén 

Jižně od linie, probíhající přes s. okraj Kroměříže směrem k VSV do s. okolí Rymic, jsou 

bezprostředním podložím kvartérních a pliopleistocénních sedimentů horniny vnějších flyšových 

Karpat, jeho několika tektonických jednotek. Generelně platí, že od S k J jsou to postupně ždánická 

jednotka reprezentovaná ždánicko-hustopečským souvrstvím s převážně peliticko-psamitickou 

litofacií, j. od linie Střížovice – Tlumačov jsou horniny račanské jednotky s převažujícími pískovci 

soláňského souvrství a jílovci a pískovci zlínského souvrství. V území za holešovskou poruchou jsou 

na čele styku se sedimenty karpatské předhlubně flyšové horniny krosněnského a menilitového 

souvrství slezské jednotky, menilitové vrstvy jsou popsány i ve vrtu Cf K 23 u Chrášťan (Chmelík et 

al. 1967).  

. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 1622 
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1622 

 

Miocén karpatské předhlubně 

KARPAT A SPODNÍ BADEN 

Z hydrogeologického hlediska má význam litologie přímého podloží kolektoru. Tímto podložím 

jsou na velké většině území severně od výše uvedené násunové plochy flyšových jednotek u 

Kroměříže sedimenty miocénu karpatské předhlubně. Sedimenty karpatu (laaské souvrství) 

vystupují na povrch sz. od Kroměříže (vrch Barbořina) a na východním okraji Hornomoravského 

úvalu u Rymic, Kostelce u Holešova a Staré Vsi. Šířka pruhu sedimentů karpatu v předpolí násunové 
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linie není přesně ověřena, ve vrtu Cf K 18 sev. od Kroměříže (Horní zahrady) je karpat 

interpretován v hl. 47 m do konečné hloubky 287 m. Jeho svrchní část do hl. kolem 160 m je ve 

vývoji slabě písčitých vápnitých jílů, jen s podřadnými vložkami silněji písčitými. Frekventovanější 

polohy vápnitých písků a pískovců jsou až v nižších polohách, málo mocné vrstvy štěrků se objevují 

až od hloubky 220 m. Některé starší vrty Cf Hu, lokalizované u Skaštic a Břestu, pravděpodobně 

mylně zařazují sedimenty v podloží sedimentů dnes interpretovaných jako plioplestocénní, do 

ždánického flyše, ač jsou podle popisu stejného charakteru jako výše uvedené sedimenty karpatu ve 

vrtu Cf K 18. Z nové získaných popisů vrtů Cf Hu lze s určitou pravděpodobností interpretovat jako 

sedimenty karpatu sled v podloží pliopleistocénního souvrství na s. okraji Kroměříže (Cf Hu 26), v 

okolí Skaštic (|Cf Hu 19, Cf Hu 20), u Břestu (Cf Hu 16), mezi Břestem a Němčicemi (Cf Hu 15), 

u Žalkovic Cf Hu 14, mezi Žalkovicemi a Starou Vsí (Cf Hu 12, Cf Hu 13). Můžeme tedy 

předpokládat, že podložím pliopleistocénního souvrství jsou v tomto úseku a tedy bazálním 

izolátorem kolektoru převážně jílovité sedimenty karpatu. Dále k S jsou již v nadloží sedimentů 

karpatu transgredující uloženiny spodního badenu. To je dokumentováno vrtem Vlkoš 1, ve kterém 

je hranice obou souvrství v hl. 560 m. Také vrt Chropyně 2 má v podloží sedimentů spodního badenu 

uloženiny karpatu a to ve dvou faciích. Bazální klastika, zastižená v intervalu 561 – 664,5 m 

přecházejí postupně do převážně pelitické facie, mocné 194 m, tvořené převážně vápnitými jíly 

(Cílek 1955). V území j. od násunové linie flyšových jednotek přes sedimenty Karpatské předhlubně 

byly řadou hlubokých vrtů dokumentovány v této pozici sedimenty karpatu. V území Účelové 

odkryté geologické mapy byly zastiženy např. vrtem Hulín 2 u Rymic v intervalu 1050 – 1421 m, 

ve vrtu Tlumačov 2 v hl.oubce 1281 – 1977 m. 

Sedimenty spodního badenu, ležící u Chropyně a Vlkoše v nadloží uloženin karpatu (ve vrtu Vlkoš 

1 je báze badenských sedimentů v hl. 560 m, přičemž posledních 40 m jsou bazální klastika), 

jsou severněji již přímo v nadloží krystalinika Českého masivu. Dokumentují to průzkumné vrty na 

lobodické struktuře. Pokud vrty dosáhly krystalinické podloží, bylo to v hloubkách přesahujících 

400 m. Na bázi souvrství (podle této lokality bylo pro ně navrženo označení lobodické souvrství – 

Eliáš et al. 2002), jsou bazální klastika o velmi proměnlivé mocnosti, dosahující výjimečně 

přes 150 m, průměrně však mezi 10 a 30 m. Jsou tvořena hrubými vápnitými písky až 

drobnozrnnými štěrky, vzácnější jsou štěrky až hrubozrnné. V nadloží je pelitická facie, tvořená 

zelenavě, modravě a hnědavě šedými vápnitými jíly („tégly“), někdy slabě většinou jemně 

písčitými, s vložkami jemnozrnných vápnitých písků. Generelně obsah i mocnost vložek písků do 

nadloží klesá, ve svrchním pásmu tvoří písek většinou vrstvičky milimetrových rozměrů popř. 

poprašek na vrstevních plochách. Jako sedimenty spodního badenu můžeme interpretovat vápnité 

jíly v podloží pliopleistocénních sedimentů ve vrtech Cf Hu 22 a 23 j. od Chropyně, Cf Hu 24 j od 

Kyselovic, Cf Hu 17 v. od Kyselovic, Cf Hu 28 na v. okraji Vlkoše, Cf Hu 29 v Bochoři a přímo 

v podloží štěrků údolní terasy Bečvy na j. okraji Přerova (Cf Hu 30). Spodnobadenské 

sedimenty tak tvoří v tomto území ideální bazální izolátor kolektoru, ať už je v podloží 

pliopleistocénního souvrství nebo kvartérních fluviálních štěrků všech jednotek. 

Jako badenské byly interpretovány sedimenty, zastižené hydrogeologickými vrty HJ 5, HJ 6, HJ 7, 

HJ 8, HJ 9, HJ 10, HJ 11 a HJ 12, provedenými v letech 1981 – 1983 na území Holešovské 

plošiny (Starobová 1984). Tyto sedimenty však pokládáme za součást pliopleistocénního souvrství, 

protože jejich pylové analýzy přinesly totožné výsledky jako analýzy sedimentů z vrtu K 154 u 

Kurovic, které jsou na základě nálezů obratlovčí fauny jednoznačně kladeny do intervalu na rozhraní 

mezi pliocénem a pleistocénem (viz dále). 
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Pliocén – Pleistocén 

Vlastní sedimenty rajonu 1622 jsou zastoupeny řadou genetických typů uloženin kvartérního a patrně 

i pliocenního stáří. V jeho j. části jsou zcela v podloží zastoupeny poměrně mocné uloženiny 

pliopleistocénního souvrství, které bylo v rámci geologického modelu vyčleněno zvlášť a 

označeno jako „semikolektor“, neboť má v některých svých částech spíše vlastnosti izolátoru. 

Velmi podobný rozsah mají štěrky a písky tzv. fluviálních sedimentů v depresích, které spolu s 

fluviálními sedimenty hlavní terasy a plošně rozsáhlými sedimenty údolní terasy, tvoří hlavní část 

kolektoru V okrajových částech 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. 

 

 

Obr. 4-2. Přehledná mapka pleistocénních fluviálních sedimentů ve střední části Hornomoravského úvalu 

(Růžička 1973). 

Legenda: 1 – údolní terasa; 2 – údolní terasa, v podloží fluviální sedimenty v depresích; 3 – údolní terasa, v podloží 

svrchní akumulace hlavní terasy; 4 – nenakonická terasa; 5 – nenakonická terasa, v podloží fluviální sedimenty v 

depresích; 6 – svrchní akumulace hlavní terasy; 7 – spodní akumulace hlavní terasy; 8 – spodní akumulace hlavní terasy, v 

podloží fluviální sedimenty v depresích; 9 - erozní úroveň spodní akumulace hlavní terasy, většinou krytá holocenními 

povodňovými hlínami; 10 – zdvojená hlavní terasa; 11 – erozní úrove ň ve zdvojené hlavní terase (většinou krytá 

holocenními hlínami); 12 – zdvojená hlavní terasa, v podloží fluviální sedimenty v depresích; 13 – erozní úroveň ve 

zdvojené hlavní terase (většinou krytá holocenními hlínami), v podloží fluviální sedimenty v depresích; 14 – brodecká 

terasa; 15 – brodecká terasa, v podloží sedimenty v depresích; 16 – lukovská terasa; 17 – průběh tektonických linií; 18 

– průběh linií geologických řezů. 
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PLIOPLEISTOCÉNNÍ SOUVRSTVÍ 

Komplex, označovaný dnes jako pliopleistocénní souvrství, je spodní částí tzv. pestré pliocénní série, 

popsané V. Cílkem (1955) z území mezi Kroměříží a Přerovem. Na území HGR 1622 jsou 

pliopleistocénní sedimenty překryty fluviálními sedimenty Moravy a jejích přítoků, jejich rozsah v 

úseku j. od linie Dub n. Mor. – Majetín je shodný s rozsahem tzv. fluviálních sedimentů v depresích a 

je  tak  částečně  znázorněn  na  Obr. 4-2.  Jeho omezení na  V se  z velké  části  také  shoduje s 

omezením rozsahu tohoto fluviálního komplexu, od Horní Moštěnice ale pokračuje dále k JV přes 

Němčice k Holešovu a do sev. okolí Fryštáku. Omezení je tedy dáno průběhem holešovské poruchy. 

Na Z navazují pliopleistocénní sedimenty HGR 1622 na sedimenty, vyplňující depresi lutínské brázdy 

(HGR 1623, část HGR 1624). Také pokračování linie, omezující rozsah tohoto souvrství v nivě 

Moravy, je na zlomové zóně (kvasický zlomový systém – Novák et al. 2001b) a je shodné s omezením 

rozšíření „fluviálních sedimentů v depresích“. Tato linie je vymezena na Obr. 4-3. Jižní ohraničení 

rozsahu pliopleistocénních sedimentů v nivě Moravy je s velkou pravděpodobností vázáno na 

pokračování zřejmě tektonického jižního omezení území Holešovské plošiny, probíhající j. od Kurovic 

směrem na Střížovice. Naznačují to data z vrtů: ve vrtu Cf K 22 na j. okraji Nového rybníka je báze 

těchto sedimentů v hloubce 84 m, jižněji mezi Tlumačovem a Kvasicemi již nebyly zastiženy a j. od 

Tlumačova k Napajedlům nejsou také známy, vyskytují se jenom v reliktech na sedimentech 

vněkarpatských flyšových jednotek v. od nivy Moravy (Švábenická et al. 2007). Zlomy směru SV-JZ 

omezují práh, vybíhající od Kroměříže k Bilanům, na kterém nejsou v nadloží ždánicko- 

hustopečského souvrství popř. karpatu (sporný výskyt ve vrtu Cf K 19). 

Původní propojení sedimentačního prostoru pliopleistocénního souvrství s depresí sev. od Olomouce 

také přes území dnešní nivy Moravy dokládají relikty jeho sedimentů v Grygově a výskyty j. od nivy 

Bystřice v. od Olomouce (Obr. 4-9, Obr. 4-10), překryté štěrky výplavového kuželu Bystřice a 

eolickými sedimenty a také relikty pod štěrky údolní terasy na j. okraji Olomouce (Hrubeš et al. 2007). 

Relikty sedimentů pliopleistocénního souvrství jsou v blízkém okolí rajonu záp. od něj na Křelovské 

pahorkatině, významnější je jejich rozšíření na území Holešovské plošiny, odkud společně s nadložními 

kvartérními sedimenty (sedimenty výplavových kuželů a fluviální štěrky) navazují na sedimenty, 

tvořící v HGR 1622 kolektor podzemní vody. 

Zatímco relikty, zachované mimo pokleslá území, jsou součástí bazálního komplexu pliopleistocénního 

souvrství v typickém vývoji litologicky i barevně pestrých sedimentů, jsou sedimenty v území v. a jv. 

od Olomouce (Koverdynský – Růžička 1970b) a zejména sedimenty na Přerovsku, a Kroměřížsku 

(Macoun et al. 1966b, Růžička 1969a, 1989) odlišné. 

Zdrojovou oblastí u Olomouce byla území, budovaná spodnokarbonskými horninami. Proto jsou ve 

štěrcích, které tvoří podstatnou část sledu (asi 1/3), hlavní složkou zejména na bázi a ve spodních 

částech klasty drob a břidlic, často silně zvětralých. Ve svrchních částech obsahují štěrky kromě 

zvyšujícího se podílu klastů křemene také valouny hornin krystalických a křídových, dokumentujících 

přínos z horního úseku povodí Moravy. Také písčité a jílovité sedimenty tvoří po 1/3 mocnosti 

vrstevního sledu. Písky jsou často proměnlivě jílovité a prachovité, místy s příměsí valounů, většinou 

šedé, žlutošedé, v některých polohách až silně limonitizované a obsahující limonitické konkrece. Jíly a 

prachy jsou většinou světle šedé, šedohnědé a žlutavě šedé. Významné jsou vložky jílů s organickou 

příměsí, které umožnily specialistům stratigrafickou interpretaci. E. Knobloch (1969a,  b)  nálezy 

zařadil na základě rostlinných makrozbytků do nejstaršího pleistocénu, staršího než tegelenský 

interglaciál, N. Gabrielová (in Koverdynský – Růžička 1970b) na základě palynologických analýz 

uvažovala o pliocénním stáří. Z tohoto důvodu zařazujeme tyto sedimenty do staršího komplexu 

pliopleistocénního souvrství (Růžička 1989). Pozici a mocnosti sedimentů pliopleistocénního souvrství 
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v tomto území znázorňují geologické profily na Obr. 4-9, Obr. 4-10. 

 

 

Obr. 4-3. Mapka fluviálních sedimentů v jižní části Hornomoravského úvalu (Macoun – Růžička 1967). 

Legenda: 1 – relikty teras v rel. výšce 45- 50 m; 2 – relikt terasy v rel. výšce 30 - 32 m; 3 – lukovská terasa; 4 – fluviální 
sedimenty v depresích; 5 – brodecká terasa; 6 – spodní akumulace hlavní terasy; 7 – svrchní akumulace hlavní terasy; 8 – hlavní 

terasa nečleněná; 9 – nenakonická terasa; 10 – údolní terasa; 11 – předkvartérní jednotky; 12 – linie vymezující rozsah 
pliopleistocénního souvrství; 13 – profilové linie; 14 – hranice ověřená a neověřená. 

 

Mocnosti pliopleistocénního souvrství na Přerovsku a Kroměřížsku jsou dokumentovány několika 

hlubokými vrty. Především jsou to vrty v oblasti lobodické struktury, kde se jeho báze pohybuje v 

hloubce mezi 60 a 100 m. Ve vrtu NP 768a u Brodku u Přerova je báze tohoto souvrství podle 

karotáže interpretovaná do hl. 82 m, ve vrtu Vlkoš 1 by snad mohla být v hloubce okolo 138 m. Vrty 

Cf K, provedené v r. 1963 (Chmelík et al. 1967) uvádějí tyto hodnoty báze pod povrchem: Cf K 23 u 
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Chrášťan 116,5 m, Cf K 24 u Hulína 86 m, Cf K 18 sev. od Kroměříže 33 m, Cf K 19 sv. od 

Kroměříže 37 m, Cf K 21 jv. od Kroměříže 92 m, Cf K 22, situovaný 3 km sz. od Tlumačova 84 m. 

Interpretace starších Cf Hu vrtů, provedených v 50. letech (Cílek 1954) je často obtížná, popisy 

neudávají charakteristiky sedimentů, umožňující odlišení pliopleistocénního souvrství od podložních 

sedimentů miocénních nebo od ždánicko-hustopečského souvrství. Je to způsobeno hlavně tím, že v 

území zhruba od linie Chropyně – Horní Moštěnice jsou jíly pliopleistocénního souvrství zejména ve 

spodní části rovněž v některých polohách vápnité (i když proměnlivě) a barevně se také od jílů 

podložních jednotek neodlišují. Tato podobnost je dána tím, že zdrojovou oblastí bylo území 

budované především flyšovými horninami a sedimenty karpatské předhlubně, které neprodělaly 

intenzivní chemické zvětrání. Přesto u Cf Hu 20 sz. od Skaštic je možné stanovit bázi do hloubky 96 

m, ve vrtu Cf Hu 19 v. od Skaštic do hloubky 113 m, ve vrtu Cf Hu 10 s. od Hulína do intervalu 75–84 

m pod povrchem a ve vrtu Cf Hu 9 do hloubky okolo 76 m. Popisy vrtů Cf Hu, získané dodatečně z 

Moravských naftových dolů v Hodoníně, doplňují data o přibližných hodnotách mocnosti sedimentů 

pliopleistocénního   souvrství   a   jejich   charakteristiky.   Největší   mocnosti   jsou   dokumentovány 

v blízkosti holešovské poruchy j. od Němčic (Cf Hu 1 – báze v hl. okolo 140 m, Cf Hu 2 v hl. 141 m, 

Cf Hu 3 v hl. 170 m), z. a sz. od Němčic (Cf Hu 15 – báze v hl. 157 m, Cf Hu 13 v hl. 156 m). Také 

mezi Žalkovicemi a Kyselovicemi je báze v hloubce přes 130 m (Cf Hu 17), u Břestu přes 140 m (Cf 

Hu 16), z. od Kyselovic v hl. dokonce přes 160 m (Cf Hu 18). V posledně uvedeném vrtu jsou 

dokonce v hloubce pod 140 m uváděny červeně a rudohnědě vybarvené jíly, naznačující jejich 

možnou interpretaci do spodního komplexu souvrství. V prostoru mezi Chropyní a Bilany se hloubka 

báze pohybuje mezi 70 a 100 m, nejmenší byla zjištěna na s. okraji Kroměříže (Cf Hu 26, báze v hl. 29 

m). 

 
 

Obr. 4-4. Profil přes údolní terasu a výplavový kužel Bystřice v okolí Holic (Růžička 1973). Linie profilu na 

obrázku 4-2. 
Legenda: 1 – holocénní fluviální hlíny; 2 – písčité štěrky mladého holocénu; 3 – svahoviny; 4 - sesuvy; 5 – 

spraše a sprašové hlíny; 6 – naváté písky; 7 – písčité štěrky údolní terasy; 8 – písčité štěrky nenakonické 

terasy; 9 – písčité štěrky svrchní akumulace hlavní terasy; 10 – písčité štěrky spodní akumulace hlavní terasy; 

11 – písčité 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. 

 

Informace o pliopleistocénním souvrství ze střední a východní části Holešovské plošiny a z území 

Fryštácké brázdy, které jsou součástí HGR 2220, podávají zejména hydrogeologické vrty, v letech 

1981–1983 (Starobová 1984). Autorka této zprávy, vycházející především z palynologických rozborů 

N. Gabrielové a analýz chudé mikrofauny, provedených A. Holzknechtem, uvažovala o badenském 

stáří spodní části sedimentů, zastižených v nadloží hornin flyšových souvrství. Tuto interpretaci 

nepovažujeme však za oprávněnou (nevěrohodná interpretace pylových analýz, pravděpodobná 
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redepozice mikrofauny) a ve shodě s interpretací Z. Stráníka (in Stráník et al. 2004) pokládáme tyto 

sedimenty společně s nadložním komplexem za součást pliopleistocénního souvrství. 

 

Obr. 4-5. Profil výplavovým kuželem Bystřice u Velkého Týnce (Růžička 1973). Legenda u obrázku 4-4. Linie 

profilu na obrázku 4-2. 

 

Mocnosti pliopleistocénního souvrství v této části území značně kolísají. Nejvyšší hodnoty byly 

zjištěny vrtem HJ 8 u Všetul, ve kterém byla ověřena mocnost 211 m (báze zastižena v hloubce 7 m 

n.m.). Další nejvyšší mocnosti byly zjištěny ve vrtech HJ 7 u Holešova (180 m), a hlubokým vrtem 

Hulín 2 u Rymic (170 m). Mocnosti v intervalu 100 až 130 m byly ve vrtech HJ 5 a HJ 6 u Martinic a 

HJ 10 jižně od Všetul, v intervalu 60–70 m ve vrtech HJ 4 u Žabárny (Fryštácká brázda) a HJ 9 u 

Všetul. Východně od Chrášťan je elevace flyšového podloží, na které dokonce pliopleistocénní 

sedimenty v nejvyšší části chybí. Na jjv. pokračování této elevace je mocnost pliopleistocénního 

souvrství pouze v hodnotách kolem 20 m, na jejím s. svahu (vrt HJ 11) dosahuje 42 m a j. od této 

elevace v okolí Kurovic je dílčí deprese, vyplněná pliopleistocénními sedimenty jejichž báze byla 

ověřena vrtem HJ 12 v hloubce 64 m pod povrchem. Rozdíly v nadmořských výškách 

pliopleistocénního souvrství v tomto regionu dokládají zde tektonickou aktivitu. Relikty tohoto 

souvrství v jižnějším území ve Zlínské vrchovině se vyskytují ve výškách nad 220 m nad mořem. 

Sedimenty pliopleistocénního souvrství v jižní části Hornomoravského úvalu jsou ze 60 až 90 % 

tvořeny jíly, většinou písčitými, zbarvenými šedě, zelenošedě, v některých polohách narezavěle 

skvrnitými a šmouhovanými. Poměrně hojně se vyskytují bílé vápnité vyloučeniny popř. konkrece, 

např. v řadě vrtů na Holešovské plošině mezi Horní Moštěnicí a Rymicemi. Ve spodních částech jsou 

uváděny často vápnité („slinité“) jíly. V některých vrtech byly zastiženy polohy tmavých („uhelných“) 

jílů, někdy dokonce „lignitů“, paleobotanické analýzy však ze sedimentů z vrtů Cf Hu nebyly 

provedeny. Pokud jsou uváděny štěrky, vyskytují se v bazálních vrstvách komplexu a jsou popisovány 

jako křemenné. Litologie sedimentů dokládá, že pliopleistocénní souvrství jako součást kolektoru 

podzemní vody v území HGR 1622 má podstatně menší význam než v severnějších rajonech. 

Ačkoli v pliopleistocénních sedimentech v jižní části Hornomoravského úvalu nemáme většinou 

jednoznačné doklady o jejich pestrém zbarvení ani na jejich bázi, předpokládáme i zde přítomnost 

bazálního komplexu, uloženého před zúžením sedimentačního prostoru vlivem tektoniky. Pestřeji 

(červenohnědě) zbarvené jíly byly zjištěny vrtem HJ 11v místech, kde flyšové horniny tvoří elevaci a 

mocnost pliopleistocénního souvrství nepřesahuje 30 m. Podobné zbarvení je uváděno v některých 

polohách i z bazálních 25 m ve vrtu HJ 9 s. od Všetul a bazálních 50 m ve vrtu HJ 10 j. od Všetul. 

Relikty tohoto komplexu byly zjištěně mimo území rajonu u Napajedel, Sazovic, Tečovic, 

Mysločovic, Lechotic a Žeranovic, ve Zlíně a Fryštáku (Zeman et al. 1977) a ve větších plochách mezi 
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Tlumačovem a Otrokovicemi (Švábenická et al. 2007). Pro stratigrafické zařazení mají zásadní 

význam nálezy silně vápnitých fosiliferních sedimentů ve vrtech K 152 a K 154 u Kurovic (Obr. 4-6), 

v nichž kromě bohaté měkkýší a ostrakodové fauny byly nalezeny zoubky hrabošů druhu Mimomys 

cf. stehlini, jejichž vývojová úroveň umožnila O. Fejfarovi (in Zeman et al. 1980) zařadit sediment do 

mladšího villafranku s rozsahem absolutního stáří 2,5–3,1 mil. let BP, tedy nejmladšího pliocénu. S 

těmito sedimenty lze bezesporu korelovat komplex organických sedimentů s polohami vápnitých jílů s 

faunou, zastižený vrtem HJ 12 záp. od Kurovic v intervalu 13–43 m a pravděpodobně i výskyty 

organických sedimentů, ověřené vrty HJ 9 a HJ 10. 

 
 

Obr. 4-6. Příčný profil Hornomoravským úvalem mezi Kroměříží a Kurovicemi (Růžička in Zeman et al. 1980). 

Legenda: 1 – povodňové hlíny (holocén); 2 – svahoviny; 3 – spraše; 4 – štěrky údolní terasy; 5 – štěrky 

nečleněné hlavní terasy; 6 – fluviální sedimenty v depresích; 7 – pliopleistocénní souvrství; 8 – pestré jíly 

pliopleistocénního souvrství; 9 – kaolinické zvětraliny; 10 – horniny karpatského flyše; 11 – lom profilové linie; 

12 – pravděpodobný zlom; 13 – předpokládaný zlom. 

 

Kvartér  

KVARTÉRNÍ FLUVIÁLNÍ SEDIMENTY V DEPRESÍCH  

Do tohoto komplexu jsou zařazovány v Hornomoravském úvalu a Mohelnické brázdě fluviální 

převážně štěrkovité sedimenty, které byly vyčleněny na základě petrografické podobnosti s ostatními 

kvartérními štěrky z tzv. pestré pliocénní série V. Cílka (1955), označeny jako fluviolakustrinní a 

zařazené do mindelu (Macoun et al. 1966b, Macoun – Růžička 1967). Existence pohřbené říční sítě na 

Přerovsku, vyplněné štěrky, konstatovali již T. Czudek a J. Malý (1964). Rozšíření tohoto komplexu 

bylo prokázáno i na Kroměřížsku (Chmelík et al. 1967) a později v celé lutínské brázdě (Růžička 

1969b, 1973) a na Olomoucku (Koverdynský – Růžička 1970a, Malý 1972) – území HGR 1621 a 

1623. Průzkumnými hydrogeologickými vrty byly podobné sedimenty zjištěny i v Mohelnické brázdě 

(HGR 1610) a na základě petrografické podobnosti, ověřené průzkumnými vrty na štěrkopísky, byly 
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pak korelovány se sedimenty na Olomoucku (Martincová – Káňová 1977). V současné době je tento 

komplex zařazován do staršího úseku středního pleistocénu, korelovaného se sedimenty elsterského 

kontinentálního zalednění na Ostravsku.  

Rozšíření tohoto komplexu na území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část 

lze vyčíst z mapek (Obr. 4-2, Obr. 4-3). Z nich vyplývá, že jejich rozsah je na V mezi Majetínem a 

Horní Moštěnicí ohraničen průběhem holešovské zlomové linie (Obr. 4-10, Obr. 4-6), přičemž od 

Přerova přes Bochoř a Vlkoš do východního okolí Kyselovic vybíhá hřbet, oddělující hlavní depresi 

na Z od dílčí deprese sledující tok Moštěnky (Obr. 4-8, profil A – A‘, Obr. 4-9, profil C – C‘) 

 

Obr. 4-7. Podélný profil údolím Bečvy u Přerova přes holešovský zlom (Macoun – Růžička 1967).Linie profilu na 

obrázku 4-3. 

Legenda: 1 – fluviální štěrky komplexu sedimentů v depresích; 2 – jíly komplexu sedimentů v depresích; 3; 4 – 

štěrky údolní terasy; 5 – povodňové hlíny; 6 – podloží kvartérních sedimentů; 7a – hranice jednotek; 7b – zlom 

 

V území Holešovské plošiny východně od Žalkovic a Břestu jsou štěrky tohoto komplexu v podloží 

eolických sedimentů a sedimentů soliflukčních a splachových (jíly, místy se štěrkem, písky) – 

(Macoun et al. 1966a). Severní hranice rozšíření je mezi Majetínem a Dubem nad Moravou, je také 

zřejmě  tektonicky  predisponovaná  a  je  totožná  s omezením  rozsahu  pliopleistocénního  souvrství 

v nivě Moravy. Mezi dvěma zlomy směru SZ–JV je ukloněná rampa, takže zdánlivé ukončení ve 

směru ZJZ–VSV je výsledkem erozního řezu na bázi údolní terasy (obr. 4-12). Na V u Tovačova a 

Lobodic navazuje komplex sedimentů v depresích na ekvivalentní sedimenty v lutínské brázdě, jejíž 

hranice jsou vymezeny opět tektonicky (Obr. 4-8, profil B – B‘, Obr. 4-9, profil D – D‘, Obr. 4-11, 

profil E – E‘). 

V nejjižnější části rajonu v prostoru Otrokovic bylo pod sedimenty údolní terasy zjištěno přehloubené 

korytu, vyplněné písky a štěrky, s maximální ověřenou hloubkou báze 36 m pod povrchem (vrt OT 

171). Navázání na přehloubení z. a sz. od Tlumačova není jednoznačné, chybí pro ně data z území s. 

od Otrokovic. 

Profily na Obr. 4-7 až Obr. 4-11 znázorňují interpretaci geologické stavby fluviálních sedimentů 

v území mezi Tovačovem a Tlumačovem. Podle této interpretace, provedené na základě dat z r. 1966 a 

1967 (Macoun et al. 1966b, Macoun – Růžička 1967, Chmelík et al. 1967) jsou maximální mocnosti 

tohoto komplexu 45–50 m (např. Obr. 4-10). Za podloží byly pokládány jílovité sedimenty, pokud 

byly větší (např. přesahující 3 m) mocnosti. Dnešní data, získaná z novějších vrtů zejména 

hydrogeologických, naznačují, že mocnost může být podstatně vyšší. Vrty u Brodku u Přerova mají 

štěrky ještě v hloubkách přes 80 m: HV 501 v hl. 80,00 m, HV 602 v hl. 84 m, HV 603 v hl. 85,5 m, 

vrt HJ 502 jižně od Troubek v hl. 84 m, vrty HV 201 – 214 v. od Záříčí v hloubkách mezi 80 a 87 m, 

HV 205 a HV 207 u Lobodic v hloubkách 76 resp. 77 m, u Chropyně kolem 70 m.  
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Obr. 4-8. Příčný profil přes Hornomoravský úval mezi Tovačovem a Horní Moštěnicí ( A – A‘) a podélný profil 

jižní částí Křelovské pahorkatiny a Středomoravskou nivou mezi Dubem nad Moravou a Tovačovem (B – 

B‘). (Macoun – Růžička 1967). Linie profilu na obrázku 4-3. 

Legenda: 1 – fluviální sedimenty v depresích (štěrky a písky); 2 – fluviální sedimenty v depresích (jíly); 3 – spodní akumulace 

hlavní terasy; 4 – svrchní akumulace hlavní terasy; 5 – nenakonická terasa; 6 – štěrky a písky údolní terasy; 7 – spraše; 8 – 

povodňové hlíny; 9 - splachové sedimenty; 10 – svahové sedimenty; 11 – předkvartérní podloží; 12 – nejisté předkvartérní 

podloží; 13 – interglaciální půda; 14 – brodecká terasa; 15 – hranice ověřená, předpokládaná. 
 

 
 

Obr. 4-9. Geologické profily přes Hornomoravský úval mezi Uhřičicemi a Přestavlky ( C – C‘) a mezi Kojetínem a 

Němčicemi ( D – D‘ ). (Macoun – Růžička 1967). Linie profilu na obrázku 4-3. 

Legenda: 1 – štěrky a písky komplexu sedimentů v depresích; 2 – jíly komplexu sedimentů v depresích; 3 – lukovská terasa; 4 – 

brodecká terasa; 5 – spodní akumulace hlavní terasy; 6 – svrchní akumulace hlavní terasy; 7 – nenakonická terasa; 8 – štěrky 

údolní terasy; 9 – spraše; 10 – povodňové hlíny; 11 – svahové sedimenty; 12 – soliflukční sedimenty; 13 – podloží kvartérních 

sedimentů; 14 – předpokládané podloží kvartérních sedimentů; 15 – splachové sedimenty; 16a – hranice jednotek; 16b – 

předpokládaný zlom. 
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Obr. 4-10. Geologické profily přes okraj Středomoravské nivy a Rokytnickou pahorkatinu mezi Císařovem a 

Kokory ( G – G‘ ) a mezi Brodkem u Přerova a Žeravicí ( H – H‘ ). (Macoun – Růžička 1967). Linie profilů 

na obrázku 4-3. 

Legenda: 1 – fluviální sedimenty v depresích; 2 – lukovská terasa; 3 – brodecká terasa; 4 – spodní akumulace hlavní terasy; 

5 – svrchní akumulace hlavní terasy; 6 – štěrky údolní terasy; 7 – spraše; 8 – povodňové hlíny; 9 – svahoviny; 10 – 

soliflukční sedimenty; 11 – předpliocénní podloží; 12 – pliopleistocénní souvrství; 13 – interglaciální fosilní půda; 14 – slabě 

vyvinutá fosilní půda; 15a – hranice jednotek; 15b – nejistá hranice jednotek. 

 

Bohužel u popisek vrtů nejsou uvedeny žádné znaky, které by umožnily jednoznačně potvrdit 

příslušnost sedimentů v celých výše uvedených mocnostech k této jednotce a vyloučit zařazení jejich 

spodní části k podložnímu pliopleistocénnímu souvrství. Pokud se potvrdí tato data, bude to 

znamenat, že největších mocností dosahuje tento komplex právě v těchto částech HGR 1622. 

Data o mocnosti štěrkovitých sedimentů kolektoru podzemní vody, získaná geofyzikálními metodami 

(VES) pro území mezi Tovačovem a Kvasicemi, jsou shrnuta J. Malým (1983) v podobě mapky. 

V sedimentech komplexu jsou v území mezi Přerovem, Citovem, Tovačovem, Záříčím a Bochoří 

většinou písčité štěrky, které tvoří 50–80 %, písky 10–20 %, jíly a prachové sedimenty kolem 20 % 

celkové známé mocnosti. Štěrky jsou převážně středně zrnité až drobnozrnné, velikost valounů se 

pohybuje kolem 2 cm, max. dosahuje 4–5 cm. Směrem k J štěrky přecházejí do hrubozrnných písků s 

příměsí drobnozrnného štěrku a mezi Hulínem a Kroměříží již převažují písky, zatímco štěrky tvoří 

jen malý podíl. Složení štěrků dokládá, že hlavním zdrojem bylo povodí horní Moravy. Kromě 

vysokého podílu křemene je podstatný obsah klastů krystalických hornin (především ortorul) a 

silicifikovaných pískovců a prachovců křídových, přítomny jsou i klasty drob spodního karbonu a 

různých typů silicitů. Složení na západním okraji je v podstatě stejné jako ve štěrcích tohoto komplexu 
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v lutínské brázdě. Přítoky z pravé strany (Valová a její přítoky z Drahanské vrchoviny, Haná) složení 

štěrků téměř neovlivnily. Naproti tomu levé přítoky Moravy na složení štěrků měly vliv: Olešnice 

zvýšila obsah klastů spodnokarbonských drob, Bečva podstatně zvýšila obsah flyšových pískovců, 

které převažují ve štěrcích v mělké depresi j. od Horní Moštěnice. Pod vyústěním Rusavy a Mojeny je 

další obohacení štěrky s valouny flyšových hornin, zejména pískovců a silicitů. Přínos z flyšové 

oblasti se projevuje i ve složení těžké frakce písků a to nárůstem obsahu granátu na úkor amfibolu. Pro 

stratigrafickou interpretaci mají význam nálezy klastů pazourku ve štěrcích z vrtů HM 11 s. od Břestu 

a HM 13 jz. od Němčic. Umožnily korelaci tohoto komplexu se sedimenty elsterského zalednění na 

Ostravsku. 

Polohy jílových a prachových sedimentů jsou centimetrových až několikametrových mocností. Tyto 

polohy nejsou průběžné na větší vzdálenosti, jak dokazují profily vrtů, situovaných v těsné vzájemné 

blízkosti. Jíly i prachy jsou většinou proměnlivě písčité, většinou šedé s modravými, hnědými a 

zelenavými odstíny. Občas se vyskytují polohy tmavě šedých až černošedých jílů s organickou 

substancí  až  zemin  slatinného  charakteru.  Rostlinné  zbytky  a  úlomky  dřev  se  někdy  objevují  i 

v píscích a štěrcích. Frekvence a mocnosti poloh aleuropelitů jsou větší ve v. části sedimentačního 

prostoru (Obr. 4-8, Obr. 4-9). Paleobotanické analýzy nepřinesly přesnější data (Opravil in Macoun et 

al. 1966b). Také analýzy malakofauny z polohy vápnitých jílů z vrtu HMbm-11 u Říkovic nepřinesly 

přesnější data než konstatování, že „…se jedná o klimaticky nenáročné druhy, které … lze nejlépe 

přičítat ústupu některého blíže nedefinovatelného glaciálu“ (Kovanda in Macoun et al. 1966b). 

Makroskopický charakter jílových a prachových poloh neumožňuje odlišit jednoznačně tyto vložky od 

sedimentů pliopleistocénního souvrství, které je vesměs v podloží tohoto komplexu. Určitou šancí by 

mohly být komplexní mineralogické analýzy písků (TM) popř. jílů a palynologické analýzy 

organických sedimentů. 

 

FLUVIÁLNÍ ŠTĚRKY STŘEDNOPLEISTOCÉNNÍCH TERAS 

Lukovská terasa 

Štěrky této terasy jsou zachovány mimo území HGR 1622 a to pouze na plošině mezi Rokytnicí a 

Kokorami, jsou mocné max. okolo 6 m. Podle složení (téměř výhradně jsou tvořeny valouny 

spodnokarbonských drob a aleuropelitů) byly uloženy říčkou Olešnicí. Jsou značně hlinité, na povrchu 

zvětralé a z hydrogeologického hlediska jsou málo významné. V jejich podloží jsou spodnokarbonské 

jemnozrnné droby. Stratigraficky je terasa zařazována do staršího období středního pleistocénu před 

uložením tzv. fluviálních sedimentů v depresích (Macoun et al. 1966b, Macoun – Růžička 1967). 

Brodecká terasa 

Jako brodecká terasa je v Hornomoravském úvalu označována terasa, jejíž relativní výška báze je 

kolem 13 m a povrch kolem 17 m (Macoun – Růžička 1967). V území, vymezeném jako HGR 1622, 

tato terasa chybí, její sedimenty se však vyskytují v těsné blízkosti a někde (v Brodku u Přerova) jsou 

v nadloží fluviálních sedimentů v depresích a tak komunikují přímo s hlavním kolektorem podzemní 

vody.  Tato  pozice  také  umožnila  časové  zařazení  sedimentů  této  terasy  mezi  uložení  sedimentů 

v depresích a vznik hlavní terasy, tedy do kataglaciální fáze staršího střednopleistocénního glaciálu 

(„mindelu“). Kromě výskytu u Brodku u Přerova jsou fluviální štěrky této terasy u Majetína a na 

Křelovské pahorkatině u Dubu n. Moravou. 

Hlavní terasa 

Jako hlavní terasu označujeme těleso fluviálních sedimentů, jehož morfologická pozice v územích 

nepostižených pozdějšími tektonickými vlivy je následující: báze okolo dnešní hladiny řeky, povrch 
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12–14 m nad ní. V optimálním vývoji je tvořena dvěma akumulacemi, z nichž spodní s povrchem 4–6 

m je zařazována do chladného výkyvu holsteinského interglaciálu a svrchní je korelována se 

sedimenty sálského zalednění. V Hornomoravském úvalu byla tato terasa Moravy označena jako 

terasa kralická (Macoun – Růžička 1967). Vzhledem k tomu, že v území HGR 1622 patří sedimenty 

této terasy i přítokům Moravy, je užito obecné označení hlavní terasa. 

V území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část a v jeho blízkém okolí jsou 

většinou obě akumulace této terasy nad sebou, místy je však svrchní akumulace samostatná. To je 

případ výskytů u Majetína (Obr. 4-10, profil G – G‘), v Kojetíně (Obr. 4-9, profil D – D‘) a v 

Kroměříži Obr. 4-11, profil E – E‘). Výskyt štěrků u Grygova, interpretovaný jako brodecká terasa 

(Koverdynský et al. 1970b, Růžička 1989, Hrubeš et al. 2007) je pravděpodobně nutné reinterpretovat 

a označit také jako svrchní akumulaci hlavní terasy. Všechny tyto výskyty jsou mimo území rajonu a 

mimo území ovlivněné tektonickými poklesy v pleistocénu. Neovlivněné poklesy jsou také výskyty 

hlavní terasy, tvořené oběma akumulacemi a vyskytující se při vyústění řeky Bystřice u Holic (okraj 

Holické roviny) a na z. okraji Holešovské plošiny mezi Hulínem a Tlumačovem. V obou těchto 

případech navazuje svrchní akumulace hlavní terasy na štěrky výplavového kuželu, v prvém případě 

řeky Bystřice, v případě druhém řek Rusavy a Mojeny. 

Štěrky v nadloží pliopleistocénního souvrství v okolí Holic byly v celé mocnosti interpretovány jako 

svrchní akumulace hlavní terasy (nebo jako její ekvivalent ve facii sedimentů výplavového kuželu) 

(Koverdynský et al. 1970b, Růžička 1973), vzhledem k výškovým parametrům i petrografickému 

složení je však pravděpodobnější, že jejich spodní část v pruhu širokém asi 3 km patří akumulaci 

spodní. Spodní akumulace je tvořena štěrky, ve kterých má velký podíl materiál uložený řekou 

Moravou, charakterizovaný v psefitové frakci křemenem, podstatným obsahem klastů krystalických 

hornin a křídových silicifikovaných pískovců a siltovců. Obsah spodnokarbonských drob a břidlic je 

nízký, naopak ve svrchní akumulaci tyto horniny výrazně převažují. Pouze na okraji terasové plošiny 

mají sedimenty svrchní akumulace charakter typických fluviálních korytových sedimentů s náznakem 

diagonálního zvrstvení, výše proti svahu přecházejí do nevytříděných hlinitých štěrků typických pro 

výplavové kužely. Tyto štěrky jsou většinou hrubé, valouny jsou až kolem 20 cm velké. Příměs do 

5  %  tvoří  klasty  křemene,  které  jsou  většinou  menších  rozměrů  a  mohou  být  redeponované z 

podložních pliopleistocénních sedimentů. Báze štěrků hlavní terasy je v úrovni  povrchu  štěrků údolní 

terasy Moravy. 

Hlavní terasa j. od Hulína navazuje na rozsáhlý výplavový kužel Rusavy a Mojeny, zabírající téměř 

celou jižní část Holešovské plošiny j. od údolí Rusavy. Je zde v nadloží sedimentů pliopleistocénního 

souvrství a z velké části je zakrytá sprašemi a sprašovými hlínami. Její morfologická pozice je 

dokumentována na V území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část a v jeho 

blízkém okolí jsou většinou obě akumulace této terasy nad sebou, místy je však svrchní akumulace 

samostatná. To je případ výskytů u Majetína (Obr. 4-10, profil G – G‘), v Kojetíně (obrázek 4-9, profil 

D – D‘) a v Kroměříži Obr. 4-11, profil E – E‘). Výskyt štěrků u Grygova, interpretovaný jako 

brodecká terasa (Koverdynský et al. 1970b, Růžička 1989, Hrubeš et al. 2007) je pravděpodobně nutné 

reinterpretovat a označit také jako svrchní akumulaci hlavní terasy. Všechny tyto výskyty jsou mimo 

území rajonu a mimo území ovlivněné tektonickými poklesy v pleistocénu. Neovlivněné poklesy jsou 

také výskyty hlavní terasy, tvořené oběma akumulacemi a vyskytující se při vyústění řeky Bystřice u 

Holic (okraj Holické roviny) a na z. okraji Holešovské plošiny mezi Hulínem a Tlumačovem. V obou 

těchto případech navazuje svrchní akumulace hlavní terasy na štěrky výplavového kuželu, v prvém 

případě řeky Bystřice, v případě druhém řek Rusavy a Mojeny. 
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Štěrky v nadloží pliopleistocénního souvrství v okolí Holic byly v celé mocnosti interpretovány jako 

svrchní akumulace hlavní terasy (nebo jako její ekvivalent ve facii sedimentů výplavového kuželu) 

(Koverdynský et al. 1970b, Růžička 1973), vzhledem k výškovým parametrům i petrografickému 

složení je však pravděpodobnější, že jejich spodní část v pruhu širokém asi 3 km patří akumulaci 

spodní. Spodní akumulace je tvořena štěrky, ve kterých má velký podíl materiál uložený řekou 

Moravou, charakterizovaný v psefitové frakci křemenem, podstatným obsahem klastů krystalických 

hornin a křídových silicifikovaných pískovců a siltovců. Obsah spodnokarbonských drob a břidlic je 

nízký, naopak ve svrchní akumulaci tyto horniny výrazně převažují. Pouze na okraji terasové plošiny 

mají sedimenty svrchní akumulace charakter typických fluviálních korytových sedimentů s náznakem 

diagonálního zvrstvení, výše proti svahu přecházejí do nevytříděných hlinitých štěrků typických pro 

výplavové kužely. Tyto štěrky jsou většinou hrubé, valouny jsou až kolem 20 cm velké. Příměs do 5  

%  tvoří  klasty  křemene,  které  jsou  většinou  menších  rozměrů  a  mohou  být  redeponované z 

podložních pliopleistocénních sedimentů. Báze štěrků hlavní terasy je v úrovni  povrchu  štěrků údolní 

terasy Moravy. 

Hlavní terasa j. od Hulína navazuje na rozsáhlý výplavový kužel Rusavy a Mojeny, zabírající téměř 

celou jižní část Holešovské plošiny j. od údolí Rusavy. Je zde v nadloží sedimentů pliopleistocénního 

souvrství a z velké části je zakrytá sprašemi a sprašovými hlínami. Její morfologická pozice je 

dokumentována na Obr. 4-11. 

Na povrchu je jen v úzkém max. 800 m širokém pruhu j. od Hulína, kde byla odkryta a těžena v 

malých štěrkovnách u Záhlinic. V nich byly odkryty štěrky obou jejích akumulací. Spodní akumulace 

má bázi v úrovni povrchu nivy Moravy, její mocnost nepřesahuje 3 m. Její štěrky jsou písčité, tvořeny 

jsou z více než 50 % klasty morávního původu (křemen, krystalinikum, křídové pískovce), část klastů 

drob je bečevního původu a asi 30 % klastů tvoří valouny flyšových pískovců, přinesených Rusavou a 

Mojenou. Ty tvoří většinu valounů hrubších frakcí (až kolem 8 cm), jinak je průměrná velikost klastů 

2–4 cm. Štěrky svrchní akumulace jsou okrajovou facií štěrků výplavového kuželu. V tomto úseku 

jsou 4–5 m mocné, tvořeny jsou z více než 95 % valouny flyšových pískovců, akcesoricky se 

vyskytuje křemen a krystalické horniny, pravděpodobně pocházející  ze  slepenců. Štěrky jsou středně 

až hrubě zrnité, nezřídka se objevují valouny až 15 cm velké. Písek, většinou hrubozrnný, tvoří 10, 

max. místy až 20 %. Směrem k V ve štěrcích přibývá na úkor písku hlinitá matrix.. 

Na povrchu je jen v úzkém max. 800 m širokém pruhu j. od Hulína, kde byla odkryta a těžena v 

malých štěrkovnách u Záhlinic. V nich byly odkryty štěrky obou jejích akumulací. Spodní akumulace 

má bázi v úrovni povrchu nivy Moravy, její mocnost nepřesahuje 3 m. Její štěrky jsou písčité, tvořeny 

jsou z více než 50 % klasty morávního původu (křemen, krystalinikum, křídové pískovce), část klastů 

drob je bečevního původu a asi 30 % klastů tvoří valouny flyšových pískovců, přinesených Rusavou a 

Mojenou. Ty tvoří většinu valounů hrubších frakcí (až kolem 8 cm), jinak je průměrná velikost klastů 

2–4 cm. Štěrky svrchní akumulace jsou okrajovou facií štěrků výplavového kuželu. V tomto úseku 

jsou 4–5 m mocné, tvořeny jsou z více než 95 % valouny flyšových pískovců, akcesoricky se 

vyskytuje křemen a krystalické horniny, pravděpodobně pocházející ze slepenců. Štěrky jsou středně 

až hrubě zrnité, nezřídka se objevují valouny až 15 cm velké. Písek, většinou hrubozrnný, tvoří 10, 

max. místy až 20 %. Směrem k V ve štěrcích přibývá na úkor písku hlinitá matrix. 

Sedimenty hlavní terasy mají z hydrogeologického hlediska největší význam tam, kde jsou v nadloží 

fluviálních sedimentů v depresích a tak jsou součástí kolektoru podzemní vody. Tato situace je v 

prostoru, v němž došlo k poklesům a hlavní terasa je v nižší morfologické pozici. Rozsah tohoto území 

je znázorněn na Obr. 4-2 (u Císařova a Brodku u Přerova) a na Obr. 4-3 (prostor mezi Henčlovem a 

Bílany) a představa o stavbě fluviálních sedimentů v geologických profilech na Obr. 4-8 (profil A – 
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A‘) a Obr. 4-9 (profily C – C‘ a D - D‘). Uvedené interpretace, provedené na základně mapovacích 

prací z konce 60. let (Macoun et al. 1966b) nebyly nově revidovány. Sedimenty hlavní terasy v území 

j. od Henčlova jsou většinou překryty povodňovými hlínami, odkryty jsou jen kolem Záříčí a 

Chropyně, kde je částečně proti nivě Moravy zachována výrazná morfologická hrana. Novější data z 

vrtů naznačují, že rozsah hlavní terasy pod povodňovými hlínami je potřeba ověřit a to jak v území j. 

od Henčlova tak i v okolí Bílan a Skaštic. 

 
 

Obr. 4-11. Geologické profily z jižní části Hornomoravského úvalu mezi Kroměříží a jižním okrajem Hulína (E 

– E‘ ) a u Záhlinic ( F – F‘ ). (Macoun – Růžička 1967). Linie profilů na obrázku 4-3. 

Legenda: 1 – štěrky a písky komplexu fluviálních sedimentů v depresích; 2 – jíly komplexu fluviálních sedimentů v depresích; 3 – 

spodní akumulace hlavní terasy; 4 – svrchní akumulace hlavní terasy; 5 – písky a štěrky údolní terasy; 6 – naváté písky; 7 – 

spraše; 8 – povodňové hlíny; 9 – ověřené podloží kvartérních sedimentů; 10 – předpokládané podloží kvartérních sedimentů; 11 

– ověřená a předpokládaná hranice 

 

Velké plošné rozšíření hlavní terasy v. od linie Troubky – Chropyně bylo výsledkem mapovacích 

prací, četných vrtů a jejich petrografickým zhodnocením. Analýzy štěrků prokázaly, že v době 

ukládání štěrků spodní akumulace byl přínos Bečvou podstatně větší než v době sedimentace 

podložních fluviálních sedimentů v depresích. I když štěrky, uložené Bečvou, mají kromě klastů 

flyšových pískovců, které tvoří 80–90 % štěrkové frakce, příměs valounů krystalických hornin a 10– 

15 % křemene, nesporně morávní původ má u Záříčí a Chropyně většina klastů ortorul a také většina 

křemene. Soutoková oblast obou řek probíhala kolem linie z. od Henčlova, mezi Záříčím a 

Kyselovicemi a v. od Plešovce. Smíšené štěrky Moravy a Bečvy obsahují 40–70 % valounů flyšových 

pískovců, obsah křemene je 20–30 % a krystalických hornin 8–15 %. Štěrky Moravy jsou většinou 

středně zrnité, průměrná velikost valounů je 3–4 cm, max. velikost bývá kolem 6 cm. Štěrky Bečvy 

jsou hrubší, průměrná velikost klastů je 4–6 cm, maximálně dosahuje až kolem 10 cm. Písková matrix 

obou typů štěrků je většinou hrubozrnná, poměr písku a štěrku je 1 : 3–4, větší množství písku je ve 

štěrcích morávního původu. 

Štěrky svrchní akumulace hlavní terasy v prostoru v. od linie Troubky – Záříčí – Skaštice jsou vesměs 

erodovány a jejich původní mocnost je redukována. Je možné, že místy jsou zcela vyklizeny a nelze 

vyloučit, že v území j. od Horní Moštěnice jsou místo nich v podloží povodňových hlín štěrky vložené 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

39 

 

údolní terasy Moštěnky. Pokud je svrchní akumulace Bečvy v tomto úseku zachována, jsou její 

sedimenty zřejmě smíšené se sedimenty Moštěnky. Štěrky svrchní akumulace hlavní terasy jsou na 

Přerovsku částí rozsáhlého výplavového kuželu (ten ale není morfologicky výrazný), který zatlačil 

řeku Moravu ještě dále na Z, než byla v době sedimentace akumulace spodní. U Záříčí a Chropyně 

jsou v nadloží smíšených štěrků Moravy a Bečvy spodní akumulace štěrky svrchní  akumulace, 

uložené pouze Bečvou. Tyto štěrky jsou středně až hrubě zrnité, obsah valounů velikosti až 12 cm je 

značný, průměrná velikost je 4–7 cm. Hrubozrnný písek tvoří průměrně 15–25 %. Většinou 

polooválené valouny jsou z až 95 % tvořeny flyšovými pískovci, zbytek tvoří klasty křemene, silicitů 

a ojediněle i krystalických hornin. 

Také výskyt hlavní terasy u Brodku u Přerova je v nižší pozici, báze spodní akumulace je pod úrovní 

povrchu nivy a povrch svrchní akumulace kolem 11 m nad ní. Tyto hodnoty naznačují, že i zde v těsné 

blízkosti pod holešovskou poruchou mohlo dojít po uložení terasy k poklesům. Hlavní terasa (i starší 

terasa brodecká) zde jsou v nadloží fluviálních sedimentů v depresích (Obr. 4-10, profily G – G‘, H - 

H‘). Přítomnost četných valounů na povrchu nivy v okolí Císařova vede k představě o přítomnosti 

reliktů štěrků spodní akumulace hlavní terasy pod málo mocnými holocenními povodňovými hlínami 

v nivě. 

Vzhledem k tomu, že velká většina rozlohy hlavní terasy má v podloží fluviální sedimenty v depresích 

popř. její štěrky jsou pod úrovní povrchu údolní terasy, je hlavní terasa v tomto případě součástí hlavní 

části kolektoru podzemní vody v HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. 

Nenakonická terasa 

Tato terasa je v Hornomoravském úvalu zachována jen na málo místech a v malém rozsahu. V území 

HGR 1622 je pouze v úzkém pruhu mezi Záříčím a Chropyní, mimo rajon, ale v jeho těsné blízkosti je 

mezi Rokytnicí a Dluhonicemi a j. od Lukové. V podloží spraší je u Věrovan a Nenakonic a u Lobodic 

(Macoun et al. 1966b). K nenakonické terase řadí Hrubeš (et al. 2007) štěrky pod sprašemi, tvořící 

plošinu, na které stojí větší část obce Nemilany. Většina těchto výskytů patří k sedimentům Moravy, 

štěrky u Záříčí a u Dluhonic obsahují též valouny hornin z povodí Bečvy. 

Báze nenakonické terasy se pohybuje v hloubce 5–7 m pod povrchem nivy, povrch je kolem 4 m nad 

ní. Akumulace je tvořena většinou hnědými a šedohnědými písčitými štěrky a písky. Štěrky se svým 

složením shodují se štěrky údolní terasy Moravy (či Moravy s Bečvou), jsou ale většinou 

drobnozrnnější, průměrná velikost klastů je 2–4 cm, max. kolem 6 cm, a obsah písků je vyšší. Terasa 

je zařazována do nejmladšího glaciálu středního pleistocénu, petrografické složení i báze blízká bázi 

údolní terasy naznačují i možnost zařazení do časného svrchního pleistocénu. 

Sedimenty výplavových kuželů 

Do HGR 1622 spadá území Holické roviny, jehož převážnou část zaujímá výplavový kužel řeky 

Bystřice. Rozprostírá se mezi Velkou Bystřicí, Velkým Týncem, údolím Týnečky, Holicemi a 

Hodolany. Na dnešním okraji kuželu podél nivy Moravy mají štěrkovité sedimenty již charakter 

fluviálních sedimentů korytové facie a morfologický tvar terasy - viz v kapitola o hlavní terase. 

Podložím sedimentů výplavového kuželu je pliopleistocénní souvrství, v apikální části pak droby 

spodního karbonu (Obr. 4-4, Obr. 4-5). Největší mocnost mají tyto sedimenty v apikální části kuželu, 

kde dosahuje téměř 22 m, hodnoty přes 10 m byly zjištěny také v s. části kuželu podél současné nivy 

Bystřice. Profily, interpretované z mapovacích vrtů (Koverdynský – Růžička 1970b) naznačují, že 

změny mocností, zjištěné v profilech (Obr. 4-4, Obr. 4-5) mohly být ovlivněny i tektonicky. V jižnější 

části zjištěné mocnosti narůstají z nižších metrových hodnot na téměř desetimetrové v okrajových 
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částech kuželu. Nelze také vyloučit, že v této spodní části jsou štěrky dvou generací, z nichž spodní by 

navazovala na starší a svrchní na mladší akumulaci hlavní terasy. 

Štěrky výplavového kuželu jsou většinou hrubé, valouny dosahují v apikální části velikosti až okolo 

20 cm, průměrně kolem 6 cm, postupně se velikost snižuje na průměr okolo 4 cm a maximum kolem 

12 cm. Jsou hlinité, obsah hlinité matrix kolísá, směrem k okrajům klesá a zvyšuje se obsah pískové 

frakce. Stupeň zaoblení klastů se postupně zvyšuje od poloostrohranných až do oválených, jejich 

materiálem jsou z 90–95 % horniny spodního karbonu (kulmu), především jemnozrnné droby. Zbytek 

psefitových klastů tvoří křemen. 

Téměř na celé ploše je výplavový kužel pokryt eolickými sedimenty, sprašemi a sprašovými hlínami. 

Jeho sedimenty jsou odkryty jen v úzkém pruhu podél nivy Moravy, kde mají již podobu terasy a také 

ve hraně podél nivy Bystřice. 

Území Holešovské plošiny (HGR 2220) je budováno spojeným výplavovým kuželem Rusavy, Mojeny 

a Rymického potoka. Na jeho okraji mezi Hulínem a Tlumačovem mají fluviální sedimenty již 

charakter štěrků korytové facie a podle složení byly uloženy Moravou. Tyto sedimenty zde tvoří 

spodní akumulaci hlavní (kralické) terasy, zatímco nadložní část štěrků, v minulosti odkrytých řadou 

drobných štěrkoven, má charakter sedimentů výplavového kuželu. Tato 3–5 m mocná poloha je 

tvořena hlinitopísčitými štěrky, jejichž zdrojovou oblastí bylo území budované flyšovými horninami. 

Tyto štěrky jsou korelovány se svrchní akumulací hlavní terasy (Obr. 4-11, profil F – F´). 

Štěrky tohoto výplavového kuželu jsou dokumentovány řadou vrtů v celém území Holešovské plošiny. 

Jejich mocnost značně kolísá a pohybuje se v rozsahu od 10 do 50 m. Mocnosti nad 20 m jsou běžné 

ve východní části kuželu pod holešovským zlomem, což může indikovat jeho aktivitu během 

sedimentace. Anomální padesátimetrová mocnost je doložena vrty v prostoru holešovského letiště, jak 

prokázal i vrt 2220-1 Holešov. Nelze vyloučit, že spodní část těchto štěrků je starší než hlavní terasa a 

mohla by být korelována s tzv. fluviálními sedimenty v depresích. Část štěrků na povrchu kuželu je 

naopak mladší a může být i svrchnopleistocénního stáří. Petrografické složení štěrků je v celé 

mocnosti stejné, polooválené a poloostrohranné valouny jsou tvořeny převážně pískovci godulského 

typu, nepatrný podíl mají klasty křemene, silicitů a aleuropelitů. Velikost valounů se postupně 

zmenšuje, při vyústění Rusavy a Mojeny do prostoru Holešovské plošiny jsou běžné valouny kolem 

15 cm, průměrně jsou 8–10 cm velké. Na okraji kuželu je průměrná velikost 4–6 cm, větší – až 15 cm 

velké valouny – jsou zřídkavé. Ve štěrcích jsou nepravidelně rozmístěné a málo mocné polohy písků a 

písčitých hlín. 

Povrch kuželu je zčásti překryt eolickými sprašovými hlínami, které jsou 2–6 m mocné, zčásti 

fluviálními a splachovými hlínami (Stráník et al. 2004). Na povrchu jsou štěrky výplavových kuželů 

odkryty ve svahu na levém břehu Rusavy na sv. okraji Holešova, v Dobroticích a v Žopech. Menší 

výskyty jsou při vyústění Mojeny do deprese pod holešovským zlomem mezi Přílepy a Martinicemi a 

ve Fryštácké brázdě při vyústění lokálních potoků u Lukovečku, Fryštáku a Lukové. 

Štěrky výplavových kuželů levých přítoků Moravy (Bystřice, Rusavy a Mojeny) jsou významným 

transportním mediem podzemních vod do hlavního kolektoru v HGR 1622 a lokálním zdrojem vody 

pro obce v prostoru jejich výskytů. 

Údolní terasa 

Jako údolní terasa jsou označovány fluviální sedimenty, vyplňující současnou nivu řek. Je tvořena 

obvykle dvěma typy sedimentů. Spodní částí jsou štěrky převážně svrchnopleistocénního stáří s 

nejvyšší částí redeponovanou v holocénu, ty jsou na většině plochy niv překryty holocenními 
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povodňovými sedimenty. V některých územích lze v nivách vyčlenit několik úrovní, které jsou 

interpretovány většinou jako vložené holocénní akumulace. 

Niva Bystřice 

V nivě řeky Bystřice mezi Velkou Bystřicí a Olomoucí jsou sedimenty údolní terasy tvořeny hrubými 

štěrky, jejichž psefitové klasty jsou téměř výhradně ze spodnokarbonských drob a břidlic. Jejich 

velikost je až přes 25 cm, průměrně je 6–8 cm, valouny jsou polooválené až oválené, diskovité a 

vřetenovité. Většinou poloostrohranné valouny křemene tvoří podřadnou příměs. Obsah  pískové 

matrix je nízký, hrubý písek tvoří 10, max. 25 % sedimentu. Podložím jsou štěrky výplavového 

kuželu, které mají podobné složení, proto je obtížné je navzájem odlišit a stanovit mocnost údolní 

terasy. Z dat zjištěných při vyústění do nivy Moravy v Olomouci lze stanovit hloubku báze mezi 6 a 7 

m pod povrchem. Hlinité a písčité povodňové sedimenty v nadloží mají velmi proměnlivou mocnost 

nepřesahující 1,5 m, místy dosahují štěrky až na povrch. 

NIVA MORAVY MEZI OLOMOUCÍ A CITOVEM 

V tomto úseku nivy Moravy jsou podložím sedimentů údolní terasy většinou vápnité (nebo svrchu 

odvápněné) jíly spodního badenu (tzv. tégly). Výjimkou jsou nesouvislé výskyty reliktů 

pliopleistocénních sedimentů, uváděné v j. částech Olomouce (Nové Sady, Povel, Nový Svět – Hrubeš 

et al. 2007). Na úrovni grygovského ostrůvku devonských vápenců byly v podloží štěrků údolní terasy 

a  v nadloží  sedimentů  spodního  badenu  v několika  vrtech  zastiženy  v mocnostech  1  –  2  m  jíly 

s vložkou organických sedimentů. I když autorka pylové analýzy (Břízová et al. 2011) připouští, že 

závěry nejsou jednoznačné, její zařazení sedimentů do holsteinského interglaciálu (tj. interglaciálu 

mezi elsterským a sálským zaledněním) je pravděpodobné a přináší podklady pro řešení vývoje území 

v pleistocénu. Dokládá ukládání tzv. sedimentů v depresích v prostoru dnešní nivy Moravy j. od 

Olomouce, jejich pozdější denudaci a vznik mělkých depresí s mokřady, které mohly být vázány na 

prameny z blízkých devonských karbonátů. Mladoholocénní slatinné sedimenty jsou známy z okraje 

nivy mezi Grygovem a Majetínem (Koverdynský et al. 1970b). 

Báze štěrků údolní terasy je v celém úseku v hl. 5–8 m, většinou se pohybuje okolo 7 m. Mocnost 

štěrků je 4–6 m. Místy štěrky vystupují až na povrch, na většině těchto ostrůvků, vyskytujících se v 

lese Království a severně od něho ( z.a jz. od Grygova), jsou přesypy navátých písků. Úroveň štěrků, 

která je okolo 0,5 m nad povrchem nivy v okolí, dokumentuje původní povrch svrchnopleistocénní 

štěrkové akumulace. Štěrky v tomto úseku nivy byly uloženy Moravou, ve vých. části nivy se 

uplatňuje ve složení štěrkové frakce také Bystřice zvýšeným obsahem spodnokarbonských drob a 

břidlic. Obsah klastů těchto hornin však poměrně rychle klesá a zatímco u Olomouce tvoří až 40 % 

štěrkové frakce, u Majetína je klastů těchto hornin již jen kolem 25 %. Tyto změny ovlivňují i 

percentuelní podíl dalších složek: křemen 20–35 %, průměrně 25 %, horniny krystalinika 20–30 %, 

křídové pískovce a prachovce z horního povodí Moravy kolem 4 %, akcesorické jsou silicity, 

arkózové pískovce, křemence. Vysoký obsah červeně zbarvených ortorul způsobuje celkové 

narůžovělé zbarvení většinou šedých štěrků, které je pro štěrky údolní terasy Moravy typické. Štěrky 

jsou středně až hrubě zrnité. Průměrná velikost většinou poloostrohranných až polooválených valounů 

je 5–6 cm, vzácně až do 20 cm. Písková matrix je převážně hrubozrnná, tvoří ve štěrcích kolem 20 % 

objemových. Poměrně vzácně jsou ve štěrcích polohy hrubozrnných písků. Analogicky s jinými 

územími jsou svrchní části štěrků, v jejichž nadloží jsou povodňové písky a hlíny, interpretované jako 

holocénní.  

Mezi Majetínem a Dubem nad Moravou probíhá linie (pravděpodobně tektonicky predisponovaná), 

jižně od které se spodnobadenské vápnité jíly noří pod pliopleistocénní sedimenty a pod fluviální 

sedimenty v depresích, jak dokumentuje i vrt 1622_A Citov. Jenom v úzkém pruhu podél záp. okraje 
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nivy u Nenakonic a Věrovan zůstávají spodnobadenské sedimenty v přímém podloží štěrků údolní 

terasy. Východní hranice tohoto pruhu je opět tektonickou linií, podle které došlo k poklesu východní 

kry. 

Údolní terasa v nivě Bečvy 

V komplikovaném území soutoku Bečvy s Moravou je obtížné vyčlenit úsek, ve kterém dochází k 

mísení sedimentů obou řek a kde převažují které. Na základě mapovacích vrtů (v archivních vrtech 

většinou chybí charakteristika složení valounů) byl soutok obou řek a hranice bečevních a morávních 

štěrků v úrovni údolní terasy interpretován mezi Henčlov a Troubky (Macoun et al. 1966b). Jižní 

omezení rozsahu údolní terasy pod povodňovými hlínami bylo konstruováno od jižních okrajů Přerova 

k Henčlovu s tím, že jižněji jsou v podloží hlín erozní zbytky štěrků hlavní terasy. 

V prostoru města Přerova je báze sedimentů údolní terasy 6–8 m pod původním povrchem nivy 

(současný povrch je ovlivněn navážkami) a podložím jsou vápnité jíly spodního badenu. Západně od 

tektonické linie, která je pokračováním holešovské zlomové linie a probíhá od Horní Moštěnice na 

Rokytnici a Majetín (zakreslena v geologické mapě 1 : 25 000 – Macoun et al. 1966a, nepřevzata do 

mapy 1 : 50 000 25-13 Přerov – Pálenský et al. 1996) jsou v podloží údolní terasy štěrkovité a písčité 

sedimenty, které pokládáme za součást komplexu „fluviálních sedimentů v depresích“ a jejichž 

podložím jsou zde jíly, které jsou interpretovány jako pliopleistocénní souvrství (Obr. 4-7). Bázi 

štěrků údolní terasy v tomto úseku je obtížné stanovit, protože i hlouběji (10–14 m pod povrchem) 

zastižené štěrky mají stejné složení a i zrnitostně bývají podobné. Nepředpokládáme ale, že mocnost 

sedimentů údolní terasy se nějak výrazně zvyšuje. 

Štěrky údolní terasy Bečvy jsou z 90–95 % tvořeny klasty flyšových, převážně godulských pískovců, 

podřadný je obsah spodnokarbonských drob a křemene, akcesorické jsou silicity a vzácné krystalické 

horniny. Štěrky jsou hrubé, průměrná velikost valounů je kolem 5–6 cm, nezřídka jsou valouny až 15 

cm, někdy až kolem 20 cm velké. Písková matrix je hrubozrnná a její množství nepřesahuje 20 % 

objemových. Štěrky jsou překryty povodňovými hlínami, na jejichž bázi bývá často poloha hrubých až 

středně zrnitých písků. Podle současného řečiště Bečvy byly vyčleněny nižší stupně, jejichž štěrkovité 

a písčité sedimenty tvoří vloženou subrecentní akumulaci, jejíž stáří dokládají nálezy keramických 

střepů ze 17. a 18. století (Růžička 1968). 

Niva Moravy mezi Citovem a Kroměříží 

Jako nivu Moravy interpretujeme území, ve kterém jsou pod povodňovými sedimenty 

svrchnopleistocénní štěrky údolní terasy. V tomto úseku Středomoravské nivy tvoří takto pojímaná 

niva Moravy pruh široký 3–4 km, jehož východní hranicí je linie Císařov – Troubky – Chropyně – 

Skaštice, vymezující okraj středopleistocénních teras (j. od Troubek) a okraj nivy Bečvy na soutoku s 

Moravou mezi Císařovem a Troubkami. Severní okraj tohoto úseku je na linii mezi Dubem nad 

Moravou a Majetínem (viz výše). Mezi Majetínem a Brodkem u Přerova zabíhá území HGR 1622 do 

nivy říčky Olešnice ke Kokorám, na pravém břehu u Tovačova je hranice s HGR 1623 nelogická, když 

je posunuta o 1,5–2 km do nivy Moravy. Stejně tak je nelogicky posunuta až ke korytu Moravy pod 

Lobodicemi při soutoku s Valovou. Jižní hranice tohoto úseku je v místech, kde (u Skaštic) končí 

výskyt středopleistocénních štěrků v podloží povodňových hlín, tak, jak je interpretován in Macoun – 

Růžička (1967). 

Štěrky údolní terasy Olešnice jsou mocné jen okolo 3 m, jsou středně až hrubě zrnité, valouny 

převážně spodnokarbonských drob a břidlic jsou průměrně kolem 7 cm, max. ale až 20 cm velké, 

příměs tvoří drobnější křemenné valouny pravděpodobně částečně nedeponované z pliopleistocénních 

sedimentů, které se v povodí Olešnice v reliktech vyskytují. Pod vyústěním Olešnice do nivy Moravy 
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je patrné obohacení štěrků valouny spodnokarbonských hornin, štěrky si však uchovávají složení 

typické pro sediment Moravy. Převažují klasty křemene (20–40 %), obsah klastů hornin krystalinika je 

vyšší než ve starších středopleistocénních štěrcích Moravy a činí 20–30 %. Obsah spodnokarbonských 

hornin se postupně snižuje, z 25 % u Majetína klesá na asi 15 %, aby se pod soutokem s Blatou a 

Valovou opět navýšil. Stabilní zůstává příměs křídových silicifikovaných pískovců a prachovců, když 

na rozdíl od středopleistocénních štěrků poklesl na 3 %, po proudu u Kojetína až kolem 1 %. 

Obohacení valouny flyšových pískovců na soutoku s Bečvou je výrazné, jejich obsah však po proudu 

poměrně rychle klesá. Při vyústění Hané opět mírně narůstá obsah valounů drob. Zrnitostně jsou 

štěrky údolní terasy Moravy v tomto úseku hrubší než starší pleistocénní fluviální štěrky, u Tovačova 

jsou ještě většinou hrubé s průměrnou velikostí valounů kolem 4–5 cm, max. až kolem 10 cm. Obsah 

písku ve štěrcích je 20–25 %, po proudu mírně narůstá a častěji se objevují většinou čočkovité polohy 

písků. 

Báze údolní terasy si v celém úseku udržuje hloubku 5–8 m pod povrchem nivy, nejčastěji je v 

hloubce kolem 7 m. Mocnost štěrků, jejichž svrchní část je interpretovaná jako holocénní, je mezi 4 a 

5 m, mocnost nadložních povodňových písků a hlín se pohybuje od průměrných 2 m až do 4 m. 

Podložím sedimentů údolní terasy jsou v tomto úseku „fluviální sedimenty v depresích“, výjimku tvoří 

úzký pruh při západním okraji nivy mezi Uhřičicemi a Kroměříží podél hranice s HGR 1624, kde 

přímo pod štěrky údolní terasy jsou vápnité (na povrchu často odvápněné) jíly spodního badenu. Tento 

pruh je na V omezen kvasickým zlomovým systémem. Východně od této linie jsou již „fluviální 

sedimenty v depresích“ s postupně narůstající mocností, v jejichž podloží jsou sedimenty pliopleisto- 

cénního souvrství. Tuto interpretaci dokumentují data, získaná z vrtu 1624_C Uhřičice. 

Niva Moravy od Kroměříže do Otrokovic 

U Kroměříže končí území, na kterém holocénní povodňové hlíny pokrývají také erozní zbytky 

sedimentů hlavní terasy. Niva Moravy se zde rozšiřuje z 2–3 km na 5 km, postupně se však až k 

Napajedlům postupně zužuje až je na konci území rajonu jen necelý 1 km široká. Podložím jsou opět 

převážně „fluviální sedimenty v depresích“, mezi Kroměříží a Bílany vybíhá k V tektonicky omezený 

práh, na kterém jsou podložím údolní terasy sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství. Tento práh 

se dále k V noří a u Bílan jsou již opět sedimenty v depresích zachovány. Jejich pokračování k J je 

ověřeno mezi Hulínem a Dolními Zahradami, Trávníkem a východním okrajem Nového rybníka a ve 

zúženém prostoru mezi Kvasicemi a Tlumačovem. Vně těchto území jsou přímým podložím údolní 

terasy pliopleistocénní sedimenty (na v. okraji) a sedimenty vněkarpatského flyše. 

Mocnost údolní terasy zachovává hodnoty ze severnějších částí nivy Moravy. Báze je 6–8 m pod 

povrchem nivy, výjimečné jsou hodnoty kolem 10 m. Ve štěrcích, mocných 4–6 m, převažují klasty 

křemene, obsah hornin z krystalinika a spodního karbonu ubývá. Pod soutokem s Rusavou vzrůstá 

obsah valounů hornin z flyše (pískovce, silicity), také Kotojedka přináší materiál z flyšových 

sedimentů. Štěrky jsou převážně středně zrnité s průměrnou velikostí valounů kolem 3 cm, větší – až 8 

cm velké – jsou tvořeny horninami, přinesenými přítoky Moravy. Písková matrix tvoří okolo 30 %, v 

některých polohách až 50 % hmotnosti písčitých štěrků, poměrně časté jsou polohy většinou 

hrubozrnných ale i středně zrnitých písků. Písky jsou častější ve svrchních částech. 

Štěrkovité sedimenty údolní terasy jsou v celé ploše nivy Moravy zakryty povodňovými sedimenty 

(většinou písčité hlíny) o mocnosti 2–5 m, průměrně okolo 3 m. 

Do HGR 1622 zasahuje asi 2,5 km dlouhá část nivy Dřevnice. Štěrky údolní terasy v ní jsou 2–4 m 

mocné, výjimečně až kolem 6,5 m, jsou většinou středně zrnité s velikostí valounů 3–4 cm, max. až 

kolem 8 cm. Kromě převažujících flyšových pískovců a vzácně jílovců jsou přítomny i  klasty 
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křemene, zčásti zřejmě redeponované z pliopleistocénních sedimentů. Holocénní povodňové hlíny 

jsou průměrně kolem 2 m mocné. 

Údolní terasa v nivě Moštěnky 

Štěrky údolní terasy Moštěnky jsou ve stejné úrovni jako štěrky erozních reliktů hlavní terasy Bečvy, i 

jejich složení je podobné. V celém prostoru j. od Horní Moštěnice až k Břestu a Skašticím jsou štěrky 

obou teras překryty povodňovými hlínami a tak chybí kritéria pro stanovení rozsahu sedimentů 

Moštěnky. Proto nebyla její niva v geologické mapě vyčleněna (Macoun et al. 1966a). 

Údolní terasa Rusavy a Mojeny 

Řeka Rusava ústí do území Holešovské plošiny na východním okraji Holešova svou v průměru 500 m 

širokou nivou, ve které jsou v podloží málo mocných povodňových písčitých hlín štěrky, které jsou až 

kolem 15 m mocné. Jsou tvořeny polooválenými až poloostrohrannými valouny velikosti do 15 cm, 

průměrně okolo 7 cm, tvořenými převážně pískovci, hrubozrnná písková matrix tvoří 20–40 % 

váhových. Níže po proudu se tyto štěrky vkládají do tělesa výplavového kuželu a nelze podle 

dostupných dat z vrtů jejich plošný rozsah přesně stanovit. Určitým kritériem pro vymezení této 

nejmladší části výplavového kuželu jsou morfologicky nevýrazné břehy plošin s výskytem sprašových 

hlín, které pokrývají starší části sedimentů kuželu. Podobná je situace i podél toku Mojeny, její niva se 

ve spodní části toku ale zařezává morfologicky výrazně a zužuje se jen na desítky metrů. Fluviální 

hlíny v nivách obou toků jsou v průměru kalem 3 m mocné a vzhledem k toku, že jejich zdrojem jsou 

ve velké míře sprašové sedimenty, mají zrnitostně podobné parametry. 

Spraše a sprašové hlíny 

Na území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část jsou spraše a sprašové hlíny 

na jediném místě a to v nadloží sedimentů výplavového kuželu j. od nivy Bystřice v. od Olomouce. 

Jejich západní omezení je na linii mezi Hamerským mlýnem a Velkým Týncem, mocnost směrem k 

východu narůstá na hodnoty až kolem 8 m, v blízkosti za hranicí rajonu s. od Čechovic jsou však přes 

12 m mocné. Většinu komplexu eolických sedimentů tvoří odvápněné sprašové hlíny, jen v některých 

vrtech byly zastiženy polohy vápnitých spraší. Tyto polohy bývají nejčastěji v hloubkách mezi 2,5 a 4 

m, jsou většinou jemně písčité, obsahují pseudomycelia a místy i běžnou sprašovou malakofaunu 

(Succinea oblonga, S. oblonga elongata, Pupilla loessica). Lokálně dokládají nálezy vodních druhů 

(Lymnaea truncatula, Anisus sp.) sedimentaci spraší ve vodním prostředí. Spraše jsou zřejmě spodní 

částí nejmladšího – svrchnopleistocénního pokryvu. Také podložní vrstvy sprašových hlín jsou jemně 

písčité, místy jsou v komplexu polohy splachových hlín popřípadě polohy soliflukční, které zejména 

při bázi obsahují příměs valounů. Přítomnost sedimentů z posledního glaciálu středního pleistocénu v 

tomto území není prokázána, relikt interglaciální půdy byl zjištěn v komplexu eolických sedimentů v 

nedalekém vrtu HO-9 s. od Čechovic.  

Je na místě se zmínit i o dalším území pokrytém eolickými prachovými sedimenty, které sice leží 

mimo území rajonu, má k němu ale blízký vztah tím, že v podloží eolik jsou fluviální sedimenty 

patřící k sedimentům v depresích (Obr. 4-9, profil D – D‘). Toto území je na Holešovské plošině a 

vybíhá od j. okolí Horní Moštěnice k JV podél holešovské zlomové linie, na Z je omezeno nivou 

Moštěnky, na J končí na údolí Rusavy. Území bylo detailně prostudováno J. Macounem (in Macoun et 

al. 1966a, b; Macoun – Růžička 1967). Eolické sedimenty tu jsou až kolem 20 m, průměrně mezi 8 a 

12 m mocné. Komplex je velmi složitý, je tvořen převážně nevápnitými sprašovými hlínami, vápnité 

spraše jsou většinou jen ve svrchních částech profilu. Je rozčleněn jednak fosilními půdami, jednak 

polohami soliflukčních nebo splachových hlín. V nich se zejména ve vyšších částech svahu a při bázi 

vyskytují valouny redeponované ze štěrků karpatu, vyskytujících se u Staré Vsi a Roštění. Do hloubky 
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3–4 m je obvykle (kromě povrchové vrstvy půdního profilu) vápnitá spraš, většinou jemně písčitá, v 

některých polohách jsou šmouhy jemnozrnného písku. Tyto spraše reprezentují většinou nejmladší 

pokryv z vrcholu posledního glaciálu. Níže jsou již odvápněné sprašové hlíny, které jsou zpravidla 

písčitější a obsahují častější polohy splachových písků, které bývají často zvodnělé. Polohy fosilních 

půd dokládají přítomnost eolických sedimentů z mladší části středního pleistocénu (mladší i starší riss) 

a rozčleňují i svrchnopleistocénní část komplexu do několika dílčích pokryvů, v nichž se podle 

malakofauny vyskytují polohy bažinných spraší. 

Sprašové hlíny pokrývají větší část spojených výplavových kuželů Rusavy, Mojeny a Rymického 

potoka na území Holešovské plošiny a ve Fryštácké brázdě jsou v nadloží štěrků výplavových kuželů 

menších potoků popřípadě přímo na povrchu sedimentů pliopleistocénních. Ve Fryštácká brázdě velmi 

často obsahují drobné polohy svahových a splachových sedimentů. Mocnosti eolických sedimentů na 

svazích pod holešovským zlomem jsou často extrémně velké, dosahují hodnot až kolem 15 m. 

Stratigraficky náležejí zřejmě do delšího úseku pleistocénu, jak naznačují výsledky palynologických 

rozborů vzorků z vrtu G 10, které V. Vodičková (in Zeman et al. 1977, 1980) zařadila do interglaciálu 

staršího než holštýnský. Na severním okraji Zlínské vrchoviny jsou spraše a sprašové hlíny velmi 

proměnlivé mocnosti, dokumentovány jsou i hodnoty mocnosti 20 m. 

V podloží eolických spraší a sprašových hlín jsou na řadě míst dokumentovány svahové sedimenty, 

zejména podél holešovské poruchy na okraji Fryštácké brázdy. Pro stratigrafii je významný profil 

svahovými a eolickými sedimenty v předpolí kurovického lomu, ze kterého je na základě rozboru 

malakofauny a studia fosilních půd doložena sedimentace bazálního komplexu sutí v nejstarších 

obdobích středního pleistocénu (Kovanda et al. 1982). 

Naváté písky 

Naváté písky se vyskytují jen v nepatrném rozsahu. Vyskytují se v nadloží fluviálních štěrků jednak 

údolní terasy, jednak štěrků terasy hlavní. V nadloží štěrků údolní terasy tvoří ostrůvky v nivě 

Moravy, protažené ve směru proudu řeky, povrch podložních štěrků představuje zřejmě původní 

povrch svrchnopleistocénní fluviální akumulace. Největší množství těchto ostrůvků je na levém břehu 

Moravy u Grygova (Koverdynský et al. 1970b). Menší jednotlivé výskyty jsou v. od Henčlova, zsz. od 

Brodku u Přerova, sz. od Troubek (Macoun et al. 1966a), na Kroměřížsku u Skaštic, s. od Trávníku, na 

břehu Moravy pod soutokem s Rusavou a největší je jz. od Záhlinic na břehu Nového rybníka. Tento 

přesyp má rozměr 600×150 m a mocnost písků je kolem 5 m (Chmelík et al. 1967). V nadloží štěrků 

hlavní terasy je vůbec největší přesyp, který je u Plešovce j. od Chropyně a je dlouhý přes 1 km. 

Písky na všech těchto lokalitách jsou většinou středně zrnité s příměsí hrubé frakce, jsou slabě 

vytříděné (obsahují příměs prachové i jílové frakce), což dokládá jejich eolický transport na krátkou 

vzdálenost, popř. dosah vody při povodních. Převažující obsah amfibolu v těžké frakci písků 

naznačuje, že byly vyváty ze sedimentů údolní terasy (Macoun et al. 1966b). 

Holocénní fluviální hlíny a sedimenty s nimi spojené 

Až na malé území Holické roviny je celé území HGR 1622 pokryto fluviálními sedimenty. Víc než 

95% jsou holocénní povodňové hlíny, které jsou jednak v nadloží štěrků údolní terasy v nivách 

Moravy a jejích přítoků (zejména Bečvy, dále Bystřice, Olešnice, Valové, Moštěnky, Blaty, Hané, 

Kotojedky, Rusavy a Dřevnice), jednak na velké ploše pokrývají i erozí snížené povrchy hlavní terasy. 

Povodňové sedimenty v nivách všech uvedených řek mají podobné litologické charakteristiky. Jsou 

většinou písčité, místy jsou popisovány i jako jílovité (např. při vyústění Hané). Vyšší obsahy většinou 

jemnozrnného písku mají hlíny uložené Moravou, Bystřicí, Bečvou a Rusavou. V nivách řek, 

přitékajících z morfologicky členitých území, je běžná i příměs valounů v některých polohách hlín 
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(Bystřice, Bečva, Rusava). Při vyústění drobnějších toků, přitékajících z území pokrytých sprašovými 

hlinami a sprašemi (Blata, Valová, Moštěnka, Haná) mají fluviální hlíny často charakter přeplavených 

sprašových hlín, někdy i vápnitých. Hlíny tohoto typu jsou ve velké ploše při vyústění nivy Moštěnky 

u Skaštic a Bílan, jejich rozsah tam navyšují i splachové sedimenty, ze sprašovými hlínami a sprašemi 

pokrytého území severní části Holešovské plošiny. Velký rozsah mají přeplavené sprašové hlíny i při 

vyústění Olešnice u Brodku u Přerova., Týnečky u Grygova a na záp. okraji nivy Moravy mezi 

Nemilany a Charváty, kde zdrojem byly splachy z okrajů Křelovské pahorkatiny. 

Spodní části povodňových sedimentů jsou většinou silně písčité, místy přecházejí až do hlinitých 

písků. V těchto písčitých polohách byly často zjištěny kusy dřev a drobné rostlinné zbytky. Kmeny 

stromů byly velmi časté v nejvyšší vrstvě písčitých štěrků v nyní již opuštěné štěrkovně v Kvasicích 

severně od Otrokovic (Opravil 1964). 

Mocnost povodňových převážně hlinitých sedimentů v nadloží štěrků údolní terasy je značně 

proměnlivá. V nivě Moravy u Grygova jsou v okolí ostrůvků štěrků a navátých písků mocnosti 

decimetrového řádu, ve stejné úrovni na pravém břehu Moravy je jejich mocnost od 1,5 do 2,5 m 

stejně tak jako níže po proudu u Cítova. Můžeme říci, že mocnosti po proudu postupně v průměru 

stoupají a u Otrokovic se pohybují mezi 2,5 a 4 m. 

Podél současného řečiště Moravy a Bečvy je systém opuštěných ramen původně meandrujícího toku. 

Ramena  několika  generací  jsou  většinou  zazeměná,  vyplněná  převážně  písčitými   sedimenty s 

vložkami hnilokalů. Bez většího významu jsou výskyty organických sedimentů (slatin), zjištěné v 

malém rozsahu v nivě Moravy u Tlumačova, menší výskyt je i na okraji nivy Moravy u Grygova. 

Povodňové sedimenty, vyskytující se v nadloží písčitých štěrků hlavní terasy, mají stejné zrnitostní 

charakteristiky. Podle oblasti výskytu jsou většinou sedimentem Bečvy, popřípadě také Moštěnky. 

Jsou také většinou písčité, hlavně při bázi bývají polohy hlinitých písků (z podložních erodovaných 

štěrků). Hlíny v území j. od Horní Moštěnice jsou méně písčité a jílovitější, Moštěnka přinášela 

erodované sprašové hlíny a jílovitá eluvia. Mocnost hlín narůstá od Z k V, tj. od prostoru, kde štěrky 

hlavní terasy vycházejí na povrch (okolí Záříčí a Chropyně), v prostoru Bochoř – Kyselovice – 

Skaštice se pohybuje kolem 2 m, největší hodnoty okolo 3 m byly zjištěny u Říkovic, Žalkovic a 

Břestu. 

Antropogenní sedimenty 

Území HGR 1622 je ovlivněno podstatným způsobem zásahy člověka. Významné jsou vlivy těžby 

štěrkopísků, která je prováděna na řadě lokalit, výhradně z vody. Při těžbě byly vytvořeny a dále se 

tvoří rozsáhlé vodní plochy, z nichž voda komunikuje s vodou podzemní, těžba ovlivňuje i její 

proudění. Rozsáhlé jsou štěrkovny především mezi Tovačovem a Troubkami, menší rozsah má těžba v 

nivě Moravy u Grygova. Velká vodní plocha po těžbě je rovněž u Hulína. Některá štěrkoviště byla 

zavezena nebo částečně zavezena odpadem (části u Tovačova, menší štěrkovny j. od Olomouce, 

štěrkovna u Kvasic). 

Za zmínku stojí i řízená skládka komunálního odpadu u Grygova, která leží mimo území HGR 1622. 

V těsné blízkosti koryta Bečvy pod Přerovem jsou odkaliště chemických odpadů. Problémy s 

kontaminací podzemní vody v části rajonu (území mapy 1 : 50 000 25-13 Přerov) jsou diskutovány J. 

Čurdou (in Müller et al. 2001a). 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

HGR 1622 leží na styku Českého masivu a jednotek karpatské předhlubně. Nejstarší patro geologické 

stavby území je krystalinikum brunovistulika, jehož horniny se útržkovitě objevují na povrchu či v 
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mělkém podloží kvartérních sedimentů jak na východ, tak i na západ nedaleko od okrajů nivy řeky 

Moravy, jejíž území je víceméně shodné s rozsahem rajonu. V jeho nadloží se nachází pestrý sled 

paleozoických sedimentů začínající bazálními klastiky a pokračující lažáneckými a vilémovickými 

vápenci macošského souvrství. Dále k S v jejich nadloží spočívají hněvotínské a hádsko-říčské 

vápence líšeňského souvrství přecházející stratigraficky z devonu do karbonu. Do s. části zasahují i 

drobové vývoje jesenického spodního karbonu – kulmu. Od JV jsou na toto podloží nasunuty flyšové 

jednotky Západních Karpat, které tvoří bezprostřední podloží HGR 1622 v jeho jv. části. Od této 

násunové linie směrem k SZ  a  S jsou  to  však  jednotky  karpatské  předhlubně,  které  tvoří  toto  

přímě  podloží. V blízkosti násunové linie to jsou hlavně prachovité, slabě vápnité jíly karpatu, 

severněji pak vápnité jíly spodního badenu, které tvoří ideální bazální izolátor. Byly uloženy v depresi 

okraje Českého masivu, která byla pravděpodobně rozčleněna v několik hlubších částí, oddělených 

elevacemi (Zapletal et al. 2001, Zapletal 2005). Transgrese spodnobadenského moře z vněkarpatské 

předhlubně zasáhla nejen depresní struktury, ale i okolní elevace – dnešní Křelovskou pahorkatinu a 

Kojetínskou pahorkatinu. Po ústupu spodnobadenského moře byl ale prostor víceméně zarovnán a 

docházelo k jeho postupné denudaci. V novém vrtu 1622_A Citov byly vápnité jíly badenu zastiženy v 

hloubce 71,6 m. Obě podložní jednotky pak zcela na S ve vrtu 2220_A Olomouc-Povel, a to vápnité 

jíly badenu o mocnosti 107,2 m přímo pod štěrky údolní terasy, které nasedaly na mylonitizované 

droby. 

Bazální jednotkou HGR 1622 jsou terestrické sedimenty, jejichž počátek sedimentace je kladen do 

pliocénu. V této době byl však sedimentační prostor výškově vyrovnaný. Sedimenty tohoto bazálního 

komplexu pliopleistocénního souvrství se nalézají nejen v depresích, ale také na území pahorkatin 

Kojetínské a Křelovské. Rozdíly v nadmořské výšce báze tohoto souvrství dokládají, že  hlavní 

poklesy nastaly až v průběhu jeho tvorby a pokračovaly i během mladších období pleistocénu. 

Nejintenzivnější poklesy lze doložit na východě na holešovské zlomové linii (Zapletal 2004), a to 

především v části, která je dnes řazena do HGR 2220 a je označována jako Fryštácká brázda. Báze 

pliopleistocénního souvrství se zde nachází v hloubkách zcela jistě přesahujících 100 m. Na opačné, 

západní straně, navazují pliopleistocénní sedimenty HGR 1622 na sedimenty vyplňující depresi 

lutínské brázdy (HGR 1623 a část HGR 1624). Také pokračování linie, omezující rozsah tohoto 

souvrství v nivě Moravy, je na zlomové zóně (kvasický zlomový systém – Novák et al. 2001b) a je 

shodné s omezením rozšíření „fluviálních sedimentů v depresích“. Tato linie je vymezena na obrázku 

4-3. Jižní ohraničení rozsahu pliopleistocénních sedimentů v nivě Moravy je s velkou 

pravděpodobností vázáno na pokračování zřejmě tektonického jižního omezení území Holešovské 

plošiny, probíhající j. od Kurovic směrem na Střížovice. Severní ukončení výskytů na linii Majetín – 

Dub nad Moravou směru ZJZ–VSV je výsledkem erozivního řezu ukloněné kry mezi dvěma zlomy 

směru SZ–JV (Obr. 4-12). Dále na S od této linie se sedimenty pliopleistocénního souvrství pod nivou 

Moravy nevyskytují, pod fluviálními sedimenty údolní terasy Moravy leží přímo jíly spodního badenu. 

Pouze zcela na SV se, pod štěrky výplavového kužele Bystřice, nacházejí v depresi, která je 

minimálně na SV omezená zlomově (Obr. 4-4; profil O – O´). Původní propojení těchto 

sedimentačních prostorů také přes území dnešní nivy Moravy dokládají relikty jeho sedimentů v 

Grygově a také relikty pod štěrky údolní terasy na j. okraji Olomouce (Hrubeš et al. 2007). Mladší, 

rovněž s tektonikou svázanou jednotkou, jsou fluviální sedimenty v depresích, které jsou zároveň i 

hlavní jednotkou kvartérního kolektoru. Jejich rozsah se do značné míry kryje s „jižními“ výskyty 

pliopleistocénního souvrství, z čehož je zřejmé jejich vazba na stejný tektonický režim. 

Hydrogeologické průzkumné vrty realizované v rámci projektu (Obr. 4-13) ověřily přítomnost 

mocných zvodnělých sedimentů kvartérního a pliopleistocénního stáří v prostoru Holešova 2220-1) a 

Chrášťan u Hulína (2220-2). V případě vrtu u Holešova byla ověřena cca 50 m mocná akumulace 
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výplavového kužele Rusavy, tvořená z velké části písčitými štěrky. Ve vrtu u Chrášťan byly hojné 

polohy hruboznných písků zastiženy mezi metrážemi cca 30–55 m pod 20 m mocnou polohou, ve 

které se střídaly spíše jíly a písčité jíly. Flyšové podloží bylo zastiženo v hloubce 65 m. Tyto poznatky 

jsou v dobrém souladu s představou zobrazenou na Účelové geologické mapě (Růžička 2015), která 

byla sestavena podle starších vrtů a která na Holešovské plošině nepředpokládá zastoupení sedimentů 

badenu či karpatu. Je to skutečnost, která byla zohledněna již při konstrukci izoliniových modelů jak 

báze pliopleistocénního souvrství („semikolektoru“), tak i hlavního kvartérního kolektoru, který zde 

reprezentují především fluviální sedimenty toků Rusavy, Mojeny a případně i dalších menších toků. 

Proto byla tato část HGR 2220 počítána společně s daty z HG rajonu 1622. Rozsah sedimentů 

pliopleistocénního souvrství je v tomto území vymezeno především holešovskou zlomovou linií na SV 

a j. omezení pak zlomovou linii probíhající j. od Kurovic směrem na Zahnašovice (j. od ní se sice 

relikty pliopleistocénních sedimentů vyskytují, ale mají vzhledem ke své geomorfologické pozici již 

minimální hydrogeologický význam). 

Obr. 4-12. Představa ukončení pliopleistocénního 

souvrství (zároveň i fluviálních sedimentů v depresích 

na linii Dub nad Moravou – Majetín mezi dvěma zlomy 

směru SZ–JV 

1 – předpokládané zlomy; 2 – hranice HG rajonu; 3 – izolinie 

báze sedimentů HG rajonu 1622; 

Geologický podklad (podle Růžicka 2015):4 – sedimenty 

údolní terasy; 5 – pliopleistocénní souvrství; 6 – sedimenty 

spodního badenu; 7 – proterozoické a paleozoické podloží 

Obr. 4-13. Izoliniový model báze sedimentů rajonu 

1622 (hlavně sedimenty pliopleistocénní souvrství a 

výplavových kuželů 

Legenda:1 – hranice HG rajonu 2220; 2 – hranice HG rajonu 

1622; 3 – izolinie báze sedimentů HG rajonu 1622, vč. části 

zasahující do HG rajonu 2220; 4 – pozice hydrogeologických 

vrtů. 

Báze kvartérního kolektoru v HGR 1622 je zřejmá z izoliniového modelu, který je uveden na Obr. 

4-14, báze kvartérního kolektoru a pliopleistocénního souvrství (semikolektoru) v HGR 1622 je 

zřetelná z následujícího Obr. 4-15. 



Obr. 4-14. Izoliniový model báze kvartérního kolektoru v HGR 1622 



Obr. 4-15. Izoliniový model báze kvartérního kolektoru a pliopleistocénního souvrství (semikolektoru) v HGR 1622 
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4.2. HYDROLOGIE 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1622 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1622 

 

 

Obr. 4-16. Průměrné  roční  srážkové  úhrny v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost na nadmořské výšce 

 

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). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 1622 roste - byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C za rok; zatímco u srážek z hlediska statistického 

hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn pouze nevýznamný nárůst. 

 

Tab. 4-1. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1622 583,42 571,54 0,98 595,18 1,04 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 577,98 576,32 1,00 603,35 1,05 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1622 8,61 9,23 0,62 9,59 0,36 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 8,49 9,11 0,62 9,47 0,36 

 

Převážnou část plochy HGR 1622 zabírá mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem 

Kroměříž – Morava (4030). Přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Olomouc - Morava 

(3670), Dluhonice - Bečva (3900), Polkovice – Valová (3970), Vyškov - Haná (4000), Otaslavice – 
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Brodečka (4010), Prusy – Moštěnka (4020),  Klopotovice  –  Blata  (3930), Holice – Holický náhon 

(3680), Brodek – Olešnice (3690) a Kokory – Olešnice (3688). Mezipovodí leží velkou částí (3/4) 

plochy vně rajonu 1622. Průtoky ve všech 11 jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě 

pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

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

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

vody v přírodě. Při zpracování HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané byly využity výsledky 

dlouhodobých pozorování hladin v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí 

pozorovacích objektů, dlouhodobé řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek 

a dalších meteorologických veličin. Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance 

vytvořily podmínky, v nichž byly základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a 

posuzovány nejen z hlediska dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých 

řadách (1981-2010). Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako 

celkový odtok z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v 

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

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

části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

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

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

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čáry PPP. 

V HGR 1622 byla hydrometrická měření realizována na na tocích Věžecký potok (č. povodí 4-12-02-

066÷070) a potoku Týnečka (č. povodí 4-10-03-119÷121) v povodí Moravy. 

Věžecký potok pramení na s. okraji Litenčické pahorkatiny a teče přes obce Věžky, Zlobice Měrůtky 

a Postoupky směrem k SV a ústí do řeky Moravy. Odvodňuje s. část Litenčické pahorkatiny, která je 

budována neogenním vápnitými jíly s polohami písků a štěrků (karpat), níže po toku vystupují jíly a 

písčité jíly (karpat). Nevýrazná údolní niva je složena z deluviofluviálních sedimentů, v dolní části 

převážně z fluviálních písčitých hlín, písků a štěrkovitých písků. Potok s délkou téměř 13 km byl 

sledován v 6 měrných profilech vzdálených cca 6 km, mezi profily byly vzdálenosti od 0,8 do 2 km.. 
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Obr. 4-17. Situace profilů na Věžeckém potoce 

 

Tab. 4-3. Výsledky hydrometrického měření Věžeckého potoka  23. 6. 2014 

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

1 Věžecký potok na j. okraji obce Věžky sucho  

2 
Věžecký potok pod mostem na odbočce 

komunikace k domu s č. p. 37 v obci Věžky 

odhad*0,0005 ↑0,0005 

 

3 

Věžecký   potok   na   s.   okraji   obce Zlobice při 

vjezdu do bývalého JZD 

 

0,0058 

 

↑0,0053 

 

4 

Věžecký  potok  u  mostu  dálnice  D1 v k. ú. 

Postoupky 

 

0,0192 

 

↑0,0134 

 

5 

Věžecký  potok  s.  od  silnice  č.  47 v obci 

Postoupky 

 

0,0102 

 

↓0,009 

 

6 

Věžecký potok s. od obce Postoupky na křížení s 

polní cestou 

 

0,0078 

 

↓0,0024 

 

Z hodnot uvedených v Tab. 4-3 je patrné, že přibývá vodnosti Věžeckého potoka až do měrného 

profilu č. 4, odkud je tok ztrátový až do konečného profilu č. 6, kde infiltruje 0,0113 m
3
/s do 

fluviálních uloženin na styku s údolní nivou řeky Moravy. 

 

Potok Týnečka pramení v podhůří j. části Nízkého Jeseníku, v. od obce Doloplazy. Teče k JZ přes 

obce Doloplazy, Čechovice, Velký Týnec, Vsisko, z. od kterého se vlévá do ramene řeky Moravy. 

Odvodňuje jz. cíp Nízkého Jeseníku, který je zde budován z kulmskými drobami, prachovci a 

břidlicemi. Nevýrazná údolní niva je zde budována fluviálními písčitými hlínami, které jsou v oblasti 

kulmských hornin štěrkovité až kamenité. Nivní uloženiny jsou převážně z j. strany lemovány 
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polohami deluviálních kamenitopísčitých hlín. Na soutoku s řekou Moravou protéká terasovými 

fluviálními sedimenty charakteru písčitých štěrků. Potok Týnečka byl sledován šesti hydrometrickými 

profily v délce cca 8 km, vzdálenosti mezi profily se pohybovaly od 0,8 do 2,7 km. 

 

 

Obr. 4-18. Situace profilů na potoce Týnečka 

 

 

Tab. 4-4. Výsledky hydrometrického měření potoka Týnečka 23. 6. 2014 

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

1 Týnečka v obci Doloplazy sucho  

2 
Týnečka v k. ú. Svésedlice, j. od obce na křížení 

polních cest 

0,0049 ↓0,0049 

3 
Týnečka v obci Čechovice na křížení s ulici 

Týnecká 

0,010 ↑0,0051 

4 Týnečka v obci Velký Týnec na křižení ulic Ke 

Vsisku a Zámecká u domu s č. p. 143 

0,0301 ↑0,0201 

5 
Týnečka    z.    od    obce    Vsisko    na křižovatce 

polních cest 

0,0152 ↓0,0149 

6 
Týnečka z. obce Grygov na křížení se silnicí z 

Grygova do obce Tážaly 

0,0098 ↓0,0054 

 

Z hodnot naměřených při hydrometrickém měření potoka Týnečka (Tab. 4-4) je vidět příronová část 

toku do profilu č. 4 na okraji údolní nivy řeky Moravy a ztrátová část toku mezi profily č. 4 až č. 6, 

kde infiltruje většina (0,0250 m
3
/s) povrchové vody z toku (z 0,0301 m

3
/s). 
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Obr. 4-19. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1622 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Území hydrogeologického rajonu 1622 zabírá podcelek Středomoravské nivy Hornomoravského úvalu 

jižně od Olomouce. Na severu začíná soutokovou oblastí Moravy a Bystřice u Olomouce a na jihu je 

ukončeno v oblasti soutoku Moravy s Dřevnicí u Otrokovic. Rajon ve stávajících hranicích nezahrnuje 

kvartérní a pliopleistocenní sedimenty Holešovské plošiny mezi Horními Moštěnicemi, Hulínem a 

okolím Holešova. Tyto sedimenty mají návaznost na jímací území Břest, které leží při v. hranici HGR 

1622 a na jímací území Holešov a Všetuly v HGR 2220. 

Hydrogeologický rajon 1622 budují kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Moravy a jejích přítoků 

včetně přilehlých nízkých teras, konkrétně písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, 

působícími jako stropní izolátor. Kvartérní fluviální štěrky a písky lze považovat za průlinově 

propustný hydrogeologický kolektor, obdobně jako staropleistocenní, příp. pliocenní štěrky a písky 

vyplňující deprese v neogenním reliéfu, kde vytvářejí jednokolektorový zvodněný systém, dosahující 

místy značné mocnosti. 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Území HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část zahrnuje kvartérní fluviální 

uloženiny údolní nivy řeky Moravy a jejích přítoků a vyšších údolních teras jižně od Olomouce. 

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

průlinovou propustností. Jsou překryty hlínami, působícími jako stropní izolátor. 

Kvartérní fluviální štěrky a písky lze považovat za průlinově propustný hydrogeologický kolektor, 

obdobně jako staropleistocenní, příp. pliocenní štěrky a písky vyplňující deprese v neogenním reliéfu, 

kde vytvářejí jednokolektorový zvodněný systém, dosahující místy značné mocnosti. Počevní izolátor 

vytvářejí relativně nepropustné jíly neogénu nebo puklinově propustné souvrství paleogénu, příp 

kulmu. Deprese v předkvartérním podloží, vyplněné klastickými sedimenty, dosahují značných 

hloubek. Ověřené hloubky jsou u Brodku u Přerova do 80 m, Troubek do 84 m, Chropyně do 72 m, 

Hulína do 91 m a u Kvasic do 87 m. Deprese, probíhající od Brodku u Přerova a zhruba sledující řeku 

Moravu dále k J, je považována za přehloubené koryto, příp. koryta řek Moravy a Bečvy, vyplněné 

drobnozrnnými písčitými štěrky a písky s různě mocnými jílovými vložkami. Tento komplex 

sedimentů byl dříve hodnocen jako součást pliocenní série. Další hypotézou je, že jde o 

fluviolakustrinní sedimenty staropleistocénního stáří (Malý, 1986). 

Plošné rozložení součinitelů filtrace a průtočnosti a také jednotkových vydatností jímacích objektů je v 

území od Brodku u Přerova k Tlumačovu velmi nepravidelné. Hydraulické parametry ovlivňují 

kolísající mocnosti fluviolakustrinních a fluviálních sedimentů. Jejich plošné hodnocení ztěžuje 

nerovnoměrné rozdělení hydrogeologických jímacích vrtů v území. 

Součinitel filtrace (hydraulické vodivosti) kolektoru v rajonu se pohybuje v rozmezí 2.10
-4

 až 5.10
-3

 

m/s (medián 3.10
-4

 m/s). Ze souboru součinitelů transmisivity použil Hálek (in Malý, 1984), pro 

modelové hodnocení využitelného množství podzemní vody, hodnoty mezi 1,2 až 1,5.10
-2

 m
2
/s, 

výjimečně 7,5.10
-3

 m
2
/s. Tyto velmi vysoké hodnoty transmissivity jsou vázány na hydrogeologický 

kolektor v místech depresí v neogenním reliéfu. Jednotkové vydatnosti hydrogeologických jímacích 

vrtů se pohybují většinou do 10 l/s. Jen ojediněle dosahují více než 10 l/s. Jde o kolektor dosti silně 

propustný s velmi vysokou transmisivitou. Z hlediska vodohospodářského umožňuje velké 

soustředěné odběry. 
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Výskyty extrémních stavů hladiny podzemní vody jsou rozloženy plošně i časově nepravidelně. Přesto 

lze maxima očekávat převážně v březnu a dubnu, příp. v letních měsících, minima pak na podzim a 

začátkem zimy. 

Směr proudění podzemní vody v rajonu je podobně jako v severní části závislý na geomorfologii 

území, hydraulických vlastnostech kolektorů a odtokových poměrech řek. V některých částech údolní 

nivy je směr proudění významně ovlivněn existencí jezů na řece Moravě. Rovněž nezanedbatelný vliv 

mají významné vodárenské odběry. Převažující směr proudění je od SV k JZ a k J. Což koresponduje s 

převažující dotací do rajonu ze S a V, z navazujících kvartérních hydrogeologických rajonů a z 

hydrogeologického masivu. Podzemní voda říčních teras, jejichž báze leží nad úrovní povrchu údolní  

nivy, je dotována převážně atmosférickými srážkami. Většinou směřuje šikmo až kolmo k 

povrchovému toku. 

Zpracování hydraulických parametrů a koncepčníhu modelu proudění podzemní vody v rámci 

projektu je uvedeno v kapitole 5 (Tab. 5-1, Obr. 5-1, až Obr. 5-5)
 

 

MINERÁLNÍ VODY A LÁZNĚ 

Bochoř  

Podle dostupných chemických analýz nelze podzemní vodu využívanou v místních lázních označit ve 

smyslu kritérií ČSN 86 8000 za vodu minerální. Jde o prostou hydrogenuhličitano-sírano-chloridovou 

vápenato-sodnou studenou hypotonickou podzemní vodu se zvýšeným obsahem železa (kolem 8 až 9 

mg/l) a se zvýšenou celkovou mineralizací (do 0,8 g/l). Proto i místní lázně nemají statut léčebných 

lázní s oficiálními balneologickými indikacemi. I přes tuto skutečnost jsou bochořské lázně 

pravděpodobně jedny z nejstarších na Moravě. Prvni kusá zmínka o nich je z roku 1580. Podzemní 

voda se čerpá z mělké jímací studny umístěné v zahradě lázeňské budovy na návsi obce. Hloubka 

studny je 4,5 m. Geologický profil studny není znám, pravděpodobně jímá podzemní vodu 

průlinového kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů Moštěnky, která by mohla být v hydraulické 

spojitosti s podzemní vodou akumulovanou v některém z pohřbených ramen v soutokové oblasti 

Moštěnky a Moravy. Teplota jímané podzemní vody se pohybuje okolo 10 °C, pro balneologické 

procedury se voda ohřívá na teplotu 37 °C. Lázně jsou nyní majetkem obce Bochoř. 

Chropyně  

Na z. okraji města Chropyně byly při hlubinném vrtání objeveny minerální vody. Vrt „Pramen 

Ječmínek“ byl navrtán v r. 1939, vrt „Pramen Procházka“ v r. 1941 a oba jímaly minerální vodu o 

teplotě 19-22 °C v bazálních klastikách spodního badenu pod svrchnobadenskými a pliocenními jíly. 

Jde o reliktní hlubinné marinní vody se zvýšeným obsahem jodidú a bromidů, prošlé metamorfózou 

(redukce síranů) a ředěné infiltrovanou vodou. 

Vrt Ječmínek dosáhl konečné hloubky 816,5 m a byl vystrojen perforovanými pažnicemi v hloubce 

300-365 m. Vody z obou vrtů přetékaly přelivem. Vydatnost vrtu Ječmínek byla ca 210 1/min, výtok 

vrtu Procházka byl seškrcen na 1 1/min. 

Jfmací vrty byly výměrem Zemského národního výboru v Brně vyhlášeny v r. 1948 za přírodní léčivý 

zdroj a léčebné užívání bylo povoleno MZd v r. 1962. Minerální voda se používala k léčení kloubního 

a svalového revmatismu, arteriosklerózy, chronického zánětu nervů, polyneuralgie, neurocirkulační 

astenic, neurovegetativní distonie, obrny nervů, zánětů sedacího nervu, polyneuritidy, neurastenie, 

hypertenze, tromboflebitidy, bronchitidy, ženských chorob, cévních poruch centrálního nervstva apod. 
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Minerální voda z vrtu Ječmínek se užívala ke koupelím, vrt Procházka k pitným kúrám. V letech 

1977-1979 byl proveden vrt do původního zřídla - vrt „Ječmínek II“ (Řezníček 1979) a voda byla 

čerpána z hloubky 360 m, s teplotou 19,1 °C, s celkovou mineralizací 3,24 g/l, obsahem jodidů 3,36 

mg/l a bromidů 7,23 mg/l. 

V důsledku povodně v r. 1997 byly lázně zbourány. Minerální voda je nyní vyvedena do zděného 

stojanu. 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Do hydrogeologického prostředí depresí Středomoravské nivy přitékají celkově málo mineralizované 

podzemní vody Ca-HCO3 typu. Tato skutečnost se odráží v celkovém hydrochemickém složení 

podzemních vod všech zde se vyskytujících kolektorů: v celé jejich zvodněné mocnosti většinou 

dominuje Ca-HCO3 složka (přes 80 mval%). Celková mineralizace podzemní vody vzrůstá přibližně 

ve směru jejího generelního proudění od SZ k JJV, kdy vlivem dalšího kontaktu podzemní vody s 

daným horninovým prostředím stoupá celkové množství rozpuštěných látek z 0,3 g/l až na 0,6 g/l. 

Hodnoty koeficientu r(Ca + Mg)/rNa ve stejném směru klesají z 9,5 na 4,2. Podzemní vody 

průlinového kolektoru mocného několik desítek metrů víceméně jednotného hydrochemického složení 

základního Ca-HCO
3
 typu náležejí mezi atmosférogenní vody kůry zvětrávání a mělce uložených 

hydrogeologických struktur. Ve vertikálním profilu kolektoru lze doložit pouze nevelké změny v 

celkové mineralizaci; ta se s narůstající hloubkou uložení kolektoru poněkud snižuje. Podle poměrně 

nízké celkové mineralizace i při bázi průlinového kolektoru pliopleistocenních sedimentů je zřejmé, že 

v jeho rámci probíhá velmi dobrá vodní výměna mezi podzemními a povrchovými, eventuálně 

srážkovými vodami. 

V celkovém chemizmu výsledné podzemní vody mělkého průlinového kolektoru údolní nivy řeky 

Moravy se výrazně uplatňuje kvalita povrchové vody v řece Moravě, s níž je tento kolektor v úzkém 

hydraulickém spojení. 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 m g/l železa a 

1,5 m g/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. 

Podzemní vody ostatních průlinových kolektorů v kvartérních sedimentech chemismem většinou 

odpovídají vodám CaNa-HCO3 typu. Jejich složení je často modifikováno nadlimitními koncentracemi 

síranů nebo dusičnanů. Směrem k J je z regionálního hlediska pozorovatelný nárůst celkové 

mineralizace (od cca 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 
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

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

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

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

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

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

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

Tab. 4-5. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 1622 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1622 862 .-. 2 464 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1622 (v klasifikaci dle 35 mval%) se 

v podzemních vodách poměrně nepravidelně střídají kombinace hydrochemických typů Ca-HCO3 a  

Ca-SO4. Vzácně se vyskytují i typy s podílem sodíku Na-HCO3 až CaNa-HCO3 pocházející zřejmě 

z hlubších poloh pliopleistocenu až neogenu. Jen ojedinělý je v hydrochemíckém typu podíl hořčíku 

nebo chloridů. Proměnlivost chemických typů podzemní vody v ploše HGR 1622 je znázorněna na 

Obr. 4-20. 





 

 

 

Obr. 4-20. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1622 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

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

18
O je časem t=0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18
O, CFC, SF6, 

14
C, 

atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány 

se staršími údaji. 

V rajonu 1622 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu 1622_1 Chropyně v (R81; 

Tab. 4-6). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje 100-150 let (Tab. 4-7).  

 

Tab. 4-6. Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

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

R81 0,5 ± 0,05 0,1 ± 0,05 0,01 ± 0,05 0,5 ± 0,1 

 

Tab. 4-7. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R81 >200 180-200 >200 100-150 

 

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 

vodou přes kvartérní náplavy do Labe (Bruthans et al. 2015). U ostatních objektů se doba zdržení 
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pohybuje mezi těmito dvěma extrémy (objekty R64, R65, R67, R69, R71-75). V mocných kvartérních 

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

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

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

podle této látky (Bruthans et al. 2015). 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

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

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

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

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

objekty, byly doplněny do databáze.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

V hodnoceném HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část byla provedena revize 

všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok.  

V rámci rajonu 1622 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část, byla vybudována řada 

jímacích území s významnými vodárenskými zdroji zásobujících desítky tisíc obyvatel měst a obcí 

vymezeného rajonu. Exploatace podzemní vody je zajišťována hydrogeologickými vrty a 

širokoprofilovými studnami. Většinu vodárenských objektů jednotlivých jímacích území vlastní a 

provozují vodárenské společnosti. 

K nejvýznamnějším jímacím územím hydrogeologického rajonu 1622 patří Kroměříž (Podzámecká 

zahrada, Miňůvky, Postoupky a Hradisko), Chropyně (Plešovec, Břestský les), Hulín, Tlumačov - 

Kvasice, Břest, Troubky, Olma Olomouc aj. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ KROMĚŘÍŽ 

Jímací území Kroměříž lze považovat v rámci Kroměřížska za jedno z nejvýznamnějších, zahrnuje 

soubor čtyř na sebe navazujících pramenišť vybudovaných v údolí řeky Moravy, v úseku mezi 

Kroměříží a Hradiskem. Přímo v Kroměříži (v severozápadní části města) leží prameniště Podzámecká 

zahrada s osmi jímacími studnami (S-1 až S-7 a S-11). V obci Miňůvky, cca 1,5 km severozápadně od 

Kroměříže se nachází další prameniště stejnojmenného názvu, kde je odebírána podzemní voda 

prostřednictvím šesti studní. Z prameniště Postoupky (cca 500 m severně od stejnojmenné obce) je k 

vodárenským účelům využíváno osm jímacích studní, z prameniště Hradisko (to již zasahuje do HGR 

1624), cca 500 m severně od obce Hradisko devět vrtaných jímacích studní (S-1 až S-9). Ze studní 

jmenovaných pramenišť je k vodárenským účelům využívána podzemní voda mělké zvodně průlinově 

propustných kvartérních fluviálních uloženin (štěrků a písků) řeky Moravy. V prameništi Podzámecká 

zahrada je jímaná podzemní voda přivedena násoskou do ČS a čerpána do úpravny vody. Z pramenišť 

Miňůvky, Postoupky a Hradisko je násoskovými řady voda svedena do ČS Miňůvky, odkud je čerpána 

do úpravny vody Kroměříž. Průměrná vydatnost jímacích objektů všech čtyř hodnocených pramenišť 

tvořících jímací území Kroměříž je 50 - 60 l/s  (Qmax. 100 l/s). Odebírané množství za rok 2012 činilo 

56,8 l/s. Kolem zdrojů jednotlivých pramenišť jsou vyhlášena ochranná pásma 1. a 2. stupně. Voda ze 
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všech uvedených vodárensky využívaných zdrojů je určena k veřejnému zásobování zejména 

Kroměříže a okolních sídel. Dosud odebíraná množství podzemní vody z vodárenských zdrojů 

jímacího území Kroměříž je doporučeno zachovat i pro následující období. Nastavená dlouhodobá 

exploatace je v souladu s ověřenými zásobami podzemní vody v zájmové lokalitě. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ CHROPYNĚ 

Jímací území Chropyně patří také k velmi významným vodárenským zdrojům Kroměřížska. Ve 

skutečnosti je tvořeno dvěma částmi, jednak jímacím územím Plešovec, jednak jímacím územím 

Břestský les. Jímací území Plešovec, v němž jsou vodárensky využívány tři vrty (HV-606, HV-607 a 

HV-608), leží při jižním okraji zástavby stejnojmenné obce. Jímací území Břestský les s pěti 

vodárensky využívanými vrty (HV-601, HV-602, HV-603, HV-604 a HV-605) se nachází při 

východním okraji katastrálního území Chropyně, cca 3 km jihovýchodně od jejího centra. Vrty výše 

uvedených jímacích území je jímána podzemní voda z rozsáhlé zvodně průlinově propustných 

štěrkopísčitých sedimentů Hornomoravského úvalu. Podzemní voda z jímacích vrtů jak v Plešovci tak 

v Břestském lese je svedena do čerpacích stanic, z nichž je odčerpávána do ÚV v Kroměříži. Průměrná 

vydatnost jímacích vrtů obou jímacích území v minulých letech činila 30 - 40 l/s (Qmax  = 60 l/s), v 

roce 2012 byla poněkud nižší (10,7 l/s). Kolem zdrojů jímacích území Plešovec a Břestský les jsou 

stanovena ochranná pásma. Podzemní voda ze zdrojů obou popisovaných jímacích území, které jsou 

napojeny na skupinový vodovod Kroměříž, je určena k veřejnému zásobování řady míst Kroměřížska 

(Chropyně, Kroměříže aj.). Dosud odebíraná množství podzemní vody z vodárenských zdrojů 

jímacího území Chropyně lze doporučit zachovat i pro následující období. Nastavená dlouhodobá 

exploatace je v souladu s ověřenými zásobami podzemní vody v zájmové lokalitě. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ HULÍN 

Jímací území Hulín leží cca 1-2 km jižně až jihozápadně od centra Hulína. Jde o velmi významné 

jímací území sestávající z osmi vodárensky využívaných studní S-1 až S-8, jimiž je jímána podzemní 

voda průlinově propustných štěrkopísčitých sedimentů Hornomoravského úvalu, které zde vytvářejí 

rozsáhlou zvodeň. Jímací studny jsou svedeny do sběrné studny, u níž je umístěna ČS, čerpající vodu 

výtlačným řadem na ÚV Kroměříž. Průměrný odběr podzemní vody z jímacího území po řadu let činil 

75 l/s (Qmax = 80 l/s) v roce 2012 bylo odebráno 15,9 l/s. S ohledem na zjištěné využitelné zásoby 

podzemní vody v jímacím území a jeho blízkém okolí je možné v budoucnu zvýšit jeho kapacitu. 

Kolem zdrojů jímacího území Hulín jsou vyhlášena ochranná pásma 1. a 2. stupně. Podzemní voda ze 

zdrojů popisovaného jímacího území, které jsou napojeny na skupinový vodovod Kroměříž, je určena 

k pitným účelům zejména pro obyvatele Hulína a přilehlých obcí. Dosud odebírané množství 

podzemní vody z vodárenských zdrojů jímacího území Hulín je možno zachovat i v následujícím 

období. Nastavená dlouhodobá exploatace je v souladu s ověřeným množstvím podzemní vody, které 

převyšuje současnou potřebu. Nevyužívané zásoby podzemní vody v jímacím území tak před-stavují 

významnou rezervu. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ TLUMAČOV - KVASICE 

Vodní zdroj Tlumačov – Kvasice zahrnuje jímací území Tlumačov a jímací území Kvasice, která jsou 

situována v levobřežní údolní nivě řeky Moravy. Vlastníkem jímacích objektů a vodárenských 

zařízení jsou Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., provozovatelem je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. 

Z obou jímacích území je čerpáním odebírána podzemní voda pro potřeby skupinového vodovodu 

Zlín. V letech 1978–1991 z nich bylo odebíráno ročně průměrně 240 až 270 l/s podzemní vody a v 

letech 1992 – 2000 pak cca 200 až 230 l/s. Trvající poklesový trend spotřeby vody dokumentují i 

odběry v roce 2011 ve výši cca 130 l/s a v roce 2012 ve výši 117 l/s. Snížený odběr vody v posledních 

letech není způsoben poklesem využitelného množství podzemní vody, ale je provozní záležitostí 
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spojenou se zvýšením odběrů u Kvasic a následně celkově nižší spotřebou vody v regionu. Surová 

voda je upravována na úpravně vody Tlumačov především s ohledem na zvýšené obsahy železa, 

manganu, amoniakálního dusíku, organických látek charakterizovaných hodnotou CHSKMn a 

volného oxidu uhličitého. 

Jímací území Tlumačov je situováno v lužním lese mezi Tlumačovem a Otrokovicemi v k.ú. Kvasice 

v okrese Kroměříž a zčásti v k. ú. Tlumačov v okrese Zlín. V provozu je od roku 1952. Tvoří jej 

několik násoskových řadů z let 1949 až 1972 a dvě čerpací stanice se sběrnými studnami. Jednotlivé 

studny násoskových řadů jsou poměrně mělké a jejich hloubky jsou převážně do 8 m. V současné 

době je v provozu pouze jedna čerpací stanice (ČS I), do které jsou zaústěny násosky S10 z roku 1956, 

S16 z roku 1968 a S4 z roku 1949. Využívána je tedy hlavně z. části jímacího území přiléhající k řece 

Moravě. 

Jímací území Kvasice je situováno při levém břehu Moravy mezi Tlumačovem a Kvasicemi v 

katastrálním území Kvasice a Hulín v okrese Kroměříž a zčásti v k. ú. Tlumačov v okrese Zlín. V 

provozu je od roku 1964. Jeho součástí je jezero (štěrkoviště) vzniklé z bývalé těžební jámy, která má 

plochu cca 40 ha a proměnlivou hloubku až do 10 m. Dále je zde v prostoru mezi Moravou a 

štěrkovištěm využíváno 7 jímacích vrtů (HV202 – HV208) hlubokých 40,0 – 40,5 m. Jímací vrty 

vyhloubil Geotest, n. p., Brno v roce 1984, v rámci doplňkového hydrogeologického průzkumu 

Kvasice – štěrkoviště III (Malý 1986). V hloubkách 11 – 17 m jsou zapuštěna ponorná čerpadla, 

kterými je podzemní voda z vrtů čerpána do sběrné studny. Zde se mísí s vodou ze štěrkoviště, která je 

do sběrné studny čerpána pomocí násosky z prostoru j. okraje štěrkoviště. 

Z hydrogeologického hlediska využívají poměrně mělké studny jímacího území Tlumačov zvodeň 

průlinově propustných kvartérních štěrků a písků údolní terasy řeky Moravy. Jímadla u Kvasic jsou 

hlubší a jsou situována do deprese vyplněné fluviolakustrinními sedimenty v podloží štěrků a písků 

údolní terasy. Hydrogeologický kolektor zde tvoří souvrství písčitých štěrků a písků mocné cca 26 – 

36 m. Proudění mělké podzemní vody, formované geologickou a geomorfologickou stavbou území, je 

ovlivněno vodárenskou exploatací podzemní vody a výrazně také odtokovými poměry na řece 

Moravě. Koryto Moravy je zahloubeno cca 7 m pod úrovní povrchu okolního terénu a je tak zaříznuto 

přes povodňové hlíny až do klastických terasových sedimentů. To znamená, že je v hydraulické 

spojitosti se štěrky a písky údolní terasy a představuje tak vzhledem k jímacím územím liniový zdroj 

trvalého napájení. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ BŘEST 

Jímací území Břest ležící při severním okraji stejnojmenné obce je možno považovat za páteřní 

prameniště v rámci soustavy jímacích území Kroměřížska. Je budováno 10 vrtanými studnami, 

uspořádanými do 2 větví - objekty JV-1 až JV-4 a objekty JV-5 až JV-10, svedené do čerpací stanice. 

Je jimi jímána podzemní voda průlinově propustných štěrkopísčitých sedimentů pliopleistocenní 

zvodně Hornomoravského úvalu. Průměrný odběr podzemní vody z jímacích objektů se pohybuje 

kolem 65 l/s (Qmax = 77 l/s). V roce 2012 činilo odebírané množství vody z tohoto jímacího 

území56,8 l/s. Kolem zdrojů jímacího území Břest jsou vyhlášena ochranná pásma 1. a 2. stupně. 

Podzemní vodou z Břestu je zásobováno obyvatelstvo Kroměříže a přilehlých obcí. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ TROUBKY 

Vodárenské zdroje jímacího území Troubky, nacházející se cca 2 km jižně od obce, zásobují pitnou 

vodou Přerov a nejbližší okolí. Pro jímání podzemní vody z Troubek jsou využívány hydrogeologické 

vrty HV-103A až HV-108A se sběrnou studnou. Tyto jímací objekty dodávají na úpravnu podzemní 

vody až 90 l/s podzemní vody. Hloubka vrtu HV-502 činí 102,5 m, ostatní výše uvedené vrty jsou 
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hluboké cca 32 m. Jímací vrty u Troubek jsou vyhloubeny ve fluviálních, případně fluviolakustrinních 

píscích, písčitých štěrcích a hlínách. Písky a štěrky zde tvoří velmi významný průlinově propustný 

kolektor využívaný k vodárenské exploataci. Průměrný odběr podzemní vody ze všech 

exploatovaných objektů jímacího území Troubky je cca 80 - 90 l/s (v roce 2012 odběr vody z vrtu HV-

502 činil 29,9 l/s, z ostatních vodárenských objektů 58,8 l/s). Kolem zdrojů jímacího území Troubky 

jsou vyhlášena ochranná pásma 1. a 2. stupně. 

JÍMACÍ ÚZEMÍ OLOMOUC 

Jímací území OLMA v Olomouci se nachází při východním okraji Olomouce, v městské části Holice. 

Jímací území zahrnuje 3 vodárenské zdroje (vrty), zásobující pitnou vodou mlékárenský podnik 

OLMA, a.s. Vrty je jímána podzemní voda zvodně fluviálních pleistocenních sedimentů, které v 

zájmové lokalitě vytváří zvodněný systém různě uspořádaných, různě mocných a různě propustných 

vrstev, který je dotován zčásti infiltrací atmosférických srážek a zčásti vcezem povrchové vody z 

říčního koryta Bystřice, resp. nedalekého náhonu. Průměrná hodnota odebíraného množství v roce 

2012 činila 13,4 l/s. 

V Tab. 4-9 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 1622 v roce 2012, který byl doplněn o 

hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst je uvedena na Obr. 4-21 a Obr. 4-22. 

 

Tab. 4-8. Odběry z vybraných jímacích území HGR 1622 v roce 2014 

 

JÍMACÍ ÚZEMÍ Povolený maximální odběr [l/s] Průměrný odběr v roce 2014 [l/s] 
Kvasice 110 62,6 
Troubky nad Bečvou 75,0 48,4 
Troubky - vrty 30,0 27,7 
Břest 68,5 47,5 
JÚ Kroměříž 64,4 41,1 
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Tab. 4-9. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1622 

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 

520018 MOVO Olomouc- Tlumačov 2207,52 70 OkÚ-RŽP Zlín ŽP/3824/02/JK/221+08/231/2/130

/7928/07-Ur 

43285 33243 1,4 

 

520454 

MOVO Olomouc- Kvasice, 

sběrná studna 

 

858 800 

 

27,2 

Městský úřad Kroměříž MeUKM/001658/2011  

1866,24 

 

155,52 

 

60 

 

520364 

MOVO Olomouc- Kvasice, 

studny 

 

606 387 

 

19,2 

Městský úřad Kroměříž OŽP-231/2/59/5122a/05-Ur  

1576,8 

 

129,6 

 

50 

 

520017 

MOVO Olomouc- Kvasice, 

vrty 

 

2 193 437 

 

69,6 

Městský úřad Kroměříž OŽP-231/2/58/5122/05-Ur  

3784,32 

 

311,04 

 

120 

520064 VaK Kroměříž - Hulín 499 944 15,9 Městský úřad Kroměříž 08/231/2/25/21166/06-pro 500 270 80 

 

520062 

VaK Kroměříž-JÚ Kroměříž  

1 790 794 

 

56,8 

Městský úřad Kroměříž 08/231/299/21168/06/07- 

Vo+067532/2010/03123/OZP/Vo 

 

2000 

 

214 

 

100 

 

530389 

VaK Kroměříž  - Chropyně 

(Plešovec a Břestský les) 

 

338 344 

 

10,7 

Městský úřad Kroměříž 08/231/102/21167/06/07-Hrou  

1200 

 

107 

 

60 

 

530058 

VaK Kroměříž - Břest  

1 735 651 

 

55,0 

 

Městský úřad Kroměříž 

OŽP-231/2/54/1900/05-Vo+ 

08/231/155/17849/09-Hy 

 

2160 

 

180 

 

77 

 

530278 

VaK Přerov - Troubky-les a 

ÚV 

 

1 855 290 

 

58,8 

Městský úřad Přerov 2010/028003/ZEM-Hr  

2367 

 

208,74 

 

78 

 

530771 

VaK Přerov - Troubky, vrt 

HV-502T1 

 

944 099 

 

29,9 

Městský úřad Přerov 2010/2259/Zem-To  

946 

 

120,5 

 

45 

 

530505 

VÚSS PS0724 - letiště 

Přerov-Bochoř,  hydr. ochr. 

 

436 176 

 

13,8 

OkÚ-RŽP Přerov ŽP 3108/2002-R  

536,2 

 

53,62 

 

21 

 

530774 

PRECHEZA -hydraulická 

clona 

 

609 908 

 

19,3 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

OŽPZ-2376/2904/03-Chr+KUOK 

8878/2011 

 

1766,016 

 

233 

 

90 

530059 OLMA - provoz Olomouc 422 996 13,4 - - - - - 
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Obr. 4-21. Odběry podzemních vod v HGR 1622 srovnání let 1992 a 2012 
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Obr. 4-22. Odběry podzemní vody v roce 2014 versus povolené množství 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

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

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

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

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

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

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

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

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

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

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

rajony v kvartérních fluviálních sedimentech jsou charakterizovány vysokou průlinovou propustností 

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

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

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

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ TRANSMISIVITY T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

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

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

nula). 

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

2

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

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

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

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

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

chemismu podzemních vod. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Koncepční model proudění podzemní vody pro realizaci hydrogeologického matematického modelu 

lze shrnout v následujících bodech:  

 HGR 1622 budují kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Moravy a jejích přítoků včetně 

přilehlých nízkých teras, konkrétně písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, 

působícími jako stropní izolátor. Počevní izolátor vytvářejí relativně nepropustné jíly neogénu 

nebo puklinově propustné souvrství paleogénu, případně kulmu. Deprese v předkvartérním 

podloží, vyplněné klastickými sedimenty, dosahují značných hloubek – 91 m.  

 Plošné rozložení součinitelů filtrace a průtočnosti (transmisivity) a také jednotkových 

vydatností jímacích objektů je v území od Brodku u Přerova k Tlumačovu velmi nepravidelné. 

Základní hydraulické charakteristiky kolektoru jsou patrné z mapy koeficientů filtrace a mapy 

transmisivity. Součinitele filtrace pro kvartérní hydrogeologický kolektor se pohybují 

převážně v řádu n×10
-4

 m/s. Transmisivita kolektorů je převážně vysoká až velmi vysoká. 

 Jednotkové vydatnosti hydrogeologických jímacích vrtů se pohybují většinou do 10 l/s. Jen 

ojediněle dosahují více než 10 l/s. 

 Maxima hladiny podzemní vody lze očekávat převážně v březnu a dubnu, příp. v letních 

měsících, minima pak na podzim a začátkem zimy. 

 Převažující směr proudění je od SV k JZ a k J. Což koresponduje s převažující dotací do 

rajonu ze S a V, z navazujících kvartérních hydrogeologických rajonů a z hydrogeologického 

masivu. V některých částech údolní nivy je směr proudění významně ovlivněn existencí jezů 

na řece Moravě. Podzemní voda říčních teras, jejichž báze leží nad úrovní povrchu údolní 

nivy, je dotována převážně atmosférickými srážkami. Většinou směřuje šikmo až kolmo k 

povrchovému toku. Rovněž nezanedbatelný vliv mají významné vodárenské odběry. 

 Hranice HGR 1622 byly pro zpracování vstupních údajů koncepčního modelu rozděleny na 

několik částí na základě odlišných okrajových podmínek (geologických a hydrogeologických 

charakteristik prostředí, viz Obr. 5-3, Tab. 5-1). 

 Pro definování interakce hydrogeologického kolektoru s okolním prostředím jsme použili 

okrajové podmínky II. druhu – q = 0 a III. druhu – q = f (H). Při kvantifikaci předpokládané 

dotace, příp. odtoku na hranicích rajonu jsme použili metodu průtočného profilu, příp. jsme 

vycházeli z definované plochy a infiltrace srážek (viz Tab. 5-1). Na jeho hranici byly 

vymezeny úseky dotace kolektorů kvartérních sedimentů, úseky s územím bez zjevné dotace 

a  prostor, kde je hydrogeologický kolektor odvodňován. Úseky, v nichž jsou kolektory 

dotovány, resp. odvodňovány jsou znázorněny v mapovém schématu (hranice vtoku, příp. 

odtoku). Jsou zakresleny modrou barvou (okrajová podmínka III. druhu). Červeně jsou naopak 
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vyjádřeny úseky, kde se nepředpokládá obohacení hydrogeologického kolektoru (okrajová 

podmínka II. druhu, kde q = 0). 

 Dotace na hranicích HGR 1622 není předpokládána z prostoru výskytu neogenních 

sedimentů Křelovské pahorkatiny jz. od Olomouce, v oblasti Kroměříže aj. od Přerova. 

Naopak významnou dotaci předpokládáme z kvartérních, příp. pliopleistocénních 

sedimentů na S z kvartéru Moravy a Bystřice, na V z kvartéru Bečvy a z kvartérních a 

pliopleistoceéních sedimentů v povodí Moštěnky a Rusavy. Méně významné jsou pak dotace 

z kvartéru Dřevnice na J a Kotojedky a Hané na Z. Na SV dochází k dotaci podzemní vody 

z hydrogeologického masívu HGR 6612 (Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy) v 

úseku Velká Bystřice – Dluhonice a v j. části rajonu z antiklinálních struktur flyšových 

sedimentů (HGR 3222, 3230). V nejjižnější části rajonu je předpokládaný odtok kvartérem 

Moravy do Napajedelské brány. Předpokládaná dotace podzemní vody z okolí 

hydrogeologického rajonu představuje 0,596 m
3
/s, odtok do Napajedelské brány činí 0,075 

m
3
/s. Do celkové balance hodnoceného hydrogeologického rajonu 1622 je nezbytné 

započítat i atmosférické srážky spadlé na jeho území (289 km
2
). Z průměrného úhrnu 

571,6 mm (stanoveno pro celý rajon) bylo do bilance započteno 10 % srážek, což odpovídá 

hodnotě 16 521 tis. m
3
 za rok, tj. 0,524 m

3
/s = 524 l/s. 

 Součet hodnot stanovených pro přítok a atmosférické srážky podílející se na tvorbě zásob 

podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 1622, činí 1 120 l/s. 

 Při  hodnocení  území  HGR  1622  je  nutno  přihlédnout  k vodárenským  odběrům  

prováděným z exploatovaných zdrojů významných jímacích území. 

 

.  
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 1622 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  
 

  Úsek Hranice Okrajová podmínka 
 

Délka Mocnost Kf I Q Q+ Q- 

      typ popis geologie m m m/s 
 

m3/s m3/s m3/s 

1 Olomouc, Morava - vtok do rajonu S III. druhu q = f(H) Q 4500 10 0.002000 0.00130 0.11700 0.11700 
 

2 Olomouc - Grygov, Bystřice - vtok S III. druhu q = f(H) Q+C 9000 10 0.000500 0.00150 0.06750 0.06750 
 

3 Grygov - Dluhonice SV III. druhu q = f(H) C+D 11500 15 0.000008 0.03000 0.04140 0.04140 
 

4 Dluhonice - Přerov  jih, Bečva - vtok V III. druhu q = f(H) Q 4000 10 0.002000 0.00250 0.20000 0.20000 
 

5 Přerov jih - Horní Moštěnice  V II. druhu q = 0 Nb+Nk 3000 
   

0.00000 0.00000 
 

6 Horní Moštěnice - Záhlinice JV III. druhu q = f(H) Q+Npl 12500 7 0.000200 0.00400 0.07000 0.07000 
 

7 Záhlinice - Tlumačov JV II. druhu q = 0 N+Pg 3000 
   

0.00000 0.00000 
 

8 Tlumačov - Otrokovice J III. druhu q = f(H) Pg 5000 20 0.000008 0.02000 0.01600 0.01600 
 

9 Otrokovice, Dřevnice - vtok J III. druhu q = f(H) Q 1000 5 0.000800 0.00300 0.01200 0.01200 
 

10 Otrokovice, Morava - odtok z HGR J III. druhu q = f(H) Q 1500 10 0.005000 0.00100 0.07500 
 

0.07500 

11 Otrokovice - Kotojedy J III. druhu q = f(H) Pg 11500 20 0.000005 0.02000 0.02300 0.02300 
 

12 Kroměříž jih, Kotojedka - vtok JZ III. druhu q = f(H) Q 1200 5 0.003000 0.00150 0.02700 0.02700 
 

13 Kroměříž - Postoupky JZ II. druhu q = 0 N 3000 
   

0.00000 0.00000 
 

14 Postoupky, Haná - vtok Z III. druhu q = f(H) Q 1100 10 0.002000 0.00100 0.02200 0.02200 
 

15 Postoupky - Tovačov x SZ II. druhu q = 0 Q 10000 
   

0.00000 0.00000 
 

16 Tovačov - Olomouc SZ II. druhu q = 0 N 24000 
   

0.00000 0.00000 
 

      
        

0.59590 0.07500 

   x hranice = tok Moravy   
        

596 l/s 75 l/s 

 
srážky úhrn 571,6 mm, 10% započítat do bilance - tj. 16 521 tis. m3/rok, tj. 0,524 m3/s 

    
SUMA 1120 l/s 

 

 

 

Množství podzemní vody pak bylo vypočteno dle vztahu:  Q = kf.M.d.I       

kde 

kf = koeficient filtrace (m2/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 1622, 

(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 
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Obr. 5-5. Hydroizohypsy podzemní vody 
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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 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka klíč_GDO 

V-21 Holice u Olomouce 1126470 545720 207,23 8,5 428163 

7H-007b Brodek u Přerova 1134766 542315,8 203,25 30,83 693866 

HV-11 Citov 1136716 543752,6 200,7 15,5 556804 

S-34 Bochoř 1140055 536370 206,91 15 471019 

7H-011b Dobrčice 1143570 534278,4 205,8 30 693848 

7H-012b Věžky u Přerova 1144237 537443 200,55 30 698212 

HV-38 Chropyně 1145075 541754,7 195,77 25,5 557770 

HV-304 Chropyně 1146382 539134,3 196,3 140 472280 

HV-304/1 Chropyně 1146388 539137 196,3 80 472281 

HV-304/2 Chropyně 1146393 539139,9 196,2 62 472282 

S-45 Bílany 1153887 538488 189,81 10 490136 

S-50 Trávník 1158390 537030 187,26 9,6 491779 

S-51 Kvasice 1161040 533630 184,78 7,4 491780 

7H-014b Bělov 1164360 533178,6 185,5 30 693756 
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 
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MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍ VODY VE VRTECH REBILANCE 

Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 1622_1 Chropyně a 1622_2 Skaštice. Pro zajištění 

režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření kolísání 

hladiny podzemní vody a její teploty (viz Michna et al. 2015a, b). 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 1622_2 Chropyně 

 

 

Obr. 5-8. Režimní měření na vrtu 1622_2 Skaštice 

 

Z Obr. 5-7 a Obr. 5-8, které dokumentují průběh hladin podzemní vody ve vrtech 1622_1 Chropyně a 

1622_2 Skaštice je zřejmé, že průběh úrovně hladiny podzemní vody v obou vrtech je obdobný. Od 

začátku sledování v dubnu 2015 je patrný pokles úrovně hladiny podzemní vody, který má od června v 

obou vrtech prakticky lineární průběh. Pokles trval do 18. srpna a následně byl přerušen 
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několikadenním nástupem hladiny. Poté opět pokračoval již s menší intenzitou poklesový trend, který 

se od října dále zpomalil. Pokles hladiny za celé sledované období (duben-říjen) byl ve vrtu 1622_2 

Skaštice 1,04 m a ve vrtu 1622_1 Chropyně (červen-říjen) 0,44 m. 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy následující vrty 

ČHMÚ – Tab. 5-4 a v rámci projektu nově vyhloubené vrty v Tab. 5-3.  

 

Tab. 5-3. Hydrogeologický vrt navrženy pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 1622 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka  

(m) 

hladina (m) 

pod 

terénem 

1622-1 Chropyně 1146872.54 540718.78 194.8 195.77 80 3,19 

1622-2 Skaštice 1151673.79 536373.76 193.49 194.27 90 5,19 

 

Tab. 5-4. Referenční vrty ČHMÚ navržené k monitorování v HGR 1622 

ČHMÚ označení objektu název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

(m) (m n. m.) (m n. m.) 

VB0071 V-21 Holice u Olomouce kvartér 8.5 207.23 204.60 

VB0075 7H-007b Brodek u Přerova pliopleistocén 30.83 203.25 krátký (198,05) 

VB0402 HV-11 Citov kvartér 15.5 200.7 197.40 

VB0111 S-34 Bochoř kvartér 15 206.91 200.10 

VB0140 7H-011b Dobrčice pliopleistocén 30 205.8 krátký (202,80) 

VB0147 7H-012b Věžky u Přerova pliopleistocén 30 200.55 krátký (197,90) 

VB0148 HV-38 Chropyně pliopleistocén 25.5 195.77 192,60 

VB9653 HV-304 Chropyně pliopleistocén 140 196.3 194.10 

VB9654 HV-304/1 Chropyně pliopleistocén 80 196.3 191.80 

VB0151 S-45 Bílany kvartér 10 189.81 187.30 

VB0159 S-50 Trávník kvartér 9.6 187.26 184.10 

VB0161 S-51 Kvasice kvartér 7.4 184.78 181.20 

VB9661 7H-014b Bělov pliopleistocén 30 185.5 krátký (181,90) 
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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 

Převážná část plochy HGR 1622 zabírá mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Kroměříž 

– Morava (4030). Přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Olomouc - Morava (3670), 

Dluhonice - Bečva (3900), Polkovice – Valová (3970), Vyškov - Haná (4000), Otaslavice – Brodečka 

(4010), Prusy – Moštěnka (4020),  Klopotovice  –  Blata  (3930), Holice – Holický náhon (3680), 

Brodek – Olešnice (3690) a Kokory – Olešnice (3688). Mezipovodí leží velkou částí (3/4) plochy vně 

rajonu 1622. Průtoky ve všech 11 jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované 

vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní 

charakteristiky uvádí Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1622 – základní charakteristiky a dostupná data 

ID – identifikace povodí nebo části HGR; DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí; ANALOG – ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981 – 2010; Qa – průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV – průměrná nadmořská výška; A – plocha povodí nebo části HGR; IA – plocha z 

dílčího povodí ležící v HGR; KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP – 

označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
 

ID  DBC ANAL

OG 

P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A 

(km2) 

IA 

(km2) 

KALIB 

1622m4070-

30-3670- 

3900- 3970-

4000-4010-

4020-3930-

3680-3690 

mezipovodí 

Moravy 

(Kroměříž) 

4030-3670-

3900-3970-

4000-4010-

4020-3930-

3680-3690 

 
576,35 2,483 249,80 851,23 212,11 1971-

2009 

HGR HGR 1624 - TRANS 571,57 - 200,21 289,06 289,06 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

V rámci projektu nebyla na území HGR 1622 zřízena žádná doplňující pozorování. Na území rajonu 

nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry, na kterém by bylo možné zřídit vyhovující 

vodoměrné pozorování. 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 

vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

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 510.03 376.58 21.17 15.63 

POD mezipovodí Morava 

(Kroměříž) 

10.31 7.81 281.44 218.92 3.97 3.09 

POV mezipovodí Morava 

(Kroměříž) 

9.69 7.97 252.18 249.98 3.56 3.52 

VYP HGR NaN NaN 1509.02 1509.02 62.65 62.65 

VYP Mezipovodí Morava 

(Kroměříž) 

27.72 24.26 754.33 679.20 10.63 9.57 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1624 

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 1622 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 (Kroměříž) -0.44 a mezipovodí Opava (Děhylov) 0.522. 

Na Obr. 6-6, Obr. 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na Obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-10 pro základní odtok, na Obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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Obr. 6-3. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

.  

Obr. 6-4. HGR 1622. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5. Mezipovodí Morava (Kroměříž). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-6.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7.  Mezipovodí Morava (Kroměříž). 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]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1622 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 0,71 l/s/km
2
, celková dotace je pak 22,4 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý hydrogeologický rajon jsou 

uvedeny v Tab. 6-3 a Tab 6-6. 

. 

Tab. 6-3. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R [mm] ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC [l/s/km2] 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 576.32 100.83* 102.84 465.97* 473.44 24.18 0.77 

.HGR 571.54 NA 97.23 474.31 474.27 22.4 0.71 

 

Tab. 6-4. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R [mm] ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC [l/s/km2] 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 603.35 107.36* 124.9 468.47* 479.38 29.29 0.93 

.HGR 595.18 NA 117.17 478.01 478.99 26.38 0.84 

Vysvětlivky: *nejsou k dispozici data pro celé období; P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc); R měsíční odtoková výška pozorovaná 
(mm/měsíc); RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc); RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2); ET 

evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Tab. 4-1, Tab. 4-2 Tab. 6-5 až Tab. 6-8 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, 

aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, 
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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. 6-5. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1622 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 106.48 97.23 0.91 117.17 1.21 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 107.65 102.84 0.96 124.90 1.21 

 

Tab. 6-6. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1622 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 479.28 474.27 0.99 478.99 1.01 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 472.66 473.44 1.00 479.38 1.01 

 

Tab. 6-7. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1622 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 20.98 22.40 1.07 26.38 1.18 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 21.63 24.18 1.12 29.29 1.21 

 

Tab. 6-8. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1622 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 23.32 22.36 0.96 27.36 1.22 

mezipovodí Morava (Kroměříž) 23.96 24.13 1.01 30.23 1.25 

 

Obr. 6-12 až Obr. 6-17 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1624. Silnou čárou je vyznačen 

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

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

spolehlivosti odhadu průměru. 

 

Obr. 6-12. Vývoj průměrných ročních srážek 
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Obr. 6-13. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-14. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-15. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-16. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-17. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek a teploty vzduchu byly posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska 

výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0,05.  

 Na území HGR 1622 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. 6-18. 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. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 
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zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obr. 6-18. 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. 6-19. 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. 

Sestava vodoměrných stanic pro potřeby stanovení odtoku z posuzovaného HGR vyhovuje jen 

částečně, pro zlepšení navrhujeme zřídit pozorování na toku Haná blízko vyústění do Moravy. 

. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část je 

součástí modelového regionu 3.  

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. 
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Obr. 6-20. Situace 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část v rámci modelového regionu 3 

 

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, 
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mocnosti a hydraulické vodivosti říčních dnových sedimentů. Pouze v případě málo významných toků 

byla drenáž podzemních vod simulována pomocí okrajové podmínky třetího typu „drain“. 

Hranice modelu byly lokalizovány do přirozených geologických a hydraulických hranic, které jsou 

definovány vyklíněním pliocénních a kvartérních sedimentů údolních niv. Veškeré obvodové hranice 

modelu byly simulovány III. smíšenou okrajovou podmínkou GHB, reprezentující dotace podzemních 

vod z 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, 2014), 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.  Rajon  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 hydrodynamických zkoušek. V průběhu kalibrace byly laděny hodnoty koeficientu 

hydraulické vodivosti K (metoda „pilot points“), hodnoty storativity, konduktance okrajových 

podmínek (vodní toky a přetoky z a do modelu na hranici). V procesu kalibrace byla docílena 

odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla docílena rovněž 

přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků v říční síti. 

Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K pro první modelovou vrstvu se vesměs pohybovaly v 

řádech mezi 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 10
-8

 m
2
/s.m až 10

-3
 m

2
/s.m. Konduktance 

okrajové podmínky významných vodních toků (stream boundary) se v celé modelové doméně 

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 
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kapacitního parametru. První oblast byla vymezena v severní části HG rajonu 1623, 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 

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. 

6-9. Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke snížení břehové infiltrace a přetoků přes hranice 

modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodních toků. Izolinie hladiny podzemní vody pro 

variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé vrstvy zobrazeny na Obr. 6-21 a Obr. 6-22. 

 

Tab. 6-9. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu – neovlivněný stav 

okrajová podmínka 
zdroje 

(l/s) 

propady 

(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: 
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 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 1623) 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. 6-21. Hladina podzemní vody 1. vrstva – neovlivněný stav 
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Obr. 6-22. Hladina podzemní vody 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. 6-10. Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry 

jsou zobrazeny na Obr. 6-23 a Obr. 6-24, ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod. 

 

Tab. 6-10. Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka 
zdroje 

(l/s) 

propady 

(l/s) 

vodní toky 7660 -10840 

přetoky přes hranice modelu 1780 -100 

vodárenské odběry  -1860 

infiltrace 3640  

evapotranspirace  -290 

celkem 13100 -13100 

 

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). 
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Obr. 6-23. Hladina podzemní vody při maximálních odběrech - 1. vrstva. 
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Obr. 6-24. Hladina podzemní vody při maximálních odběrech - 2. vrstva. 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní model byl v souladu s modely hydrologickými zpracovávanými VÚV sestaven pro 10-leté 

období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 včetně s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. To 

představovalo 120 jednotlivých časových úseků, tzv. „stress periods“, přičemž uvnitř každého z nich 

byly hodnoty všech parametrů modelu považovány za konstantní. Těmito parametry byly: 

 efektivní infiltrace; 

 evapotranspirace; 

 konduktance na okrajových podmínkách; 

 průtoky na vodních tocích; 

 hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech sítě ČHMÚ; 

 konduktance dnových sedimentů vodních toků;  

 vodárenské čerpání. 

Na Obr. 6-25 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. 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. 6-25. Vývoj měsíčních odběrů v období hydrologických let 2001až 2010 

 

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

kalibrace transientního hydraulického modelu (hladinové kritérium) byla v případě průměrné absolutní 

odchylky 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. 6-26 až Obr. 6-30 jsou prezentovány srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků v daném 

vodním toku na profilu ČHMÚ. 

 

 

Obr. 6-26. Oskava-Uničov - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

 

Obr. 6-27. Morava-Olomouc - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Obr. 6-28. Blata-Klopotovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

 

Obr. 6-29. Valová-Polkovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Obr. 6-30. 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. 6-33 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 uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území modelové domény o rozloze 864 km
2
. 
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Obr. 6-31. Graf změny zásob podzemních vod v závislosti na infiltraci  

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro (1) dotace 

podzemní vody ze srážek, (2) evapotranspiraci, (3) drenáž vodních toků a (4) zásobnost. Výsledek je 

prezentován na Obr. 6-32. 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. 6-32 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. 6-32. Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance  

 

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 v.v.i., 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i. – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních 

vod v jímacích územích odpovídající současnému stavu 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ 

Jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance pro scénář současných odběrů v letech 2001 až 2010 

jsou prezentovány v Tab. 6-11. Celková efektivní infiltrace ze srážek (rozdíl infiltrace a 

evapotranspirace) je cca 2600 l/s, což při rozloze modelovaného území 864 km2 odpovídá 3,0 l/s/km
2
. 

Průměrné vodárenské odběry představují 900 l/s. 
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Tab. 6-11. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry 

Oblast Celý model 1622 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodní toky 6400 -9500 1500 -2500 

Přetoky z/do krystalinika (kulmu) 1800 -100 820 -60 

z toho přetok přes Napajedelskou soutěsku  -60   

Vodárenské odběry  -900  -360 

Infiltrace 4200  1000  

Evapotranspirace  -1600  -560 

Zásoby 2500 -2800 720 -790 

z/do 1610     

z/do 1623   150 -120 

z/do 1623     

z/do 1623   180 -20 

z/do 1624     

Celkem 14900 -14900  

 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN  

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 

kalibrovaném transientním modelu rajonu. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 

provedené Kašpárkem – Hanelem (2014) pro jednotlivé rajony. Posouzení možných dopadů 

klimatické změny na základní hydrologické charakteristiky (efektivní infiltrace, potenciální 

evapotranspirace, aktuální evapotranspirace) bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–2100) 

a 3 scénářů, založených na globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným datům jsou 

uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je standardně uvažováno pro referenční klima ve 

studiích dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu  

5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 

charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 

klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 

chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 

zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední 

scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty infiltrace a 

evapotranspirace. Nebyli jsme ale schopni zohlednit změny průtoků v povrchových recipientech 

(okrajová podmínka „stream“ SFR2), ani změny na okrajových podmínkách III. typu GHB, a proto 

byl efekt redukce přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 a 2085) – změny parametrů vodní 

bilance – infiltrace, evapotranspirace a odtoku ve vodních tocích je prezentován v grafu na Obr. 6-33. 

Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby podzemních vod. Ze 

simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování odtoku skrz vodní 

toky a naopak ke zvyšování evapotranspirace. 
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Obr. 6-33. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1622 

 

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. 6-12 a graficky znázorněny na Obr. 6-34. Specifický základní odtok je počítán jednak pouze se 

započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace) a jednak se započtením přítoků na 

okrajových podmínkách – hranicích modelu (rajonu). 

 

Tab. 6-12. Prognózované změny specifického základního odtoku pro HGR 1624 

specifický základní odtok (l/s.km2) 

 
kalibrovaný model 

2001–2010 
predikce 2025 predikce 2055 predikce 2085 

efektivní infiltrace 1,6 1,4 1,3 1,2 
ef. infiltrace + přítok přes hranice modelu 

na okrajové podmínce III. typu GHB 
 

4,4 
 

3,9 
 

3,6 
 

3,5 
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Obr. 6-34. Prognózované změny specifického základního odtoku v HGR 1622 

 

VARIANTA OPTIMÁLNÍCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN  

V níže uvedené Tab. 6-13 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 1622 zřejmý. Dle tohoto závěru a v souladu s očekávanými klimatickými 

změnami by bylo vhodné maximální povolená množství přehodnotit. 

 

Tab. 6-13. 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. Veškeré provedené prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v 
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absolutních hodnotách. Nicméně jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat 

v rámci rozsáhlejších hydrologicky definovaných celků. 

 

V Tab. 6-14 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce mimo jiné významně závisí na 

vzdálenosti jímacího území od vodního toku, který může nahrazovat přírodní zdroje ze srážek 

indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. 

 

Tab. 6-14. Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel a název místa 

užívání vody 
Simulované průměrné čerpané 

množství 2001-2010 (l.s-1) 
Redukce 2025 pro zachování 

hladiny 
VAK Kroměříž - Břest 55 6% 
VAK Kroměříž – JÚ Kroměříž 60 5% 
MOVO Olomouc – Kvasice 94 5% 
MOVO Olomouc – Tlumačov 71 5% 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 

vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 

pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 

vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 

vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 

pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 

této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 
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starší roku 1960. 

 

Tab. 7-2. Počet analýz podzemní vody v HGR 1622 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1622 862 - 2 494 

 

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 1623 Pliopleistocén Blaty 

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 rajonu, 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. 

Kvalita podzemní vody v HGR 1622 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. 

V HGR 1622 se vyskytuje celá škála kategorií upravitelnosti od A1 až po >A3, přičemž v nejhorší 

kategorii >A3, která zabírá rozsáhlé oblasti ¼-1/3 rajonu, jsou zvýšené především koncentrace železa, 

případně manganu – tedy složek přírodního původu. 

. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru HGR 1622 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1622  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hydrogeologickém rajonu 1622 je k dispozici devět vrtů s různě dlouhými časovými řadami 

chemického složení vody, uvedené v Tab. 7-3 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 1622 

 

Tab. 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1622 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období Geol 

428163 -5457200 -1126470 207,23 V-21 VB0071 8,5 Olomouc – Nový Dvůr 1991-2011 Q 

693866 -542315,78 -1134766,23 203,25 7H-007b VB0075 30,83 Brodek u Přerova 2009-2011 PLPL 

557763 -541020,79 -1141421,8 199,36 HV-26 VB0150 9,0 Troubky 2008-2011 Q 

693848 -534278,43 -1143569,71 205,8 7H-011b VB0140 30,0 Horní Moštěnice 2009-2011 PLPL 

698212 -537443,04 -1144236,84 200,55 7H-012b VB0147 30,0 Vlkoš 2009-2011 PLPL 

472280 -539134,27 -1146382,12 196,3 HV-304 VB9653 140,0 Kyselovice 1991-2011 PLPL 

472281 -539137,03 -1146387,55 196,3 HV-304/1 VB9654 80,0 Kyselovice 1991-2011 PLPL 

472282 -539139,87 -1146393,32 196,2 HV-304/2 VB9655 62,0 Kyselovice 1991-2011 PLPL 

490136 -538488 -1153887 189,81 S-45 VB0151 10,0 Kroměříž- Bílany 1991-2011 Q 

Q – kvartér; PLPL - pliopleistocé 

 

Pro zhodnocení časového vývoje kvality podzemní vody v HGR 1622 byly v prostředí GDbase k 

dispozici výsledky základních fyzikálně-chemických analýz. Na obou vrtech byla k dispozici časová 

řada z rozmezí let 1991–2011. 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. 
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Z pozorovaných vrtů (s jednou výjimkou) není možné stanovit výraznější trend v obsahu sledovaných 

složek nebo výši celkové mineralizace. Po celou dobu sledování byla koncentrace dusičnanů ve všech 

sledovaných vrtech nízká, pouze v jediném případě u vrtu VB0075 (Brodek u Přerova) v červnu 2010 

překročila hodnotu stanovenou vyhláškou MZd ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

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

koncentrace ostatních makrosložek jsou poměrně nízké. Hodnota celkové mineralizace se pohybuje v 

rozmezí v širokém rozmezí od 272 mg/l ve vrtu VB9655 (Kyselovice HV-304/2) v květnu 2002 až po 

- 1320 mg/l ve vrtu VB9653 (Kyselovice HV-304) v dubnu 2011. 

Jediný významný trend vykazuje vrt VB0071, kde od r. 1991 do roku 2005(-2011) dochází k 

významnému poklesu obsahu síranů prakticky na polovinu, z 350-400 mg/l počátkem 90. let na 200 

mg/l po roce 2004.  

Vrt VB9653 vykazuje stabilní obsahy sledovaných složek, u ostatních vrtů naopak výrazně kolísají 

obsahy jesnotlivých složek, bez pozorovatelného trendu. 

Vrt VB9653 hluboký 140 m má vysokou celkovou mineralizaci, vysoký obsah chloridů – 

charakterizuje hlubší zvodeň v pliopleistocenu. Oproti tomu vrty v téže lokalitě, avšak mělčí (VB9654 

80 m, VB9655 62 m) mají nižší mineralizaci 0,5, resp. 0,4 g/l a jen 1/20 obsahu chloridů. 

Celkově se v HGR 1622 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 1622 
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Určení, zda mají habitaty či druhy, které jsou předmětem ochrany EVL resp. PO, vazbu na vodu bylo 

provedeno podle metodiky „Zřízení registru chráněných území v ČR – stav k 22. 12. 2004“. 

Tento dokument obsahuje odborný výběr chráněných habitatů a druhů, které mají vazbu na vodní 

prostředí. Pro výběr habitatů i druhů byly použity jejich kompletní seznamy uvedené v dané 

metodice s jedinou modifikací – byly vynechány druhy páchník hnědý a lesák rumělkový. 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu. Lokality jsou členěny dle příslušných chráněných krajinných oblastí, 

ve kterých leží, v abecedním pořádku. NPR a NPP ležící mimo CHKO jsou uvedeny na konci 

seznamu. 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí. 

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP. 

Pro rostliny v ekosystémech vázaných na vodu má největší význam kapilárně vázaná voda. Je 

fyziologicky využitelná a dynamicky přístupná. Fyziologicky přístupná a dynamicky využitelná je 

i gravitační voda (tj. podzemní voda), která má ovšem velmi vysokou rychlost pohybu a tudíž 

z nesaturované zóny odtéká velmi rychle a v zóně nasycení je jí zase nadbytek. V zóně saturace jsou 

všechny póry zaplněny vodou, což je pro rostliny nevyhovující. Dosah kapilárního vzlínání, výška 

kapilární třásně, se v jednotlivých litologických typech sedimentů zásadně liší. 

Kolísání hladiny podzemní vody není zásadní v případě, že hladina podzemní vody je napjatá (kontakt 

podzemní vody s nivními hlínami zůstává zachován, kapilární vzlínání "zajišťuje" dostatek vody 

pro vegetaci). V případě, že dojde ke změně napjaté hladiny podzemní vody na volnou – nad 

hladinou vznikne ve štěrcích nesaturovaná – provzdušněná – zóna, je kapilární vzlínání přerušeno, 

dojde k odtržení kapilární třásně, část kapilární vody vyteče do hydrogeologického kolektoru a 
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část vody zůstane jako zavěšená kapilární voda v nivních hlínách. V závislosti na intenzitě 

evapotranspirace dojde postupně k spotřebování této vody a ekosystémy trpí stresem ze sucha. 

Do HGR 1622 zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV – Kvartér řeky Moravy, 

na poměrně značné ploše jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, podél toku Moravy se táhne 

EVL Morava – Chropyňský luh a množství na vodě závislých ekosystémů. Chráněná území HGR 

1622 jsou uvedena na obrázku 8-1. 

 

Tab. 8-1. Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 1622 

Kód Kategorie Název Rozloha 
Rozloha 

biotopu 

% vodních 

ekosystémů 
Orgán OP 

133 NPP Chropyňský rybník 25.1729 20.4071 81.07 AOPK ČR 

530 NPR Zástudánčí 111.278 85.0987 76.47 AOPK ČR 

412 PP Stonáč 4.5283 3.3424 73.81 krajský úřad 

1891 PP Tlumačovská tůňka 0.1992 0 0 krajský úřad 

5852 OP Vlkoš - statek 0.0884 0 0 krajský úřad 

5852 PP Vlkoš - statek 0.0229 0 0 krajský úřad 

1816 OP Království 296.5477 74.2851 25.05 krajský úřad 

1816 PR Království 301.0877 138.8599 46.12 krajský úřad 

1764 OP Rameno Moravy 4.4295 0.2394 5.4 krajský úřad 

1764 PP Rameno Moravy 2.0141 1.8083 89.78 krajský úřad 

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 

 

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v HGR 1622 

SITECODE KOD KAT  Rozloha PO vodni PO_habitat PO_druh 

CZ0710161 3225 EVL Království 587,7624 ano 91F0  

CZ0714085 3232 EVL Morava - Chropyňský luh 3205.334 ano 
3150, 6430, 

91E0, 91F0 
1060, 1061, 1337, 2511 

CZ0723424 3353 EVL Stonáč 5,5088 ano  1188 

CZ0723426 3355 EVL Střížovice 29,5549 ano  1188 

CZ0713747 3264 EVL Vlkoš statek 0,04    

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL  

 



 

 

 

Obr. 8-1. Lokalizace chráněných území a odběrů podzemních vod v HGR 1622 
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8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

V HGR 1622 se nachází NPR Zástudánčí, která byla identifikována jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu.  

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

v okolí výchozů kolektoru, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

ZÁSTUDÁNČÍ  

Popis NPR: Zachovalý lužní les podél neregulovaného toku Moravy pod soutokem s Bečvou. 

Vegetační pokryv tvoří při povodních pravidelně zaplavované topolové jaseniny, které výše přecházejí 

v plošně rozšířenější jilmové luhy s dubem letním a habrem obecným, vázané na zvýšenou hladinu 

podzemní vody v prvním období vegetačního období. Významná lokalita pro migraci i hnízdění ptáků.  

Vodní režim: Ohrožující je jakékoliv odvodnění lokality.  

NPR Zástudánčí byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km 

jihovýchodně od Tovačova, její rozloha je 100,64 ha. Rezervace představuje zachovalý lužní les s 

charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou lokalitou 

pro migraci a hnízdění ptáků. Jedná se o nejzachovalejší lesní porosty chráněné v rámci NPR 

Chropyňský luh.  

Rezervace leží ve sníženině Hornomoravského úvalu, jejíž osou je široká niva řeky Moravy. 

Nadmořská výška se pohybuje mezi 195 a 198 m n. m. Geologickým podložím jsou neogenní a 

kvartérní sedimenty, překryté naplavenými nivními půdami. Neregulovaný tok umožňuje v pravidelný 

jarní rozliv Moravy do lužního lesa (měkký luh). Ještě v polovině 20. st. tu probíhala těžba štěrkopísků 

přímo z říčního toku, ale byla v souvislosti s vyhlášením chráněného území zastavena. V současnosti 

se těží v těsném sousedství. V rezervaci je umístěno několik sond pro čerpání zemního plynu, který je 

uchováván v podzemním zásobníku ve zvodnělém podloží. Tento technický unikát a zajímavost má 

negativní vliv na lesní porosty. 

V lužních lesích podél přirozeného toku Moravy jsou při povodních pravidelně zaplavované topolové 

jaseniny, které výše přecházejí v plošně nejrozšířenější společenstvo jilmových luhů s dubem letním 

(Quercus robur) a habrem obecným (Carpinus betulus). Na náplavech jsou pomístně vyvinuta 

společenstva vrb. Lokalita je velmi hodnotná po stránce dendrologické výskytem zbytkových populací 

topolu černého (Populus nigra), jilmu vazu (Ulmus laevis), jilmu habrolistého (Ulmus minor) a jasanu 

úzkolistého (Fraxinus angustifolia), který zde dosahuje severní hranice svého rozšíření. Ze 

vzácnějších druhů bylin zde najdeme starček poříční (Senecio fluviatilis), nadmutici bobulnatou 

(Cucubalus baccifer), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) či áron karpatský (Arum cylindraceum).  

Vzhledem ke geomorfologické poloze a klimatickým poměrům patří NPR Zástudánčí k velice teplým 

lokalitám v ČR, což se ve spojení se zachovalostí zdejšího území projevuje ve složení společenstev 

hmyzu s řadou teplomilných druhů. Jedny z nejvýznamnějších druhů se vyskytují v blízkém okolí 

vodního toku, kde jsou vázány na porosty osik, topolů a vrb. K takovým patří např. hřbetozubec bílý 

(Odontosia sieversi), h. topolový (Tritophia tritophus), vztyčnořitka topolová (Clostera anastomosis), 

v. vrbová (C. anachoreta) a v. osiková (C. pigra).  Vzácnými, zajímavými a ohroženými druhy dále 

od vodního toku jsou hřbetozubec běloskvrnný (Pheosia gnoma), h. dubový (Drymonia ruficornis), 

ostruháček dubový (Neozephyrus quercus) aj. Po celém území lužního lesa se můžeme setkat s 
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batolcem červeným (Apatura ilia), babočkou osikovou (Nymphalis antilopa) a také s černoproužkou 

topolovou (Archiearis puella), která je na území ČR uváděna pouze z nejjižnějších oblastí.  

 

Obr. 8-2. NPR Zástudánčí - zachovalý lužní les u neregulovaného toku Moravy (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

K hojnějším druhům ryb žijícím v řece Moravě v oblasti rezervace patří mj. plotice obecná (Rutilus 

rutilus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), cejn velký (Abramis brama) a parma obecná (Barbus 

barbus).  

Ornitologicky je Zástudánčí územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno celkem 174 druhů 

ptáků, z toho přibližně 80 druhů hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. 

Hnízdí tu chránění ledňáček říční (Alcedo atthis), včelojed lesní (Pernis apivorus), kulík říční 

(Charadrius dubius), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a další. Během tahu se zde zdržují např. 

čáp černý (Ciconia nigra), ostříž lesní (Falco subbuteo), racek bouřní (Larus canus) a dudek 

chocholatý (Upupa epops). V blízkosti se nachází hnízdní kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea), 

proto se uvažuje o rozšíření chráněného území o tuto oblast. 

Ze savců se vyskytují běžní hmyzožravci – rejsek malý (Sorex minutus), šelmi – lasice kolčava 

(Mustela nivalis), kuna lesní (Martes martes) i vzácnější vydra říční (Lutra lutra), ale také nepůvodní 

mýval severní (Procyon lotor), z hlodavců – veverka obecná (Sciurus vulgaris), norník rudý 

(Clethrionomys glareolus) a břehy vodních toků jsou téměř souvislé osídleny bobrem evropským 

(Castor fiber). Vysoká úživnost prostředí vytváří vhodné podmínky pro výskyt spárkaté zvěře. 

Zásadní negativní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody regulace většiny vodních toků, 

odvodnění a celkové narušení vodního režimu mající za následek absenci přirozených pravidelných 

povodní a pokles hladiny podzemní vody. Tyto faktory klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů a 

zejména aluviálních luk. 

http://www.ochranaprirody.cz/
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Lesní porosty tvrdého luhu jsou degradovány nevhodným lesním hospodářstvím, kdy jsou často 

vysazovány stejnověké monokultury hlavních dřevin, na některých místech i dřevin alochtonního 

původu. Negativní vliv na lesní porosty mají i vysoké stavy srnčí zvěře, čehož důsledkem je téměř 

úplná absence zmlazení dubu letního (Quercus robur). Struktura lesního komplexu je výrazně 

narušena bezlesím bažantnic a přilehlými výsadbami monokultur smrku (Picea abies) a topolu 

kanadského (Populus x canadensis). Podél vodních toků se v posledních letech masově šíří neofyty: 

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), topinambur 

(Helianthus tuberosus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) aj. 

Pro zlepšení celkového stavu evropsky významné lokality je nutné zlepšit vodní režim v území. Ve 

vodních tocích je nutné zachovat případně obnovit přirozený splaveninový a plaveninový režim. Je 

třeba zabránit nevhodným vodohospodářským úpravám, zejména odtěžování štěrkových náplavů 

(stěžejní z pohledu existence hrouzka Kesslerova - Gobio kessleri, chráněný druh kaprovitých ryb). Na 

území NPR Zástudánčí je nutné hospodařit v souladu se schválenými plány péče.  

Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí 

nadregionálního biocentra Chropyňský luh. Okrajovou jižní částí NPR vede cykloturistická stezka. 

NPR Zástudánčí je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné 

lokality Morava - Chropyňský luh.  

(http://www.nature.cz, http://www.ochranaprirody.cz; www.cittadella.cz) 

 

MORAVA - CHROPYŇSKÝ LUH 

 

Obr. 8-3 Morava- Chropyňský luh 

(https://www.kr-olomoucky.cz/morava-chropynsky-luh-cl-3008.html) 

 

EVL tvoří Řeka Morava od Nemilan (jižně od Olomouce) po Chropyni a její okolí - aluviální louky a 

lesy, mokřady a tůně, štěrkovny severně od silnice Kojetín - Chropyně s navazujícím lužním lesem a 

lučními enklávami nacházející se mezi Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Na severu je 

http://www.nature.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.cittadella.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/morava-chropynsky-luh-cl-3008.html
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území zakončeno menším lužním lesem mezi obcemi Troubky a Tovačov, cca 8 km západně od 

Přerova.    

Jedná se o území hodnotné z hlediska botanického, zoologického, ale i krajinářského, které se 

fragmentárně dochovalo v intenzivně zemědělsky využívané krajině Hané. I přes velké a zásadní 

zásahy do jeho hydrologického režimu se jedná o významnou a cennou lužní krajinu se vzácnými 

a cennými vodními a mokřadními druhy. Řeka Morava se svým okolím je přirozenou migrační cestou 

pro mnoho druhů organismů. 

Podloží lokality tvoří kvartérní usazeniny řeky Moravy. Široká aluviální rovina tvořená souvrstvím 

naplavených pleistocénních štěrkopísků a nadložních holocenních povodňových hlín. Navrhovaná 

evropsky významná lokalita se nachází ve střední části Hornomoravského úvalu zvané 

Středomoravská niva. Reliéf v oblasti je nivní, plochý, oblast Zámeckého rybníka v Chropyni leží na 

nízké říční terase. Území je mírně skloněné k jihu, nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 190-

195 m n. m. Niva je protkána sítí starých, zpravidla suchých zazemňovaných říčních koryt a ramen, 

dále terénními sníženinami převážně s periodicky stagnující vodou, odvodňovacími melioračními 

kanály a příkopy. Pedologie: Fluvizemě glejové. Navrhovaný přírodní komplex zahrnuje větší lesní 

porosty tvrdých luhů v nivě dolního toku Morávky s mokřadními biotopy při soutoku Moravy, 

Morávky a Malé Bečvy v mozaice s vlhkomilnými společenstvy vázanými na vodní toky či na deprese 

se stagnující podzemní vodou. Součástí navrhovaného přírodního komplexu jsou dvě zvláště chráněná 

území NPR Zástudánčí a NPP Chropyňský rybník.  

Převládajícím typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek sv. Ulmenion, které na vyvýšených 

místech přecházejí v západo-karpatské dubohabřiny sv. Carpinion. Na březích řeky Moravy se 

vyskytují fragmenty měkkého luhu, podél Mlýnského náhonu též jasanovo-olšové luhy. Lužní lesy 

jsou velmi hodnotné po stránce dendrologické, vyskytují se zde zbytkové populace topolu černého 

(Populus nigra), jilmu vazu (Ulmus laevis) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia subsp. 

danubialis). Lokalita dále zahrnuje rozsáhlé luční porosty, nacházejí se zejména západně od Chropyně. 

Původně se jednalo vesměs o aluviální psárkové louky. V důsledku poklesu spodní vody se 

v současnosti zde vyskytují pouze ochuzené a často ruderalizované porosty s přechody k mezofilním 

ovsíkovým či střídavě vlhkým bezkolencovým loukám, ve vlhkých depresích mozaikovitě též 

s fragmenty vysokých ostřic. Na stavu luk se také negativně podílela skutečnost nedostatečného kosení 

a někde též přehnojování. Primární bezlesí je dále zastoupeno častými vodními a bažinnými 

společenstvy, rostoucí podél vodních nádrží, ale také podél odvodňovacích kanálů, příkopů a struh 

v lužních lesích a na loukách. 

Žije zde typická fauna lužních lesů a luk. V tůních jihozápadně od Chropyně se vyskytují drobní vodní 

korýši – žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus) či vznášivka 

šmolková (Hemidiaptomus amblyodon), planktonní zástupce členovců. Při výzkumu denních motýlů 

bylo v NPR Zástudánčí zaznamenáno asi 37 druhů. Na vlhké louky v okolí Tovačova a na 

Včelínských loukách je vázán výskyt celoevropsky chráněných motýlů ohniváčka černočárného 

a modráska bahenního, jež jsou řazeny mezi předměty ochrany této lokality. Ze zdejšího toku Moravy 

je známo nejméně 12 druhů ryb, významný je především výskyt hrouzka Kesslerova, který je rovněž 

předmětem ochrany. V území bylo potvrzeno 11 druhů obojžívelníků a 2 druhy plazů. Při 

ornitologickém výzkumu NPR Zástudánčí bylo zjištěno 54 druhů ptáků. V neregulovaném toku 

Moravy hnízdí břehule říční (Riparia riparia), pisík obecný (Actitis hypoleucos), ledňáček říční 

(Alcedo atthis), kulík říční (Charadrius dubius). Břehy vodních toků jsou téměř souvislé osídleny 

bobrem evropským, naším největším hlodavcem. 

(http://www.nature.cz/; https://www.kr-olomoucky.cz/morava-chropynsky-luh-cl-3008.html)   

http://www.nature.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/morava-chropynsky-luh-cl-3008.html
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CHROPYŇSKÝ RYBNÍK 

 

Obr. 8-4. Rozsáhlé porosty kotvice plovoucí v NPP Chropyňský rybník (https://nature.hyperlink.cz) 

 

Národní přírodní památku tvoří Zámecký rybník s ostrůvkem uprostřed a pobřežními porosty. Nachází 

se v Hornomoravském úvalu, v inundační lužní oblasti nivy řeky Moravy na jihovýchodním okraji 

města Chropyně, v blízkosti státní silnice z Chropyně do Kroměříže, v nadmořské výšce 191 m. 

Celková výměra 24,0905 ha. NPP Chropyňský rybník je součástí EVL Morava - Chropyňský luh 

(CZ0714085) o celkové rozloze 3205,3331 ha, převažujícími biotopy jsou smíšené jasanovo-olšové 

lužní lesy temperátní Evropy. 

Předmětem ochrany je rybník s výskytem silně ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans), jedna 

z nejbohatších lokalit na kotvice Moravě, ornitologická lokalita s ochranou hnízdní kolonie racka 

chechtavého. Rybník leží na okraji Středomoravské nivy (spojené nivy řeky Moravy a Bečvy). 

V nadloží štěrkopísků jsou povodňové hlíny, v okolí rybníka jsou vyvinuty fluvizemě a gleje. Rybník 

je průtočný, napájený stružkou z mlýnského náhonu Malé Bečvy. 

Chropyňský rybník se zachoval jako poslední zbytek rybníků, tůní a mokřin, které se před staletími 

rozprostíraly mezi Kroměříží a Chropyní a dále k Přerovu v inundačním prostoru řeky Moravy, Bečvy 

a jejich přítoků. První písemná zmínka z roku 1542 se týká „vodní tvrze”, k jejímuž opevnění sloužil 

i Chropyňský rybník. V minulosti se jmenoval Starý, po výstavbě zámku je nazývaný Zámecký. 

V letech 1900-1901 bylo provedeno generální čištění a meliorační práce. Přitom byl celý rybník 

vyvezen a vyčištěn až po hranečník, který můžeme spatřit za plotem hřiště. Dnes je rybník opět 

z velké části zarostlý. Velký podíl na zanesení rybníka měl až do roku 1949 bývalý cukrovar (dnes na 

jeho místě stojí podnik Technoplast), který vypouštěl do rybníka vodu a bláto z řepných praček. 

Ochrana Chropyňského rybníka byla stanovena již v roce 1926, jakožto zbytek vodní tvrze a 

významná kolonie racka chechtavého. 

Chropyňský rybník byl v užívání Rybářství Přerov. V období několika let od vyhlášení rezervace bylo 

toto hospodaření postupně stále více intenzifikováno. Některé druhy dříve uváděné, jako např. leknín 

bílý, zcela vyhynuly. V roce 1966 bylo rákosí shrnuto těžkou mechanizací k břehům a uprostřed 

rybníka ponechán ostrov. Při této úpravě rybníka byly zlikvidovány cenné bažinné louky pod zámkem, 

na nichž se nacházel bohatý soubor ostřic (Carex). 

Kritickým a téměř osudným byl pro rezervaci rok 1984. Při kontrole dne 16. srpna 1984 bylo zjištěno, 

že rybník je prakticky bez vodní vegetace. Ochrana přírody zánik vodní vegetace v rezervaci téměř 

https://nature.hyperlink.cz/
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s jistotou spojila s aplikací totálního herbicidu Gramaxone S, používaného k ničení vodních plevelů na 

rybnících s intenzivním chovem ryb. Gramaxone S má rychlý účinek na zelené části rostliny, proniká 

ihned prostřednictvím listů do rostliny a rozrušuje asimilační proces. Kořeny vytrvalých rostlin 

zůstávají zpravidla nenarušeny a rostlina přežívá, kotvice je však rostlina jednoletá a vyvstala hrozba, 

že vyhynula celá populace. 

O dva roky později došlo ke znečištění Chropyňského rybníka ropnými produkty z nedalekého 

plastikářského závodu. V rozporu s ochrannými podmínkami byly také snahy místního mysliveckého 

sdružení o vypuštění 180 kachen divokých do rezervace, čemuž bylo zabráněno. Introdukce takového 

množství kachen by byla závažným negativním zásahem do chráněného území. Bezprostřední blízkost 

města s plastikářským závodem, intenzivní chov ryb a nedaleká zahrádkářská kolonie se nepříznivě 

odrážejí na kvalitě vody, botanickém a ornitologickém významu této lokality. 

(https://nature.hyperlink.cz) 

 

STONÁČ 

Přírodní památku Stonáč tvoří mokřadní stanoviště v nivě stejnojmenného potoka lemovaného 

hlavatými vrbami s původními hanáckými tůněmi. Leží v Hornomoravském úvalu (Středomoravská 

niva) na jihozápadním okraji obce Bílany a zasahuje až po železniční trať Kroměříž - Hulín k okraji 

přírodního parku Zámeček. Leží v nadmořské výšce 189 až 190 m. Celková výměra 4,7691 ha. PP 

Stonáč je součástí Evropsky významné lokality Stonáč (CZ0723424) v kategorii PP o celkové rozloze 

5,5088 ha v kontinentální biogeografické oblasti se stálou populací kuňky obecné (Bombina bombina) 

v oblasti Střední Moravy. 

 

 

Obr. 8-5. PP Stonáč (https://nature.hyperlink.cz) 

 

Předmětem ochrany jsou zbytky původních hanáckých tůní s typickými mokřadními společenstvy. 

Přírodní památka je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Sestává 

z mělké deprese s pramenisky a tůněmi, do jejíž střední části přitéká potůček Stonáč. Ten se místy 

zeširoka rozlévá, vytváří mokřady a dvě větší tůně. Geologický podklad tvoří fluviální, převážně 

písčité hlíny, písky a štěrkopísky. Převládájícím půdním typem je fluvizem glejová. 

(https://nature.hyperlink.cz) 

https://nature.hyperlink.cz/
https://nature.hyperlink.cz/
https://nature.hyperlink.cz/
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TLUMAČOVSKÁ TŮŇKA 

 

Obr. 8-6. Přírodní památka Tlumačovská tůňka (https://nature.hyperlink.cz) 

 

Přírodní památka Tlumačovská tůňka představuje umělou vodní nádrž na západním okraji Tlumačova 

u říčky Mojeny po pravé straně silnice vedoucí do Kvasic. Nachází se v nadmořské výšce 185 m, 

geomorfologicky náleží do Hornomoravského úvalu. Celková výměra 0,2008 ha. PP je významným 

místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzívně využívaně krajině a 

zároveň ojedinělé refugium vzácných druhů mikroflóry vod v poříčních nivách (při vyhlášení, dnes již 

úplně neplatí). 

Nádrž byla vyhloubena poblíž pravého břehu říčky Mojeny. Geologický podklad tvoří neogenní 

sedimenty Hornomoravského úvalu (jíly, písky a štěrky) překryté kvartérními naplaveninami řeky 

Moravy a Mojeny (jílovito-písčité hlíny a štěrky). Půdním typem je fluvizem glejová. 

(https://nature.hyperlink.cz) 

 

VLKOŠ – STATEK 

Předmětem ochrany PP a EVL je evropsky významný druh netopýr brvitý (Myotis emarginatus). 

Cílem ochrany je udržení dochovaného stavu a vytvoření podmínek pro dlouhodobé přežití a rozvoj 

populace netopýra brvitého. Kolonie sídlí pod střechou stodoly. 

(http://www.nature.cz) 

 

KRÁLOVSTVÍ 

Lesní komplex původních nížinných listnatých lesů leží asi 8 km jihovýchodně od Olomouce. Jedná se 

o rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině, tvořený porosty tvrdého luhu a 

dubohabřin. Plochý terén široké nivy řeky Moravy v nadmořské výšce cca 204 m. Podloží tvoří 

kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín, 

jenž daly vzniknout hlubokým hlinitým až hlinitojílovitým půdám. 

https://nature.hyperlink.cz/
https://nature.hyperlink.cz/
http://www.nature.cz/
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Obr. 8-7. PR Království (foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 

 

Lokalita je významná především jako jedinečný komplex nížinných listnatých lesů s bohatým 

výskytem tvrdých luhů a dubohabřin uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny. 

V periodicky zamokřených terénních depresích se vyskytují porosty vysokých ostřic - svaz Caricion 

gracilis. Ze vzácnějších druhů zde byla zjištěna např. ostřice vyvýšená (Carex elata). 

Charakteristickým prvkem území jsou tůně s ohroženým druhem žebratkou bahenní (Hottonia 

palustris). Zajímavý je z fytogeografického hlediska výskyt několika karpatských prvků – kyčelnice 

žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které zde dosahují západní 

hranice svého rozšíření. Přítomnost vývojově vyspělých přirozených lesních společenstev a 

rozmanitost podmínek prostředí se odráží ve vysoké druhové pestrosti zoocenóz. Na periodické tůně je 

vázána existence kriticky ohrožených druhů korýšů žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a 

listonoha jarního (Lepidurus apus). Na území EVL je doložen výskyt řady obojživelníků a plazů, např. 

čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), 

skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana kl. esculenta), ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix 

natrix). Území je také důležitou ornitologickou lokalitou, z méně častých druhů zde hnízdí např. čáp 

černý (Ciconia ciconia) či strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).    

(http://www.nature.cz) 

 

RAMENO MORAVY  

Přírodní památka Rameno Moravy představuje slepé rameno, které bylo odstaveno při regulaci řeky. 

Nachází se v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva) v nadmořské výšce 191 m na levém 

břehu řeky Moravy u mostu v blízkosti obce Miňůvky, asi 2 km severovýchodně od Kroměříže. 

Celková výměra 1,5851 ha. Přírodní památka je součástí území, které bylo navrženo k doplnění 

národního seznamu Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 pod názvem Rameno Moravy 

(kód CZ0720061) o celkové rozloze 1,9845 ha. 

Slepé rameno Moravy s přirozenými vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, jediná 

přirozená lokalita stulíku žlutého (Nuphar luteus) na Kroměřížsku. Geologický podklad území tvoří 

aluviální hlinité náplavy řeky Moravy. Půdním typem je fluvizem glejová. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
http://www.nature.cz/
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Obr. 8-8. PP Rameno Moravy (foto: Patka, CC BY-SA 4.0) 

 

Pro lokalitu znamenala jisté ohrožení úprava břehů Moravy v minulosti. Díky propojení lokality 

s vlastní řekou nebyl vodní režim nikdy vážně narušen. Nepříznivě působí obohacování fytocenóz 

o nepůvodní druhy rostlin, zejména javoru jasanolistého (Acer negundo) a netýkavky žláznaté 

(Impatiens glandulifera), která se zde značně rozšířila po povodních v roce 1995. Při jarních 

povodních v roce 2006 bylo celé území zaplaveno a zaneseno písčitými říčními naplaveninami. 

(https://nature.hyperlink.cz) 

 

STŘÍŽOVICE 

EVL se nachází 6,5 km JV od Kroměříže, 0,7 km JV od obce Střížovice, po levé straně silnice ze 

Střížovic do Kvasic. Předmětem ochrany je stálá populace druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

v oblasti střední Moravy. Reliéf je plochý, průměrná výška je 180 m n. m. Jedná se o členitou 

vrchovinu budovanou flyšem, s členitým tektonicky podmíněným reliéfem. Podklad tvoří 

deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky, případně přeplavené sprašové hlíny. V půdním pokryvu 

je vymapována černice glejová. 

(http://www.nature.cz) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://nature.hyperlink.cz/
http://www.nature.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod vod ve výši 380 l/s a skutečné odběry za rok 2014 

(podzemní voda 348 l/s a 26 l/s ze štěrkovišť) v HGR 1622 nepřekračují přírodní zdroje. 

Vodárenský význam hydrogeologického rajonu 1622 je vysoký, zásobování pitnou vodou je 

zajišťováno prakticky výhradně ze zdrojů podzemních vod v rozhodující míře vázáných na kvartérní 

fluviální uloženiny. Z hydrogeologického hlediska přiřazujeme v souladu s podklady 

vodohospodářské bilance k odběrům podzemních vod i odběry z umělých jezer vzniklých někdejší i 

stávající těžbou štěrkopísků v údolní nivě řek Moravy a Bečvy (štěrkoviště Tovačov II, Kvasice). 

Na území HGR jsou významná jímací území s vodárenskými odběry v desítkách až přes stovku l/s 

(Kvasice) podzemní vody, provozované vodárenskými společnostmi MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s., VaK Přerov a VaK Kroměříž. Jedná se o jímací území Tovačov II, Brodek u 

Přerova, Troubky, Břest, Plešovec, Kroměříž – Hradisko, Kroměříž – Podzámecká zahrada, Hulín, 

Kvasice, Tlumačov a Otrokovice – Kaplička.  

Převážná část území HGR 1622 náleží k CHOPAV Kvartér řeky Moravy, na poměrně značné ploše 

jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, podél toku Moravy se táhne EVL Morava – 

Chropyňský luh a množství na vodě závislých ekosystémů. Průlinový, převážně štěrkopísčitý a 

písčitý kolektor údolní nivy a přilehlých teras Moravy, Bečvy a jejich přítoků má vysoké až velmi 

vysoké riziko znečištění. Ke zdrojům znečištění podzemních vod s existencí starých ekologických 

zde patří Přerov-letiště, Precheza Přerov, Přerovské strojírny Přerov; OPS Přerov v Troubkách, 

Impregna Brodek u Přerova, Technoplast Chropyně, PAL Magneton Kroměříž, Pilana Hulín, TOS 

Hulín, DEZA Organik Otrokovice a Chemitan Otrokovice. 

K negativnímu ovlivnění kvality vodárensky exploatované podzemní vody může docházet i jejím 

nadměrným čerpáním, které vyvolává indukované zdroje podzemní vody zvýšenou břehovou 

infiltrací. Tento scénář je možný např. v JÚ Kvasice a Tlumačov, kde je Morava zahloubena přes 

povodňové hlíny do klastických sedimentů údolní terasy a je v hydraulické spojitosti s kvarterním 

kolektorem. V případě vodárenských odběrů podzemní vody převyšujících její využitelné zásoby a 

vzniku indukovaných zdrojů podzemní vody hrozí zhoršení kvality vodárensky využívané podzemní 

vody v závislosti na kvalitě vody v povrchovém toku. 

Nejvýznamnějšími jímacími územími v HGR 1622 jsou Tovačov II, Brodek u Přerova, Troubky, 

Břest, Plešovec, Kroměříž – Hradisko, Kroměříž – Podzámecká zahrada, Hulín, Kvasice, Tlumačov 

a Otrokovice – Kaplička. V roce 2014 zde byly nižší odběry, než jsou povolená množství pro 

jednotlivá jímací území. Jímací území Hulín bylo dosud využíváno v minimální míře. 

V jímacím území Břest a okolí dochází v závislosti na režimu podzemní vody v souvislosti s jejím 

odběrem k významnému snižování úrovně hladiny podzemní vody. Tato skutečnost je trvale 

monitorována a pro jímací území Břest udělil Městský úřad v Kroměříži, obor životního prostředí 

dne 1. 4. 2005 rozhodnutí o povolení nakládání s vodami (č. j. OŽP-231/2/54/1900/05-Vo, časově 

limitované do 30. 4. 2010, prodloužené dne 24. 11. 2009 pod č. j. 08/231/2/155/17849/09-Hy do 31. 

12. 2019) vázané na mezní stav hladiny podzemní vody ve vybraných objektech. Hodnota odběru 

65,0 l/s je vázána (jinak je nutné snížit vydatnost) na mezní (minimální) stav hladiny podzemní 

vody v následujících vybraných pozorovacích objektech vně jímacího území: 

- v objektu HB-16   193,75 m n. m.  
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- v objektu VB-142 194,90 m n. m.  

- v objektu HB-17  192,40 m n. m.  

- v objektu HV-56  194,50 m n. m. 

Minimální hladiny podzemní vody jsou stanoveny z důvodu zabránění nadměrné exploataci 

podzemní vody z jímacího území Břest. 

Pro jímací území Kroměříž (Kroměříž Podzámecká zahrada – Miňůvky – Postoupky – Hradisko) 

udělil Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí dne 4. 1. 2008 rozhodnutí Sp. zn. 

08/231/2/299/21168/06/07-Vo, časově limitované do 31. 12. 2010 povolení k nakládání s vodami – 

k jejich odběru. Dne 20. 12. 2010 rozhodnutím Městského úřadu v Kroměříži, odboru životního 

prostředí byla pod č.j. MeuKm/083742/2010, spis. zn. MeuKm/067532/2010/03123/Ozp/Vo 

prodloužena jeho platnost do 31. 12. 2020. Hodnota odběru z prameniště Podzámecká zahrada 35,0 

l/s je vázána na mezní (minimální) stav hladiny podzemní vody v areálu Podzámecké zahrady, a to 

183 m n. m. Minimální hladina podzemní vody je stanovena z důvodu ochrany ekosystému 

Podzámecké zahrady. 

 

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. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Významným střetem zájmů ve vztahu ke zdrojům podzemních vod může být těžba štěrkopísku, tedy 

odstranění litologické matrice hydrogeologického kolektoru. Vytěžené prostory štěrkovištních jezer 

deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou kontaminaci bez ochranných vrstev a 

vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero stane močálem. Přírodní proces 

urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací vody).  

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů je nejproblematičtější těžba štěrkopísků na 

štěrkovištích v Hulíně a v Tovačově, kde probíhá poměrně rozsáhlá těžba štěrkopísků v těsné blízkosti 

jímacích území. Ke střetu zájmů dochází rovněž při uvažovaných těžbách štěrkopísků v lokalitách 

Kvasice II, Trávník a Chropyně. 
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Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1622 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

71149 Grygov Štěrkopísky štěrkopísek těžené Štěrkovny Olomouc a.s. 25883534 

70655 Hulín Štěrkopísky štěrkopísek těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

71107 Tovačov IV Štěrkopísky písky a písčité štěrky těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

70041 Tovačov II Štěrkopísky štěrkopísek těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

70856 Tovačov I Štěrkopísky štěrkopísek těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

 

 

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

ID Název Surovina 

830001 Tovačov II.A Štěrkopísky 

830002 Troubky nad Bečvou Štěrkopísky 

850000 Tovačov Štěrkopísky 

860000 Chropyně I. Štěrkopísky 

1160000 Hulín Štěrkopísky 

1180000 Kvasice Štěrkopísky 

4520000 Grygov Štěrkopísky 

40004000 Lobodice - PZP Podzemní zásobník plynu 

24290000 Tovačov V. Štěrkopísky 

13300000 Chropyně Štěrkopísky 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1622 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Chemický stav podzemní vody HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část podle 

hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí 
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v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, 

polyaromatických uhlovodíků, amonných iontů a starých ekologických zátěží. 

V HGR 1622 se vyskytují 3 staré ekologické zátěže, které způsobují nevyhovující chemický stav 

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

Trendy v HGR 1622 jsou stoupající (olovo) i potenciální (kadmium). 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, stupeň odebíraného množství podzemních vod odpovídá přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohodspodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

141 

10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Hydrogeologický rajon 1622 budují kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Moravy a jejích přítoků 

včetně přilehlých nízkých teras, konkrétně písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, 

působícími jako stropní izolátor. Kvartérní fluviální štěrky a písky lze považovat za průlinově 

propustný hydrogeologický kolektor, obdobně jako staropleistocenní, příp. pliocenní štěrky a písky 

vyplňující deprese v neogenním reliéfu, kde vytvářejí jednokolektorový zvodněný systém, dosahující 

místy značné mocnosti. Přírodní poměry významné z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních 

vod v HGR 1624 přehledně shrnuje Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky  

charakteristika kód kód popis 

kód litologického typu 3.5. 1 štěrkopísek 

typ a pořadí kolektoru 3.6. 5 svrchní kolektor 

kód typu kvartérních sedimentů 3.8. F fluviální 

dělitelnost rajonu 3.9. N nelze dělit 

mocnost souvislého zvodnění 3.10. 6 15 až 70 m 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. V volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 2 vysoká >1.10–3 

kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 

kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro HGR 1622 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 764 l/s v 50% zabezpečenosti a 481 l/s v 80 % 

zabezpečenosti. 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnotu vypočtených přírodních zdrojů podzemních vod pro referenční období 1981-2010 uvádí Tab. 

10-2. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model, hydrologický model 

BILAN, hydraulický transientní model Modflow, ověření přímým měřením – expediční hydrometrická 

měření, archivní data. Tvorba zásob podzemní vody je zásadně podmíněna jejími přítoky z okolních 

rajonů. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1622 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

.-. štěrkopísek 921 
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VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Pro regionální bilanční hodnocení má rozhodující význam stanovení velikosti dlouhodobých 

přírodních zdrojů podzemní vody. Jejich ztotožnění s podzemním odtokem vychází z dlouhodobě 

měřených údajů o výši celkového odtoku ve vodních tocích, odvodňujících příslušný hodnocený 

hydrogeologický útvar, kterým může být příslušný rajon nebo jeho část. K získání reprezentativních 

hodnot podzemního resp. základního odtoku je považováno období minimálně 10 let.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 

stacionárního a transientního hydraulického modelu, sestavenými pro desetileté období od 1. 1. 2001 

do 31. 12. 2010 včetně, s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 

jednotlivých časových úseků. Následně byly srovnávány s hydrologickým modelem BILAN 

zpracovávaným VÚV, sestavenými pro 30 leté období od 1. 1. 1981 do 31. 12. 2010 včetně, s 

měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 490 l/s. Tato hodnota vychází z reálných odběrů v rajonu 

a odpovídá transientním modelem určeným hodnotám. Respektuje požadavky na zachování 

minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné 

vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 380 l/s a skutečné odběry za rok 2014 

(podzemní voda 348 l/s a 26 l/s ze štěrkovišť) v HGR 1622 nepřekračují přírodní zdroje. 

Nejvýznamnějšími jímacími územími v HGR 1622 jsou Tovačov II, Brodek u Přerova, Troubky, 

Břest, Plešovec, Kroměříž – Hradisko, Kroměříž – Podzámecká zahrada, Hulín, Kvasice, Tlumačov a 

Otrokovice – Kaplička. V roce 2014 zde byly nižší odběry, než jsou povolená množství pro jednotlivá 

jímací území. Jímací území Hulín bylo dosud využíváno v minimální míře.  

V jímacím území Břest a okolí dochází v závislosti na režimu podzemní vody v souvislosti s jejím 

odběrem k významnému snižování úrovně hladiny podzemní vody. Hodnota odběru (65 l/s) je vázána 

(jinak je nutné snížit vydatnost) na mezní (minimální) stav hladiny podzemní vody ve vybraných 

pozorovacích objektech vně jímacího území.  

Pro jímací území Kroměříž (Kroměříž Podzámecká zahrada – Miňůvky – Postoupky – Hradisko) je 

hodnota odběru z prameniště Podzámecká zahrada (35 l/s) vázána na mezní (minimální) stav hladiny 

podzemní vody v areálu Podzámecké zahrady. 

 

KOMENTÁŘ 

 

Modelem BILAN byl v HGR 1622 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši 22,4 mm/rok, což je 0,71 l/s/km
2
 a tedy 205 l/s. Základní odtok stanovený modelem BILAN pro 

referenční období 1981–2010 uvádí Tab. 10-3. 
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Tab. 10-3. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 10,7 0,34 98 

80% 2,5 0,08 23 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 10,8 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 5,4 mm, což ukazuje na zvýšení rizika sucha v rajonu v poslední dekádě. 

Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, sestavený podle výsledků modelování. 

 

Tab. 10-4. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) v hydraulickém modelu            

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

MODFLOW Srážky Inf. 170 490 1680 1974 2517 2672 421 866 303 315 264 231 992 

MODFLOW EVT 294 163 64 67 142 363 803 1163 1201 1124 861 509 563 

MODFLOW Toky Inf. 1325 1413 1343 1545 1621 2176 1910 1545 1400 1375 1326 1393 1531 

MODFLOW Toky dren. 2306 2240 2346 2316 2562 2601 2684 2700 2534 2469 2369 2299 2452 

MODFLOW_z.odtok 981 827 1002 771 941 425 773 1155 1133 1094 1043 906 921 

MODFLOW OP Přítok 725 772 760 864 992 991 951 847 769 757 742 721 824 

MODFLOW OP Odtok 53 56 61 65 69 78 70 67 57 56 53 53 62 

 

Analýza průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 

ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. 

Jinými slovy srážky a s nimi poměrně těsně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do 

velké míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. na celém území ČR. Pro srážkový úhrn 

okolo 572 mm, který odpovídá HGR 1622, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 1,9-3,3 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

HGR 1622 (3,1 l/s/km
2
)

 
jsou tedy srovnatelné s hodnotami celkového odtoku určeného ČHMU pro 

povodí v ČR se stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro 

průměrný srážkový úhrn 572 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 1,6 l/s.km
2
. Hodnoty 

základního odtoku určené modelem Bilan pro HGR 1622 jsou tak v souladu s hodnotami základního 

odtoku určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 
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Podzemní odtok z modelu BILAN vychází v rajonu na měsíce leden až červen, s kulminací v březnu. 

Výstupy z modelku BILAN potvrzují převahu dotace podzemní vody v rajonu z okolních 

hydrogeologických jednotek. Odlišný průběh 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 ze sousedících hydrogeologických masívů a pánví (přítoky 

ze sousedních rajonů) i vsakem říční vody (indukované zdroje). 

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 0,9 l/s/km
2 
což je porovnatelné se základním odtokem z modelu Bilan, navíc ale je 

předpokládán přítok přes hranice modelu v úrovni 820 l/s, což odpovídá dalším 2,7 l/s/km
2
, zde již se 

výraznější nejistota v celkových přítocích. 

Transientní model Modflow vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnotou odtoku ve výši 921 l/s. 

Graf na Obr. 10-2 podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického 

modelu – BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na 

vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. 

 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

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

a období výrazných dotací (nejvýraznější 1997, 2009). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá 

především v suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí 

hydrogeologických masívů. Porovnání výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamiky 

ročních kumulativních přírůstků hladin podzemní vody ukazuje na to, že pro tvorbu podzemní vody v 
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rajonu má zásadní vliv dotace mimo plochu rajonu. Výška dotace podzemních vod pak nezávisí až tak 

na výšce srážek, jako spíš na charakteru jejich rozložení v čase (viz rok 1997 a 2010). 

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoky podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Moravy v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní. Odběry v zóně inundace vyvolávající břehovou infiltraci je 

nutné posuzovat jako odběry vody z toku.  

 

NÁVRHY 

Hranice HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část odpovídají obecné definici 

hydrogeologického rajonu jako struktuře s uceleným oběhem podzemní vody. Z realizovaných prací 

vyplynula však vhodnost jejich změny – návrh na Obr. 10-3. V rámci vodohospodářské bilance je 

třeba v rámci HGR 1622 a 2220 důsledně rozlišovat odběr z jímacích území využívajících kvarterních 

a pliopleistocénních zvodní nebo naopak zvodeň miocénní. Rajon ve stávajících hranicích nezahrnuje 

kvartérní a pliopleistocénní sedimenty Holešovské plošiny mezi Horními Moštěnicemi, Hulínem a 

Holešovem. Tyto sedimenty mají návaznost na jímací území Břest při v. hranici HGR 1622 a přímo je 

na ně vázán vodní zdroj Holešov – Všetuly v HGR 2220. Skutečnosti zjištěné v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod jsou podkladem pro návrh změny rozsahu HGR 1622 v oblasti 

Holešovké plošiny. Z důvodu absence miocénních kolektorských sedimentů a rozsáhlé akumulace 

pliopleistocenních štěrků se jeví jako vhodnější přiřadit je v oblasti Holešovské plošiny k kvarternímu 

HGR 1622. Dosavadní řazení k terciérnímu HGR 2220 se jeví pro tento pliopleistocénní komplex jako 

nesprávné, přičemž vrstvy od spodního miocénu níže by bylo vhodné ponechat v základním HGR 

2220. 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme využívat vrty 

ČHMÚ uvedené v  Tab. 5-4. Přičemž vrty 7H jsou nové a mají krátkou pozorovací řadu, jako 

referenční se signální hladinou – by bylo vhodné je brát po vyhodnocení delšího období. 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 

1622_1 Chropyně a 1622_2 Skaštice (Tab. 5-3, Tab. 10-5) do státní monitorovací sítě. 

Vzhledem k významnosti řeky Moravy ve vztahu k určení přírodních zdrojů podzemních vod je 

doporučena realizace měření základních hydrologických charakteristik toku na hranicích 

hydrogeologického rajonu. 

 

Tab. 10-5. Nové hydrogeologické vrty vhodné pro monitoring hladiny podzemní vody 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka 

(m) 

hladina (m) 

pod 

terénem 

1622-1 Chropyně 1146872.54 540718.78 194.8 195.77 80 3,19 

1622-2 Skaštice 1151673.79 536373.76 193.49 194.27 90 5,19 
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Obr. 10-3. Situace nově vybudovaných a vybraných hydrogeologických vrtů v HGR 1622 Pliopleistocén 

Hornomoravského úvalu – jižní část a návrh změny hranic HGR 1622
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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 1622 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 921 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 

z hodnoty přírodních zdrojů stanovených hydraulickým modelem. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1622 je 490 l/s, Tato hodnota 

vychází z reálných odběrů v rajonu a odpovídá transientním modelem určeným hodnotám. 

Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a 

respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých 

chráněných ekosystémů. 

 Maximální povolené odběry 380 l/s a skutečné odběry za rok 2014 (podzemní voda 348 l/s 

a 26 l/s ze štěrkovišť) nepřekračují přírodní zdroje. 

 Navržená změna plošného rozsahu HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – 

severní část je zřejmá z Obr. 10-3, kde se navrhuje zvětšení rajonu o kvartérní a 

pliopleistocénní sedimenty Holešovské plošiny 

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených 

vrtů 1622_1 Chropyě a 1622_2 Skaštice do státní monitorovací sítě. 
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