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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

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

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

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

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

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

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1624 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1624 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Valové, Romže a Hané 

ID útvaru: 16240  

Název útvaru: Kvartér Valové, Romže a Hané 

Plocha, km2: 84,2 

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 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 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 1624 má plochu 84,2 km
2
 a je z 96 % součástí Olomouckého 

kraje, zbytek patří k Zlínskému kraji. Je vymezen na základě statigrafie a litologie jako rajon 

fluviálních kvartérních štěrků, respektive souvrství údolní nivy a přilehlých teras, nacházející se na 

neogenních sedimentech hydrogeologických rajonů 2220 Hornomoravský úval a 2230 Vyškovská 

brána. Rajon je tvořen dvěma oddělenými územími – relativně úzkými pruhy kvartérních sedimentů 

podél toků Romže a Hloučely (které po soutoku tvoří Valovou) a tokz Hané. 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1624 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území hydrogeologického rajonu svrchní vrstvy 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je zobrazeno na 

topografických mapách 1 : 50 000 24-24 Prostějov a 24-42 Kojetín, nepatrnou částí zasahuje na list 

25-31 Kroměříž. Z geomorfologických celků tvoří území rajónu okrsky Romžská niva, část 

Středomoravské nivy a Hanácká niva, okrajově rajon zasahuje do území Křelovské pahorkatiny a 

Blatské nivy (Demek – Mackovčin et al. 2006).  

Podkladem pro rešerši geologické stavby území rajonu byly geologické mapy 1 : 50 000, listy 24-24 

Prostějov (Růžička – Dvořák 1996), 24-42 Kojetín (Dornič et al. 1993) a 25-31 Kroměříž (Novák et 

al. 1997). Textové vysvětlivky byly vypracovány pouze k listu 25-31 (Müller et al. 2001). Podrobné 

geologické mapování bylo prováděno v 60. letech do map listokladu Gauss-Krüger, výsledkem byly 

mapy, pokrývající území Hanácké nivy a jejího okolí, nivy Moravy, části Blatské nivy a Romžské 

nivy (Macoun et al. 1966a, Dornič et al. 1966 a Chmelík et al. 1967). Kvartérní sedimenty byly 

mapovány ve střední a horní části Romžské nivy na území listů 1 : 25 000 M-33-95-C-b Bedihošť 

(Palusková 1964, 1965) a M-33-95-C-a Prostějov (Zeman 1967). K listu Prostějov bohužel nejsou v 

archivech k dispozici vysvětlivky ani další přílohy. Popisy mapovacích vrtů a mapovací dokumentace 

byly poskytnuty ve formě rukopisného terénního deníku autorem mapy A. Zemanem. Kromě map byla 

pro rešerši hodnocena i data z většiny novějších vrtů, provedených v území rajónu.  

Zajímavé doklady o pozdně pleistocénní aktivitě zlomu omezujícího j. stranu Kosíře poskytla 

kombinace měření seimografů a sedimentární výzkum 3 rýh u Čelechovic a Stařechovic. 

Předpokládaná rychlost pohybu na tomto zlomu se se mohla pohybovat mezi 0,1–0,3 mm za rok 

(Špaček – Ambrož 2015).  

Pro potřeby dalšího řešení projektu byla zkonstruována Účelová odkrytá geologická mapa rajónu 

(Růžicka 2015), která zobrazuje kromě povrchových hranic jednotek i rozsah jednotek, tvořících 

kolektor podzemní vody, a jednotek podložních. Ve srovnání s geologickými mapami 1 : 25 000 a 1 : 

50 000 je povrchová situace generalizována a zjednodušena. Jsou např. spojeny pod jeden symbol G 

fluviální štěrky různých teras, spojeny jsou spraše, sprašové hlíny a smíšené deluvioeolické sedimenty, 

vypuštěny jsou splachy a nivní sedimenty v malých údolích apod. Pro tuto generalizaci byly 

rozhodující charakteristiky důležité pro řešení projektu (stejné nebo podobné hydraulické parametry). 

Mapa navazuje na mapy sousedních regionů rajonů 1621, 1622 a 1623, sestavené stejnou metodikou. 

Na území listu mapy 1 : 50 000 24-24 Prostějov zasahuje poměrně daleko na Z až na okraje Drahanské 

vrchoviny, pokrývá téměř celou plochu Kojetínské pahorkatiny a západní část Křelovské pahorkatiny. 

Podává tak i informaci o rozsahu sedimentačního prostoru pliopleistocénního souvrství a o výskytech 

spodnobadenských sedimentů a tím i rozsahu spodnobadenské transgrese v tomto území.  

Pro konstrukci izoliniových modelů bylo využito 177 významnějších vrtů, které byly realizovány v 

rámci inženýrskogeologických prací (např. Mazáč – Zdražil 2002) nebo geologického výzkumu 

(Macoun et al. 1966a, b), ale především z různě dávných hydrogeologických průzkumů (např. 

Schnabel 1933, Tejkalová 1964, Pospíšil 1978, Kovařík 1983 a Fiala 1985). Jejich rozmístění není 

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

Do hydrogeologického rajonu 1624 byl situován jeden geologický vrt – 1624_C Uhřičice a to do jižní 

části v blízkosti hranice s HGR 1622. Tento vrt zastihl v menší míře hlavní kolektor rajonu, kterými 

jsou zde především fluviální sedimenty údolní terasy a na ně navazující tzv. fluviální sedimenty v 

depresích, jejichž bázi se však nepodařilo přesně vymezit, ale pravděpodobně jde o hloubku 12,8 m. 

Celková mocnost této svrchní části kolektoru nepřesahuje 10 m. Níže zastižené pliopleistocénní 

souvrství bylo díky svému značnému zastoupení jílovitoprachovitých sedimentů, střídajících se s 

písčitými, označeno jako „semikolektor“ a jeho mocnost dosahuje téměř 50 m. V jeho svrchní části 

převládají jílovitoprachovité a prachovitopísčité sedimenty a od hloubky 38,5 m pak jemně až středně 

zrnité písky, které mohou být další významnou zvodní. Bazálním izolátorem v jeho podloží jsou od 

hloubky 62,15 m badenské jíly, jejichž podloží nebylo dosaženo. Detailní popisy profilu a 

dokumentace průzkumného vrtu jsou uvedeny ve vrtné zprávě (Vít et al. 2015). 

Detailní popisy profilů a dokumentace jednotlivých geologických průzkumných vrtů jsou uvedeny ve 

vrtných zprávách (Vít et al. 2015). 

 

Tab. 3-1. Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014–2015 na území HGR 1624 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

1624_C Uhřičice  
 

112,0 Vít et al. (2015) 

 

Tab. 3-2. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 1624_C Uhřičice 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 12,80 štěrky, písky holocén – pleistocén kolektor 

12,80 62,15 jíl, prach, písek pleistocén - pliocén „semikolektor“ 

62,15 112,00 Jíl vápnitý baden izolátor 
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Obr. 3-1. Schéma použitých a nově provedených průzkumných děl v HGR 1624.  

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

geofyzikálních prací; 4 – současné hranice rajonů 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

200 000 (Myslil 1987b) a doprovodných textových vysvětlivek (Myslil et al. 1985). Ve větším detailu 

jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech Hydrogeologické mapy 

ČR 1 : 50 000 listy 24-24 a 24-42 (Čurda 1995, 1994).  

V území HGR 1624 a jeho okolí řešily problematiku fluviálních sedimentů zejména práce M. Růžičky 

(1969a, 1969b, 1973, 1989). 

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

částech území představují hydrogeologické studie okresu Prostějov (Herešová et al. 1984) a bývalého 

správního okresu Prostějov a Kojetín (Vosyka 1955, 1956). Ve větším detailu jsou hydrogeologické 

poměry území nově zhodnoceny v regionální surovinové studii pro potřeby okresního úřadu v 

Prostějově (Vybíral et al. 1992). 

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

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

hydrogeologické poměry kvartérních fluviálních uloženin řek Vykličky, Romže, Hloučely a Valové 

Kupec (1970).  

Popis hydrogeologických poměrů se opírá hlavně o výsledky nesčetného množství hydrogeologických 

průzkumných prací, zaměřených jednak na získání zdrojů podzemní vody, jednak na syntetické 

zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmového území (např. Fiala 1983, 1985; Hrouzek, 1988; 

Jareš-Mašek, 1997; Kliment, 1987; Konečný, 1985; Krčmář, 1985; Kuča, 1981; Kupec, 1968, 1970a, 

1970b, 1974; Maceška, 1982; Ptáčková, 1960; Starobová, 1986; Švajner, 1987; Zbořílková, 1980, 

1985, 1986, 1988a, 1988b, 1989, 1991).. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1624 udává Tab. 3-3, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-3. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1624 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
 HG objekty 

celkem čerpací zkouška chemická analýza vrty ČHMÚ 

1624 218 160 189 12 

 

Tab. 3-4. Objekty ČHMÚ s režimním pozorováním (jen ty s pozorováním minimálně do roku 2008) 

Označení 

ČHMÚ 
 název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

VB0121 Vrt Lobodice 196.38 2-4-12-01-0250 Lobodice 1963-2008 

VB0122 Vrt Prostějov (Držovice na Moravě) 220.10 2-4-12-01-0440 Prostějov 1963-2014 

VB0124 Vrt Prostějov (Vrahovice) 214.35 2-4-12-01-0572 Vrahovice 1963-2014 

VB0125 Vrt Kralice na Hané 207.50 2-4-12-01-0600 Kralice na Hané 1963-2014 

VB0126 Vrt Čehovice 204.35 2-4-12-01-0600 Čehovice 1963-2011 

VB0128 Vrt Polkovice 196.49 2-4-12-01-0720 Polkovice 1963-2012 

VB0129 Vrt Uhřičice 194.52 2-4-12-01-0752 Uhřičice 1963-2014 

VB0414 Vrt Lobodice, VB0121N 196.93 2-4-12-01-0250 Lobodice 2007-2014 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu + návrh změn 

hranic rajonu 
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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 1624 vyhloubeny dva hydrogeologické průzkumné vrty 

označené 1624_1 Bezměrov a 1624_2 Kralice na Hané. Jejich dokumentace je uvedena v souhrnných 

dokumentacích průzkumných vrtů 1624_1 (Hartlová, Michna 2015) a 1624_2 (Michna 2015), jejich 

základní charakteristiky udává Tab. 3-5. 

 

Tab. 3-5. Přehled hydrogeologických průzkumných vrtů vyhloubených v rámci projektu v HGR 1624 

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

1624_1 Bezměrov pliopleistocénní písky a štěrky 204,0 Hartlová - Michna. (2015) 

1624_2 Kralice na Hané pliopleistocénní písky a štěrky 240,0 Michna et al. (2015) 

 

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 1624 jsou uvedena v Tab. 3-6 a Tab. 3-7. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1624_1 Bezměrov ověřuje zvodnění miocénních sedimentů v 

podloží kvartérních terasových štěrků a písků. Vrt je proveden jako hydraulicky neúplný s vysokým 

stupněm průniku, když byl ukončen v potenciálně kolektorských horninách, které se nepodařilo 

provrtat. 

Miocenní sedimenty jsou v monotónním prachovitém až jílovitém vývoji s významnějšími písčitými 

polohami v hloubkách 100 až 115 m a 182 až 204 m. Zvodeň vázaná na písčitější polohy má napjatý 

charakter s pozitivní výtlačnou úrovní. Před zahájením čerpací zkoušky byla hladina ve vrtu jen cca 

0,1 m nad terénem. Po čerpací zkoušce se projevil nepatrný přetok přes zhlaví (+0,8 m od terénu). Po 

instalaci tlakového zhlaví na vrtu byl změřen přetlak na zhlaví vrtu 0,17 bar = 17 kPa. To odpovídá 

piezometrické úrovni hladiny podzemní vody cca 194,9 m n. m. Přetok na zhlaví vrtu je těžko 

měřitelný a odpovídá cca 0,001 až 0,002 l/s. 

 

Tab. 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1624_1 Bezměrov 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 4 písčitá hlína kvartér poloizolátor 

4 11 písek, štěrk kvartér  kolektor 

11 100 prach. písek, písčitý prach, prach. jíl miocén poloizolátor, izolátor 

100 115 prach. písek, písek  miocén zájmový kolektor 

115 182 písčitý prach, prach. jíl miocén izolátor 

182 204 prach. písek, písek, pískovec miocén zájmový kolektor 

 

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

zkouškou stoupací. Čerpání bylo prováděno vydatností Q = 0,11 l/s. podzemní vody, přitom nedošlo k 

ustálení její hladiny ve vrtu. Vzhledem ke zrychlenému poklesu hladiny začátkem třetího dne čerpání 
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byla čerpací zkouška předčasně ukončena. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami 

neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 6,62.10
-7 

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

kolektoru 35 m byl získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 1,89.l0
-8 

m/s. 

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

11. 2. 2015 a 11. 6. 2015. Podzemní voda má chemický typ Na-SO4, při uvažovaném 20% 

zastoupení iontů (cizi%). V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické kovy ani jiné mikroznečisťující 

organické látky. Podzemní voda má velmi vysoký obsah rozpuštěných látek a jeví známky charakteru 

reliktní vrstevní vody. Vzhledem k její celkové mineralizaci (>10 g/l) ji lze, ve smyslu vyhlášky č. 

423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání….(vyhláška o zdrojích a lázních), ve 

znění pozdějších předpisů, hodnotit jako přírodní minerální vodu velmi silně mineralizovanou.  

Vzhledem k její vysoké celkové mineralizaci nelze uvažovat o jejím využití jako vody pitné. Z 

hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda miocenního kolektoru nevyhovuje vysokými 

obsahy řady iontů. 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, voda svými parametry 

překračuje koncentrace ukazatelů pro nejhorší kategorii upravitelnosti >A3.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Hartlová - 

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

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1624_2 Kralice na Hané měl za cíl získat hydrogeologické a 

geologické údaje o neogenních sedimentech v dosud neprozkoumané západní části Hornomoravského 

úvalu v oblasti Valové.  

 

Tab. 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1624_2 Kralice na Hané 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0,0 2,8 hlína kvartér poloizolátor 

2,8 6,0 písek, štěrk  kolektor 

6,0 11,0 jíl  

pleistocén 

izolátor 

11,0 28,5 písek, místy jílovitý kolektor 

28,5 56,5 jíl izolátor 

56,5 59,5 písek  jemnozrnný kolektor 

59,5 71,0 jíl, velmi slabě vápnitý miocén - spodní baden izolátor 

71,0 143,0 střídání: písek, prach, jíl prachovitopísčitý,  miocén - spodní baden zájmový kolektor 

143,9 146,6 jíl, prachovitý 

miocén - spodní baden 

izolátor 

146,6 148,0 prach jílovitý, písčitý  kolektor 

148,0 219,0 jíl, prachovitý izolátor 

219,0 222,0 prach písčitý kolektor 

222,0 225,0 prach jílovitý izolátor 

225,0 240,0 prach písčitý kolektor 
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Vrt je polohově situován v hydrogeologickém rajonu svrchní vrstvy 1624 Kvartér Valové, Romže a 

Hané, ověřuje však sedimenty neogenního rajonu základní vrstvy 2220 Hornomoravský úval. Je 

provedený jako hydraulicky neúplná studna do kolektoru spodního badenu. 

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

čerpaném množství Q = 0,17 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného 

proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 6,45.10
-6 

m
2
/s, tzn. 

„velmi nízká“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986). Při celkové mocnosti pliopleistocénního 

kolektoru 35 m byl získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 1,08.l0
-6 

m/s. V 

průběhu hydrodynamické zkoušky byla sledována hladina podzemní vody na pozorovacím objektu 

HV-7. K ovlivnění hladiny podzemní vody však nedošlo. 

. 

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vody odebraných 25. 3. 2015 a 30. 9. 2015. Vzorky byly odebrány na závěr 

orientačních čerpacích zkoušek (při čerpaném množství 0,80 resp. 0,78 l/s). Druhý vzorek byl 

odebrán při druhé orientační čerpací zkoušce, která proběhla následně po opakovaném čištění vrtu 

od jílového výplachu. 

Pro zhodnocení kvality vody badenských sedimentů ve vrtu 1624_2 byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 19. 3. 2015. Podzemní voda je chemického typu NaCa-HCO3, při 

uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů je nejvíce zastoupen sodík Na – 102 mg/l 

(60,5 c.z %) a vápník Ca – 31,6 mg/l (21,6 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny 

hydrogenuhličitany HCO3 – 354 mg/l (77,9 c.z %). Analyzovaná voda je alkalická ( pH – 8,36), 

bezbarvá, bez zápachu. Obsahy dusičnanů a dusitanů jsou pod hranicí nebo na hranici meze detekce. 

Celková mineralizace je střední 0,584 g/l. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k 

chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v 

parametrech amonné ionty (NH4
+
– 1,7 mg/l), huminové látky (3 mg/l), hliník (Al – 238 μg/l) a AOX 

(0,026 mg/l). Zvýšené hodnoty AOX a huminové látky mohou být původu přírodního (např. v říčních 

sedimentech), takže výsledky stanovení AOX nemusí být vždy mírou antropogenního znečištění 

prostředí toxickými organickými halogenderiváty (Pitter 2009). V podzemní vodě nebyly zjištěny jiné 

toxické kovy, pesticidy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Pro vysoký obsah amonných iontů 

a AOX se vody řadí do A3 kategorie upravitelnosti.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace 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 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY - KRYSTALINIKUM A NEMETAMORFOVANÉ PALEOZOIKUM 

Hned v úvodu je nutné poznamenat, že díky zcela rozdílnému charakteru vývoje severní a jižní části 

HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je nutné rozdělit jej na dvě části. Jižní, orientovanou ve 

směru Z–V, vázanou na tok řeky Hané (dále v textu označovanou jako „oblast Hané“) a část severní, 

orientovanou ve směru SZ–JV, do které spadá území nivy Valové (Valová získává svůj název pod 

soutokem Romže a Hloučely; dále bude označováno jen jako „oblast Valové“). Mezi nimi je úsek nivy 

Moravy, který je podle přítomnosti a nepřítomnosti pliopleistocénních sedimentů v podloží přiřazen 

buď do oblasti Valové nebo Hané.  

Do popisu jsou zahrnuty i některé části území mimo hranice rajónu a to zejména úseky, které jsou 

součástí geomorfologického okrsku Romžská niva a mají i svojí geologickou stavbou plné oprávnění 

být zařazeny do HGR 1624. Jedná se o území mezi Prostějovem, Lutotínem, Stařechovicemi a 

Čelechovicemi na Hané, ve kterém je lokalizováno jímací území Smržice, a dále území jižního okraje 

Prostějova včetně prostoru letiště.  

Podloží HGR 1624 je tvořeno horninami krystalinika a paleozoika, nad kterými jsou často uloženy 

sedimenty karpatu a badenu, mnohde i ve značných mocnostech. Vlastní sedimenty rajonu 1624 jsou 

zastoupeny řadou genetických typů uloženin kvartérního a patrně i pliocenního stáří. Jsou jimi 

především fluviální sedimenty údolní a hlavní terasy, pod nimiž se v jv. části nacházejí, alespoň 

okrajově, i tzv. fluviálních sedimentů v depresích. Jejich podložím jsou hydrogeologicky zajímavé 

sedimenty pliopleistocénního (křelovského) souvrství, které jsou k zastižení patrně v celé oblasti 

Valové a naopak v oblasti Hané chybí. V rámci geologického modelu bylo ale vyčleněno zvlášť a 

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

okrajové části kvartérního kolektoru (i „semikolektoru“) jsou kryty svahovými sedimenty, popř. 

sprašemi a sprašovými hlínami. Geologická stavba zájmového území je znázorněna v geologické 

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

. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 1624 
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1624 

 

Předpliocénní podloží  

Oblast Valové  

Údaje o krystalinickém podloží z tohoto území HGR 1624 nejsou. Nejbližší výchozy jsou na kótě 

Stráž u Čelechovic na Hané, kde jsou odkryty chloriticko-muskovitické fylity, dále k SZ u obce Kaple 

jsou v drobném výchozu mylonitizované biotitické granodiority. Na toto krystalinické podloží nasedá 

sled devonských hornin od bazálních klastik do karbonátů macošského a líšeňského souvrství 
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(čelechovický devon), s přechodem do klastik spodního karbonu. Ani horniny spodního karbonu 

nejsou v území rajónu a v jeho těsné blízkosti odkryty, ve vrtech byly zastiženy v údolí Hloučely až za 

hranicí rajonu u Domamyslic a Mostkovic, v údolí Romže až nad Lutotínem a na území Kojetínské 

pahorkatiny u Skalky (2,5 km jz. od nejbližší hranice rajonu). Jediný vrt v Bedihošti zastihl 

spodnokarbonské horniny v hloubce 296 m pod spodnobadenskými vápnitými jíly, na s. okraji 

Čelechovic jsou pod sprašemi a spodnobadenskými sedimenty droby v hloubce kolem 80–90 m a s. od 

Kostelce na Hané ve stejných hloubkách. Výskyt devonských karbonátů je dokumentován vrtem HJ 

306 u Kralic na Hané pod spodnobadenskými sedimenty v hloubce 155 m.  

Podložím kvartérních a pliopleistocénních sedimentů jsou na celém území rajonu vápnité jíly spodního 

badenu, které tvoří bazální izolátor kolektoru podzemní vody. V jílech jsou většinou podřadně častější 

a mocnější vložky jemnozrnných vápnitých písků, vzácně byly zjištěny polohy vápenců (v Žešově). U 

Kostelce na Hané byly v jílech zjištěny až 5 m mocné polohy písků, na v. okraji Prostějova se do 

konečné hloubky vrtu 200 m střídají vápnité jíly a písky, v centru Prostějova vrt zastihl v hl. 103–123 

m a 130–163 m takto mocné vrstvy zvodnělých písků. Mocnější polohy hrubších bazálních a 

okrajových klastik jsou známy z území j. od rajonu u Výšovic, Vřesovic a Skalky.  

Oblast Hané  

Doklady o krystalinickém a paleozoickém podloží v území nejsou. Podložím kvartérních popř. 

pliopleistocénních sedimentů jsou v celém úseku sedimenty spodního badenu karpatské předhlubně. 

Nejistota je v interpretaci pelitů, které byly zjištěny na okraji nivy Hané mezi Bezměrovem a 

Miňůvkami a zastiženy vrty K 94, K 115 a 116. Byly původně zařazeny do karpatu (Dornič in 

Chmelík et al. 1967), týž autor (in Müller et al. 2001) však nevyloučil možnost, že jíly patří do 

spodního badenu. Do karpatu jsou řazeny hrubé štěrky, zastižené vrtem K 113 pod pliopleistocénními 

sedimenty na okraji svahu kopce Barbořina u Miňůvek. Všechny tyto vrty jsou však mimo území 

rajonu, archivní vrty v nivě Hané s. od Miňůvek a Postoupek mají na bázi „slíny“, jejichž 

stratigrafické zařazení není uvedeno. Nehledě na stratigrafické zařazení, pro řešení hydrogeologických 

poměrů je důležité, že podložím kolektoru jsou nepropustné sedimenty, které tvoří bazální izolátor.  

Pliocén – Pleistocén  

PLIOPLEISTOCÉN (KŘELOVSKÉ SOUVRSTVÍ)  

Toto souvrství, vymezené z tzv. pestré pliocénní série V. Cílka (1955) a střídavě řazené do pliocénu 

(Růžička 1969a), pliopleistocénu (Růžička 1969b, 1973) a znovu do pliocénu (Růžička 1989), řadíme 

dnes do pliocénu až spodního pleistocénu a označujeme jako pliopleistocénní. Bylo pro ně navrženo 

označení křelovské souvrství (Eliáš et al. 2002).  

Oblast Valové  

Sedimenty pliopleistocénního souvrství jsou v tomto rajonu především tam, kde do něj zasahuje okraj 

deprese lutínské brázdy. To je v úseku mezi Hrubčicemi a Lobodicem. Pliopleistocénní sedimenty zde 

jsou jednak v podloží štěrků hlavní terasy Moravy, překryté sprašemi, jednak pod sedimenty 

nenakonické terasy a údolní terasy Valové. V jakém rozsahu se mezi štěrky teras vkládají fluviální 

sedimenty v depresích nelze stanovit pro nedostatek hlubších vrtů. Stejně tak chybějí data o mocnosti 

pliopleistocénního souvrství a jeho litologii. Z popisů archivních vrtů nelze většinou zjistit, zda jíly, 

zastižené pod kvartérními štěrky, jsou odvápněné jíly spodního badenu nebo jíly pliopleistocénního 

souvrství. Určité osvětlení přinesl nově realizovaný vrt v tomto prostoru – Uhřičice (1624_C), ze 

kterého vyplývá, že pliopleistocénní souvrství, u kterého byla snaha jej v izoliniových modelech 

vyčleňovat zvlášť jako „semikolektor“, ve kterém se hojně střídají polohy písků s jíly, zde zaujímají 

(snad) od hloubky 12,8 m mocnost téměř 40 m a podložím jsou nepochybně vápnité badenské jíly. 
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Rovněž nový hydrogeologický průzkumný vrt 1624_2 (Kralice na Hané) ze střední části rajonu ověřil 

přítomnost pliopleistocénního souvrství také do hloubky cca 60 m a nelze tedy např. vyloučit 

přítomnost pliopleistocénních sedimentů i v z. okolí Bedihoště (vrt B 5 – Palusková 1965).  

Mimo území rajonu jsou sedimenty pliopleistocénního souvrství na s. okraji Kojetínské pahorkatiny 

mezi Uhřičicemi a Prostějovem, kde leží na badenských sedimentech, ale ve vyzvednuté pozici. 

Podobně pak na Křelovské pahorkatině mezi Čelechovicemi a Vrahovicemi. Tyto nejsou propojeny s 

kvartérním kolektorem, nemají pro řešení projektu větší význam. Rovněž mimo rajon tak jak je dnes 

vymezen, ale již v hydrogeologicky zajímavé pozici jsou výskyty ověřené vrtem HP-1 s. od Kostelce 

na Hané (Fiala 1985), které navazují na výchozy na s. svazích nad nivou Českého potoka mezi 

Stařechovicemi a Čelechovicemi a na rovněž mimo rajon existující výskyty j. od Smržic, ověřené ve 

vrtech V-10, V-15, HV 15 v prostoru jímacího území Smržice na levém břehu Romže (Obr. 4-2). 

 

 

Obr. 4-2. Rozsah pliopleistocénního souvrství („semikolektoru“) v okolí Prostějova  

Legenda: 1 – izolinie báze „semikolektoru“; 2 – současné hranice rajonu 

 

Barva jílů, zastižených zde v podloží štěrků hlavní terasy i charakter písků zde jednoznačně 

příslušnost k pliopleistocénními souvrství potvrzují. K souvrství patří zřejmě i písčité štěrky, popsané 

v dalších vrtech jižněji, bohužel chybějící data o jejich složení jednoznačnost interpretace nedovolují. 

Tento poslední výskyt je pravděpodobně na elevaci, která pokračuje k Z na výskyty pliopleistocénních 

sedimentů na hřbetu mezi Hloučelou a Lešanským potokem s. od Mostkovic. Ve všech těchto úsecích 

jsou většinou pliopleistocénní sedimenty zakryty sprašemi, ve větších plochách jsou odkryty až u 

Držovic a Smržic a v okolí Polkovic. Téměř všechny uvedené výskyty mimo území rajonu patří do 

staršího komplexu pliopleistocénního souvrství, který je charakterizován zejména pestrým zbarvením 

sedimentů, které jsou přeplavenými fosilními zvětralinami. Typické jíly pestrých barev (bílé, šedé, 

růžové, žluté, cihlově červené, fialové) byly odkryty v dnes již opuštěných hliništích v Klenovicích, 

Smržicích, Držovicích a Vrahovicích, křemenné písky byly těženy v drobných pískovnách u Polkovic. 

Doklad o tom, že sedimenty spodního komplexu pocházejí z hlubokých zvětralin, vzniklých v teplém 

humidním prostředí, dokládá i složení štěrkové frakce, ve které je více než 95 % křemene (ve 

Vrahovicích téměř 99 % a složení těžké frakce písků (v Klenovicích a Polkovicích tvoří ve frakci 
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okolo 0,1 mm odolné minerály (staurolit, turmalín, zirkon a rutil) 75–80 % (Růžička 1969a). Z určické 

cihelny uvádí A. Zeman (1969) ve spodním lakustrinním komplexu také štěrky s obsahem 

křemenných valounů 98 % a písky s dominujícím staurolitem v těžké frakci. V mladším komplexu, ve 

kterém převažují jílovité sedimenty, je složení štěrků podstatně jiné (48 % tvoří limonitizované droby, 

pískovce a břidlice, 45 % křemen, 3,5 % krystalické horniny a 3,5 % rohovce a křemence – spodní 

poloha, ve svrchní poloze je 60–70 % klastů zvětralých drob a břidlic, 10–15 % křemene, 10–15 % 

krystalických hornin a 10–15 % limonitizované pískovce a břidlice). Tato změna naznačuje, že tento 

svrchní lakustrinní komplex v určické cihelně může být ekvivalentem svrchního komplexu 

pliopleistocénního souvrství ve smyslu interpretace M. Růžičky (1989).  

Oblast Hané  

V nivě Hané pliopleistocénní sedimenty nebyly zjištěny. Pouze při vyústění Hané do nivy Moravy 

jsou mimo hranici rajonu u Postoupek a Miňůvek v drobném reliktu, dokumentovaném vrty K 113 a K 

115 (Chmelík et al. 1967) v mocnosti nepřesahující 20 m. Ve velmi malém rozsahu byly zjištěny i na 

povrchu. Převažují jíly, z nichž některé polohy mají typické rudohnědé zbarvení, v polohách písků 

většinou jemnozrnných až středně zrnitých jsou limonitické konkrece a někdy také příměs 

křemenných valounů. Relikt je součástí spodního komplexu pliopleistocénního souvrství, leží v 

nadloží sedimentů karpatu či spodního badenu a nemá návaznost na sedimenty pliopleistocénního 

souvrství, které je v nivě Moravy v území HGR 1622 součástí kolektoru podzemní vody. 

Kvartér  

KVARTÉRNÍ FLUVIÁLNÍ SEDIMENTY V DEPRESÍCH  

Tyto fluviální sedimenty byly na základě detailních analýz v Hornomoravském úvalu (Přerovsko, 

Kroměřížsko) vyčleněny z dříve popsaného komplexu tzv. pestré pliocénní série (Cílek 1955) 

označeny jako fluviolakustrinní a zařazené do „mindelu“ (Macoun et al. 1966, Macoun – Růžička 

1967). Existenci pohřbené říční sítě na Přerovsku, vyplněné štěrky, konstatovali již T. Czudek a J. 

Malý (1964).  

Oblast Valové  

Data z okolních území (lutínská brázda – HGR 1624, niva Moravy – HGR 1622) neumožňují jinou 

interpretaci, než že i v části HGR 1624 musí „sedimenty v depresích“ být. Lze předpokládat jejich 

rozšíření v pruhu mezi Hrubčicemi, přes Iváň, Oplocany k Lobodicím, tj. sv. od linie, která je 

pokračováním kvasického zlomového pásma a probíhá od Kroměříže, v. okolí Kojetína přes Hrubčice 

k Litovli. Její průběh přes území rajonu 1624 není ověřen. Podle nově realizovaného vrtu u Uhřičic se 

zdá, že alespoň okrajově (v mocnosti cca 5 m) jsou zde fluviální sedimenty v depresích zastiženy pod 

údolní terasou Moravy, společně se kterou dosahují do hloubky 12,8 m.  

Oblast Hané  

V této části rajónu fluviální sedimenty v depresích nebyly zjištěny.  

BRODECKÁ TERASA A TERASY VYŠŠÍ 

Oblast Valové  

V této části HGR 1624 nebyly fluviální sedimenty starších teras než terasa hlavní zjištěny. Výskyt 

písků s. od Mostkovic, interpretovaný jako ekvivalent brodecké terasy (Zeman 1967) je evidentně 

reliktem pliopleistocénního souvrství.  

Oblast Hané  
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Na j. okraji Kojetínské pahorkatiny v prostoru Kojetína, u Uhřičic jsou odkryty (a západně i pod 

sprašemi pohřbeny) štěrky několika úrovní (Macoun et al. 1966a, b). Nejvyšší z nich (jz. od Uhřičic) 

jsou v relativní výšce kolem 30 m, mají nepatrnou mocnost, jsou jílovité a nelze vyloučit, že jsou 

promísené kryoturbací s podložními jíly.  

Nižší relikt štěrků, jejichž povrch je až kolem 25 m nad nivou a báze okolo 20 m rel. výšky, patří 

lukovské terase. Štěrky vystupují na povrch jz. od Uhřičic a pokračují pod sprašemi do s. okolí 

Měrovic. Podle složení jsou převážně sedimentem Moravy, u Měrovic však pravděpodobně patří již k 

sedimentům Hané. Valouny velikosti průměrně 1–2 cm a max. kolem 4 cm jsou u Uhřičic tvořeny 

převážně křemenem a krystalickými horninami.  

Největší rozsah mají štěrky terasy brodecké, která od s. okraje Kojetína pokračuje pod sprašemi do s. 

okolí Měrovic. Báze štěrků je 12–14 m nad úrovní povrchu nivy, ověřená mocnost nepřesahuje 3 m. 

Podstatný obsah valounů krystalických hornin opět dokládá přínos Moravou, ve vrtech ssz. od 

Měrovic se již více projevuje přínos klastů kulmských drob Hanou.  

Výskyty fluviálních štěrků těchto úrovní nebyly výše proti proudu Hané na jejím levém břehu zjištěny. 

Na pravém břehu Hané na okraji Tištínské pahorkatiny jsou relikty kvartérních fluviálních štěrků 

několika úrovní. Výskyty dvou akumulací staropleistocénních fluviálních sedimentů, které jsou 

interpretovány jako sediment toku, tekoucího tímto prostorem od V k Z (Zeman in Dornič et al. 1966) 

jsou natolik vzdálené od území rajónu, že se o nich dále nezmiňuji. Významnější pro řešení 

hydrogeologických poměrů v nivě Hané jsou výskyty fluviálních sedimentů Hané, které aspoň 

částečně navazují na kolektor mělké podzemní vody.  

Terasu s relativní výškou 18 m (báze) až 22 m (povrch) uvádí A. Zeman (in Dornič et al.) až u 

Ivanovic na Hané a to na obou březích v drobných reliktech u Chvalkovic. Tato terasa je 

interpretována jako ekvivalent brodecké terasy Moravy v Hornomoravském úvalu. Její vyšší 

morfologická pozice je vysvětlována vyklenováním území Vyškovské brány. 

HLAVNÍ TERASA  

Oblast Valové  

Okraj hlavní terasy Moravy, která vyplňuje depresi lutínské brázdy, zasahuje do území rajónu mezi 

Hrubčicemi a Lobodicemi. Organicky k tomuto území patří i pruh sz. od Hrubčic přes Kralice na Hané 

k Čechůvkám. Také tam hlavní (kralická) terasa Moravy je zachována.  

Hlavní terasa je v tomto úseku vyvinuta v typické dvoudílné formě. Spodní akumulace je mocná okolo 

4 m, je tvořená středně až drobně zrnitými písčitými štěrky, s obsahem pískové základní hmoty 25–40 

%. Velikost valounů je v průměru 1–3 cm, max. je kolem 6 cm. Ve většinou poloostrohranných až 

polooválených valounech převažuje křemen (průměrně 40–50 %), podstatný je obsah krystalických 

hornin a křídových silicifikovaných pískovců a prachovců (průměrně 20–30 %, resp. 5–10 %). Obsah 

spodnokarbonských drob je kolem 20 %, zřejmě se zde uplatňuje přínos Romží a Hloučelou. Ve 

štěrcích jsou poměrně časté čočky písků s příměsí drobných valounů, vzácné polohy písků jílovitých 

nebo písčitých jílů. U Oplocan byla na povrchu spodní akumulace zjištěna fosilní půda, dokládající 

dostatečně dlouhé teplé období interglaciálního charakteru před uložením nadložní svrchní akumulace. 

Tato půda umožnila zařadit sedimentaci spodní akumulace do chladného výkyvu holsteinského 

interglaciálu (tj. interglaciálu mezi elsterským a sálským zaledněním). Na okrajích terasové plošiny 

mezi Kralicemi a Oplocany je přímo pod sprašemi popř. i na povrchu odkryta spodní akumulace v 

důsledku eroze, která vyklidila nadložní sedimenty akumulace svrchní. Štěrky svrchní akumulace jsou 

většinou hrubší než štěrky akumulace spodní, průměrná velikost valounů je 3–4 cm, max. kolem 6 cm, 

obsah pískové matrix se pohybuje kolem 25 %. Kvalitativní složení štěrkové frakce je stejné u obou 
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akumulací a dokládá hlavní přínos Moravou, svrchní akumulace má ale vyšší obsah polooválených 

valounů spodnokarbonských drob (až kolem 30 %), značně kolísá obsah klastů krystalických hornin 

(15–35 %), křemen si udržuje nejvyšší hodnoty, kolísající mezi 20 a 40 %.  

V této nejjižnější části lutínské brázdy je relativní výšková pozice terasy již v obvyklých hodnotách, 

dokazujících, že v této části se poklesy po uložení hlavní terasy neprojevily. Báze se pohybuje v 

úrovni nivy Valové, povrch spodní akumulace 4–5 m nad ní a povrch akumulace svrchní má rozptyl 

mezi 7 až 12 m nad nivou (je také snižován erozí). Podložím hlavní terasy v tomto území jsou jednak 

fluviální sedimenty v depresích (v. od linie Kraličky – Hrubčice – z. od Oplocan), jednak sedimenty 

pliopleistocénního souvrství (z. od této linie).  

Jako hlavní terasa byly A. Zemanem (1967) interpretovány štěrky v soutokové oblasti Romže a 

Hloučely s. od Prostějova. Jejich hranice pod pokryvem spraší probíhá od Bílovic v údolí Romže k J k 

Lešanům, údolím Lešanského potoka k VJV a dále obloukem kolem kóty 245 Pod Kopcem ke 

Stichovicím v údolí Hloučely. Na J je hranicí s. okraj nivy Hloučely, severní omezení je zakryto 

sprašemi na levém břehu nivy Romže a jejího původního severního ramene mezi Lutotínem a s. 

okrajem Kostelce na Hané. K hlavní terase patří i drobný výskyt překrytý spraší uprostřed nivy Romže 

mezi Prostějovem a Smržicemi. Ten jediný je uvnitř plochy území HGR 1624, ostatní části této terasy 

jsou mimo rajon (obrázek 4-3), ač do něj organicky patří (na její štěrky je vázáno jímací území 

Smržice, hlavní zdroj podzemní vody pro Prostějov). Podle tvaru i charakteru sedimentů je tato 

fluviální akumulace spojeným výplavovým kuželem Romže a Hloučely, který je patrně stratigraficky 

ekvivalentní svrchní akumulaci hlavní terasy i když morfologická pozice hovoří spíše pro akumulaci 

spodní. A. Zeman (1971) v tomto území předpokládal tektonicky způsobený pokles hlavní terasy. 

Štěrky jsou v celém rozsahu překryty sprašemi a sprašovými hlínami o mocnosti až kolem 6–7 m, 

většinou v intervalu 2–5 m. Jsou tvořeny téměř výhradně klasty spodnokarbonských (kulmských) drob 

a břidlic, nepatrná příměs křemene pochází buďto ze slepenců nebo křemenných žil, výjimečně mohou 

být přítomny i valouny křemene, redeponované ze sedimentů pliopleistocénního souvrství. Valouny 

kulmských hornin jsou poloostrohranné až polooválené, stupeň zaoblení po proudu narůstá. Jsou 

většinou ploše oválné a diskovité, méně vřetenovité, velikost mají v některých polohách až kolem 20 

cm, běžně kolem 10 cm, průměrně 4–7 cm. Velikost se po proudu viditelně postupně zmenšuje. 

Matrix, tvořící 10–20 %, je v z. části při vyústění obou toků z úzkých sevřených údolí písčitohlinitá, 

postupně po proudu ubývá prachovo-jílová složka a štěrky jsou většinou písčité. Hlinité polohy se 

však i na v. okraji objevují, někdy na bázi, jinde i v povrchových částech akumulace. Ověřená 

mocnost štěrků se pohybuje v průměru okolo 4 m, max. je kolem 6 m. Z těchto dat vyplývá, že jejich 

báze je pod úrovní nivy jak severního (původního přírodního) ramene Romže tak i jižního aktivního 

ramene Romže, prořezávajícího úzkým patrně umělým zářezem těleso akumulace a nadložní spraše 

mezi Bílovicemi a údolím Lešanského potoka. Akumulace štěrků je tak propojena s kolektorem uvnitř 

rajónu, jímž jsou v této části štěrky stratigraficky mladších fluviálních jednotek. Na okraji této terasy 

mezi tokem Romže a Hloučely jsou pod hrubými a částečně hlinitými štěrky této akumulace mocnosti 

3–4 m drobnozrnnější písčité štěrky, dosahující do hloubky až přes 15 m. Nelze vyloučit, že tyto 

štěrky jsou součástí pliopleistocénního souvrství, jehož jílovité a písčité sedimenty (v píscích uváděna 

příměs valounů velikosti do 3 cm) byly zastiženy řadou vrtů 1–1,5 km s. v prostoru jímacího území 

Smržice. A. Zeman (1971) tyto výskyty koreloval s komplexem, který v sousedních částech 

Hornomoravského úvalu označujeme dnes jako „fluviální sedimenty v depresích“. Ani tuto 

interpretaci nelze vyloučit, rozhodující by bylo petrografické složení.  

Jako hlavní terasa, a to její spodní akumulace, byly interpretovány fluviální štěrky na pravém břehu 

nivy Valové mezi Uhřičicemi a Polkovicemi, většinou zakryté sprašemi (Macoun et al. 1966, Macoun 

– Růžička 1967). Jejich výšková pozice však spíše odpovídá terase nenakonické. Pozici hlavní terasy 
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mají štěrky v podloží spraší mezi Čelčicemi a Čechovicemi (Palusková 1964), jejichž báze je v úrovni 

povrchu nivy Valové. Jen okolo 3 m mocné písčité středně až hrubě zrnité štěrky mají převahu klastů 

drob a drobových pískovců. 

 

 

Obr. 4-3. Rozsah štěrků kvartérního kolektoru v okolí Prostějova 

Legenda: 1 – izolinie báze kvartérního kolektoru (hlavně štěrky hlavní terasy a výplavových kuželů Romže a 

Hloučely); 2 – současné hranice rajonu 

 

Oblast Hané  

Štěrky hlavní terasy jsou v prostoru Kojetína, mimo území HGR 1624. Tyto výskyty jsou částečně na 

povrchu, částečně (z. od Kojetína) překryty sprašemi a jsou smíšenými sedimenty Moravy a Hané. 

Obě akumulace hlavní terasy zde tvoří samostatně zachované terasy, není ovšem vyloučené, že erozní 

zbytky svrchní akumulace mohou být v nadloží akumulace spodní. Báze spodní akumulace je v úrovni 

povrchu současné nivy Hané, povrch svrchní akumulace je 6–10 m nad nivou. Štěrky obou akumulací 

jsou středně zrnité, s valouny 2–4 cm, max. 6 cm velkými, tvořenými převážně křemenem, méně 

drobami, v částech přilehlých k nivě Moravy s častějšími klasty rul a křídových silicifikovaných 

pískovců. Přes štěrky nenakonické terasy komunikují štěrky hlavní terasy se štěrky údolní terasy 

Moravy a Hané.  

Štěrky hlavní terasy a to její svrchní akumulace jsou odkryty a částečně i zakryty sprašemi na sv. 

okraji Tištínské pahorkatiny mezi Bezměrovem a Miňůvkami. Mocnost štěrků je zde 4–5 m, valouny 

velikosti kolem 4 cm jsou tvořeny převážně křemenem, krystalickými horninami a pískovci, nepatrný 

obsah valounů drob dokládá malý vliv Hané na složení štěrků. Báze štěrků je 5–6 m nad povrchem 

nivy, v podloží ve hraně nad nivou vycházejí vápnité jíly interpretované jako karpat (Chmelík et al. 

1967). Tento výskyt tedy nekomunikuje s kolektorem.  
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Podél údolí Hané jsou výskyty hlavní terasy známy zejména z okraje Tištínské pahorkatiny na pravém 

břehu. Na levém břehu jsou drobné výskyty zachyceny u Dřevnovic a Chvalkovic a pak výše proti 

proudu mezi Ivanovicemi na Hané a Vyškovem. Na pravém břehu jsou štěrky hlavní terasy ve větším 

rozsahu j. a jz. od Těšic, j. od Nezamyslic a v menším rozsahu j. od Nučic, u Vrchoslavic a Stříbrnic 

(Dornič et al. 1966). Všechny výskyty podél údolí Hané jsou označené jako hlavní terasa nečleněná. 

Morfologická pozice je výrazně vyšší, než je běžné u hlavní (kralické) terasy Moravy. A. Zeman (in 

Dornič et al. 1966) uvádí průměrnou hodnotu relativní výšky báze spodní akumulace 7,3 m a povrchu 

9,9 m, u akumulace svrchní 12,8 m resp. 14,7 m. Tato výšková pozice je vysvětlována vyklenováním 

území Vyškovské brány. Štěrky obou akumulací jsou tvořeny převážně valouny kulmských hornin (až 

kolem 70 %), zbytek tvoří křemen, silicity a krystalické horniny, pod vyústěním Tištínského potoka 

narůstá obsah krystalických hornin a křemene, redeponovaných z miocénních klastik.Ve svrchní 

akumulaci je obvykle obsah křemene a hornin krystalinika nižší. Převážná velikost valounů je 2–4 cm, 

hlavně valouny kulmských hornin bývají větších rozměrů až přes 15 cm. Podložím hlavní terasy v 

úseku podél nivy Hané jsou spodnobadenské sedimenty v pelitické facii: vápnité jíly s podřadnými 

vložkami jemnozrnných vápnitých písků. Vzhledem k výškové pozici a jílovému podloží nejsou 

štěrky hlavní terasy Hané propojeny se štěrky v nivě, které jsou hlavním kolektorem mělké podzemní 

vody v rajónu.  

NENAKONICKÁ TERASA  

Jako nenakonická terasa je v Hornomoravském úvalu označována terasa Moravy, jejíž sedimenty mají 

bázi 5–6 m pod úrovní povrchu nivy a povrch je okolo 4 m nad ní. (Macoun – Růžička 1967). Její 

štěrky jsou složením podobné štěrkům údolní terasy, jsou však drobnozrnnější a mají vyšší obsah 

pískové frakce. Stratigraficky je zařazována do nejmladšího glaciálu středního pleistocénu. 

Oblast Valové  

V okolí Prostějova jsou štěrky Hloučely, ekvivalentní nenakonické terase Moravy, na plošině j. od 

nivy Hloučely, jsou pokryty sprašemi o mocnosti většinou okolo 3 m. Jejich j. omezení je dáno linií 

Mostkovice – j. okraj Čechovic – j. okraj prostějovského hřbitova a dále k JV směrem na Čehovice 

(Zeman 1967). Na levém břehu Hloučely jsou k této terase řazeny také štěrky pod pokryvem spraší v 

asi 2 km dlouhém pruhu v. od Stichovic. Štěrky na obou březích mají bázi zhruba ve stejné výšce jako 

štěrky, vyplňující nivu Hloučely, tj. 5–6 m pod povrchem nivy. Povrch štěrků této terasy je někdy v 

nižší úrovni než povrch štěrků v nivě, výška plošiny terasy je dána pokryvem nadložních spraší. 

Mocnost spraší místy klesá natolik, že se na povrchu terénu objevuje v hlínách příměs valounů. Štěrky 

jsou tvořeny z 90 % valouny kulmských hornin, jejichž velikost se v průměru pohybuje mezi 5 a 8 cm, 

časté jsou však i valouny přes 15 cm velké. Zbytek psefitické frakce tvoří většinou drobnější klasty 

křemene a v nepatrném množství i krystalických hornin, zřejmě pocházejících z rozvětralých slepenců. 

U Mostkovic a Domamyslic jsou štěrky silně hlinité, vytřídění se po proudu postupně zlepšuje a 

matrix přechází v písky. Obsah písků je nízký, nepřesahuje obvykle 25 %, většinou je kolem 15 %. V 

nadloží štěrků, které mají mocnost 4–6 m, bývají místy pod vápnitými sprašemi polohy hlinitých písků 

a hlin charakteru přeplavených spraší. V podloží štěrků jsou pravděpodobně výhradně 

spodnobadenské vápnité jíly.  

Štěrky této úrovně byly v území jv. od Prostějova k Bedihošti interpretovány jako sedimenty 

svrchnopleistocénní (Palusková 1964, 1965). Zde však mají povrch okolo 3 m nad úrovní nivy 

Valové. Pro dokumentaci mocnosti štěrků a jejich složení však z tohoto prostoru chybí dostatek dat, 

zejména z území prostějovského vojenského letiště. Většina území této terasy leží mimo vymezené 

území rajonu (viz dále).  
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Úzký pruh štěrků jen částečně odkrytý je na pravém břehu nivy Valové mezi Polkovicemi a 

Uhřičicemi. V tomto úseku jsou již štěrky více písčité, drobnozrnnější a obsahují již smíšený materiál 

Moravy a Valové (morávní materiál zřejmě redeponovaný z erodovaných štěrků hlavní terasy). Na 

levém břehu odpovídají této úrovni písčité štěrky na cípu mezi nivou Valové a Moravy u Lobodic. Na 

pravém břehu Valové i u Lobodic jsou podložím terasy jílovité a písčité sedimenty pliopleistocénního 

souvrství.  

Oblast Hané  

Jako ekvivalent nenakonické terasy jsou interpretovány výskyty štěrků na okraji Tištínské pahorkatiny 

v téměř souvislém pruhu mezi Tištínem a Mořicemi (Zeman in Dornič et al. 1966). Jsou v celém 

rozsahu překryty sprašemi. Jejich výšková pozice však odpovídá spíše poloze spodní akumulace 

hlavní terasy (báze v úrovni nebo těsně nad úrovní povrchu nivy). Písčité štěrky jsou jen 1-3 m mocné, 

jsou středně zrnité s velikostí valounů průměrně do 3 cm, max. ale až 8 cm. Jejich složení není v 

popisu vrtů uváděno. Ve svrchní části akumulace převažují písky s příměsí valounů. Ve vrtu GIv 62 u 

Nezamyslic je uváděno na bázi zvodnění štěrků. Vzhledem k výškové pozici a k tomu, že v podloží 

sedimentů této terasy jsou nepropustné pelity, nekomunikuje mělká podzemní voda v této zvodni s 

hlavním kolektorem v rajónu, jímž jsou štěrky údolní terasy.  

SEDIMENTY ÚDOLNÍ TERASY  

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

spodní, štěrkovou akumulací, uloženou ve svrchním pleistocénu popř. ve své svrchní části až v 

holocénu a svrchní akumulaci holocénních povodňových hlin. V horských a podhorských úsecích niv 

jsou i mladé holocénní sedimenty tvořeny písky a štěrky.  

Oblast Valové  

V této části území HGR 1624 lze hovořit o třech dílčích úsecích – niva Romže, niva Hloučely, niva 

Valové. 

Niva Romže se z úzkého údolí, zaříznutého do spodnokarbonských hornin, rozšiřuje pod Lutotínem a 

pokračuje přes Kostelec na Hané a Smržice k Prostějovu. Je 1–1,5 km široká, před soutokem Romže s 

Hloučelou je široká 2 km. Tato původní niva Romže není však Romží v historické době protékána (o 

čemž svědčí urbanistický styl obce Kostelec na Hané). V její horní části přes Kostelec na Hané byla 

upravena jako mlýnský náhon dotovaný Romží, ve spodní části ji využívá její přítok Český potok. 

Samotná Romže protéká od Bílovic úzkým, jen několik desítek metrů širokým údolím, zahloubeným 

zřejmě uměle do spraší, které pokrývají hlavní terasu (výplavový kužel) Romže a napojuje se na úzkou 

nivu Lešanského potoka a s ním protéká do území své přírodní nivy, kde se slévá u Držovic s Českým 

potokem a na okraji Prostějova u Vrahovic s Hloučelou, aby vytvořila společný tok – Valovou.  

V severní široké nivě Romže a Českého potoka je ověřená mocnost fluviálních sedimentů 4–8 m, 

přičemž mocnost štěrků je 3,5–6 m. Data z archivních vrtů ukazují, že mocnost štěrků i celková 

mocnost sedimentů v nivě narůstá po proudu. Štěrky místy dosahují až na povrch nivy (v Kostelci na 

Hané a výše proti proudu). Štěrky jsou hrubé, hlinité až písčité, tvořené téměř výhradně klasty drob a 

břidlic spodního karbonu, poloostrohrannými až polooválenými, podřadně i oválenými. Pod soutokem 

s Českým potokem se mohou ve štěrcích vyskytovat i valouny karbonátů (z čelechovického devonu) i 

valouny křemene z pliopleistocénních sedimentů. V úzké nivě Českého potoka mezi Čelechovicemi a 

Stařechovicemi jsou v nivě dokumentovány pouze hlinité sedimenty. Údaje o zrnitostním složení 

štěrků máme až od Smržic, kde jsou na bázi uváděny velikosti valounů do 8 cm, výše do 5 cm. 

Mocnost hlinitých a jílovitých sedimentů v nadloží štěrků zde narůstá až na téměř 4 m, zřejmě v 

důsledku přínosu splachovaných spraší a sprašových hlín z okolních svahů.  
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V úzké jižní, Romží protékané nivě jsou fluviální sedimenty málo mocné, podle vrtů, situovaných v 

nivě je mocnost štěrků na bázi kolem 0,5 m a nadložních hlín málo přes 1,5 m. Hloubka zářezu v 

hodnotách 3–4 m naznačuje (a profil ve vrtech to potvrzuje), že toto rameno je umělé a zářez 

nedosahuje do úrovně štěrků hlavní terasy pod eolickými sedimenty. Sedimenty v nivě jsou tedy 

subrecentní.  

Niva Hloučely pod plumlovskou nádrží opouští území budované spodnokarbonskými sedimenty a 

rychle se rozšiřuje na 1 km (u Domamyslic) a postupně až na 2,5 km v Prostějově. Podél okrajů nivy 

Hloučely jsou koryta toků, přičemž severní je protékáno Hloučelou a jižní jejím ramenem zřejmě 

uměle vytvořeným jako náhon, oddělující se od Hloučely ve Stichovicích těsně pod hrází přehrady.  

Údolní terasa je tvořena hlinitými a písčitými štěrky, jejichž báze je 4–7 m pod povrchem, jejich 

podložím jsou až k hrázi spodnobadenské vápnité popř. svrchu odvápněné jíly. Mocnost štěrků kolísá 

od 2 do 5 m, místy štěrky dosahují až téměř na povrch. V geologické mapě A. Zemana (1967) je celá 

plocha nivy kromě úzkých pruhů, sledujících obě výše uvedená koryta, zakreslena jako štěrky údolní 

terasy. Tato interpretace byla převzata i do geologické mapy 1 : 50 000 Prostějov (Růžička – Dvořák 

1996). Po revizi archivních vrtů nutno konstatovat, že příměs valounů na povrchu neopravňuje k této 

interpretaci. I v tomto prostoru jsou štěrky údolní terasy překryty povodňovými písčitými hlínami. 

Mocnost povodňových hlín v nadloží štěrků je sice místy jen několik decimetrů a hlíny obsahují 

příměs valounů, na většině plochy je však větší. Štěrky jsou většinou hrubé s průměrnou velikostí 

valounů 5–8 cm, max. však dosahující i kolem 15 cm. Jsou tvořeny z více než 95 % 

spodnokarbonskými (kulmskými) drobami a břidlicemi, obsah jiných komponent ve štěrkové frakci 

(křemen, horniny krystalinika) je akcesorický. Valouny jsou ploše oválné a diskovité, většinou 

polooválené, méně i oválené, polostrohranné se vyskytují ve větší míře v nejhrubších frakcích. Písčitá 

až hlinitopísčitá matrix tvoří většinou kolem 20 %, výjimečně až 30 %. Mocnost nadložních hlín 

dosahuje v průměru 1,5 m, kolísá od několika decimetrů (zejména výše proti proudu u Mostkovic a 

Čechovic) do až 3 m. Jsou většinou písčité, vyskytují se ale i polohy popsané jako jílovité. V centru 

Prostějova a na levém i pravém břehu Hloučely na s. okraji města interpretoval A. Zeman (1967) hlíny 

v nadloží štěrků jako spraše. Nelze však vyloučit, že v této části jsou povodňové hlíny tvořeny 

přeplavenými sprašovými hlínami, splachovanými z přilehlých terénů. Současné koryto Hloučely je 

zahloubeno místy až 3 m pod povrch nivy. Z toho vyplývá, že voda z koryta infiltruje do štěrků údolní 

terasy. 

Říčka Valová získává své jméno na soutoku Hloučely a Romže na v. okraji Prostějova. Až do svého 

vyústění do Moravy protéká většinou umělým narovnaným korytem, jen na několika místech sleduje 

svoje původní přírodní meandrující koryto. Niva má poměrně stálou šířku kolem 2 km, až před ústím 

do nivy Moravy se zužuje na 1 km. Valová je ve svém 17 km dlouhém úseku dotována přítoky ze s. 

části Kojetínské pahorkatiny Vřesinkou a jejími přítoky, Žešovským potokem, Dětkovickým potokem 

a Kelčickým potokem, ostatní bezejmenné toky nemají větší význam. Mocnost sedimentů údolní 

terasy v nivě Valové si udržuje hodnoty mezi 5 a 8 m, z toho štěrky tvoří max. 6 m, průměrně jsou 3–4 

m mocné, minimální hodnoty byly zjištěny kolen 2,5 m. Štěrky jsou většinou středně zrnité, písčité, 

velikost valounů se po proudu zřejmě rychle zmenšuje, u Oplocan je velikost valounů uváděna do 3 

cm. K převažujícím horninám spodního karbonu přibývají od Kralic na Hané po proudu na v. okraji 

nivy valouny redeponované ze štěrků hlavní (kralické) terasy Moravy, tvořené zejména křemenem a 

krystalinickými horninami. Obohacení křemenem může být také z pravých přítoků Valové, 

drénujících území, v němž jsou pod sprašemi sedimenty pliopleistocénního souvrství, obsahující 

vložky křemenných štěrků. Z písků tohoto souvrství může pocházet také část písků, jejichž obsah ve 

štěrcích se také zvyšuje, v některých případech jsou dokumentovány polohy písku ve vyšších partiích 

štěrků. Mocnost povodňových hlin je v průměru kolem 2, 5 m, místy však dosahuje až přes 4 m. 
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Největší mocnosti až přes 5 m byly zjištěny v místech opuštěného meandru u Iváně, kde kromě hlín a 

písků jsou i vložky organických slatinných sedimentů. Hlíny jsou většinou písčité, na okrajích nivy 

místech vyústění přítoků a splachových depresí mají hlíny charakter přeplavených sprašových hlín, 

které jsou místy i slabě vápnité.  

Oblast Hané  

Údolní terasa Hané má v celém úseku ve svém podloží vápnité nebo svrchu odvápněné jíly spodního 

badenu. Je tvořena písčitými štěrky svrchnopleistocénního stáří, jejichž nejvyšší polohy mohly být 

redeponovány i v holocénu. Mocnost štěrků se pohybuje mezi 2 a 4 m, průměrnou mocnost uvádí A. 

Zeman (in Dornič et al 1966) kolem 2,5 m. Generelně mocnost štěrků narůstá po proudu, před 

soutokem s Moravou je kolem 4 m. Štěrky jsou tvořeny převážně valouny spodnokarbonských hornin 

(nad Ivanovicemi na Hané až kolem 80 %), pod vyústěním Tištínského potoka stoupá obsah valounů 

křemene, vápenců a pískovců, pocházejících z miocénních klastik, a obsah drob a břidlic klesá i 

vlivem jejich menší odolnosti. Pod Kojetínem je složení již podstatně ovlivněno hlavním tokem 

Moravou a obsah valounů spodnokarbonských hornin se snižuje na 25–35 %. Obsah písčité matrix je v 

průměru kolem 30 %. Štěrky jsou v celém rozsahu překryty povodňovými hlínami. Jejich sedimentace 

byla během holocénu přerušována erozí a obdobími stagnace, projevujícími se tvorbou subfosilních 

půd. V komplexu rozlišil A. Zeman (in Dornič et al. 1966) až 4 generace sedimentů. Sedimentaci 

nejmladší generace, tvořící povrchovou vrstvu v celém rozsahu nivy, zařazuje již do historické doby, 

její nejvyšší části tvoří sedimenty nejmladších záplav v nivě. Většinu sedimentů tvoří písčité hlíny, v 

bazálním horizontu jsou i jílovité písky, na bázi sedimentů dalších generací bývají místy i vložky 

štěrků. Celková mocnost hlín se pohybuje většinou mezi 1,5 a 3 m, výjimečně dosahuje vyšších 

hodnot. 

SPRAŠE, SPRAŠOVÉ HLÍNY  

Oblast Valové  

Spraše a sprašové hlíny jsou v území HGR 1624 tak, jak je vymezen, v malém rozsahu. Pokrývají 

štěrky nejjižnější části terasové plošiny, pokračující z území HGR 1623, v pruhu od Hrubčic k 

Lobodicím a terasovou plošinu, vybíhající od Prostějova k Bedihošti. K této plošině je nutné přičlenit i 

část na j. okraji Prostějova, na povrchu v geologické mapě oddělené pruhem povodňových hlín podél 

jižního, zřejmě umělého ramene Hloučely. Spraše pokrývají nesouvisle ostrůvky štěrků v nivě, z nichž 

pouze výskyt na levém břehu Romže, který je v nadloží ostrůvku hlavní terasy, lze jednoznačně 

označit jako spraše in situ. Výskyty na povrchu štěrků údolní terasy jsou spíše spraše přeplavené, 

protože zejména v nivě Romže jsou takové povodňové hlíny časté. K HGR 1624 Kvartér Valové, 

Romže a Hané by také mělo být připojeno území hlavní terasy Romže mezi Lutotínem, Lešany a 

Smržicemi s navazujícím územím mezi Romží a Hloučelou. Také tato terasa je téměř beze zbytku 

pokryta sprašemi.  

Spraše v nadloží fluviálních štěrků tvoří plošné pokryvy s převážně stálou mocností. Ta je ovlivněna 

také stratigrafickou pozicí podložních štěrků: v nadloží štěrků nenakonické terasy j. od Prostějova se 

pohybuje v intervalu 1–3 m, v nadloží hlavní terasy s. od Prostějova je většinou 5–7 m, na okrajích 

plošiny je redukována erozí na hodnoty pod 5 m, v závětří elevace kóty 263 přesahuje 10 m. V nadloží 

hlavní terasy mezi Kralicemi na Hané a Lobodicemi se mocnost pohybuje mezi 3 a 6 m.  

Na bázi sprašového komplexu bývají často písčité hlíny s náznakem zvrstvení, naznačující možnost 

přechodu fluviální do eolické sedimentace. Spodní část pak tvoří většinou odvápněné sprašové hlíny, 

typické vápnité spraše s pseudomycelii a často s cicváry jsou ve svrchní části pod povrchovým půdním 

profilem. Jak sprašové hlíny, tak i spraše jsou jemně písčité prachy. Na několika lokalitách byly v 
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komplexu zastiženy polohy fosilních půd, které jsou většinou jílovitější, a polohy splachových 

půdních sedimentů (štěrkovny v Iváni a Hrubčicích). 

V územích mimo HGR 1624 a mimo terasové plošiny na okrajích Drahanské vrchoviny (u Lešan aj. 

od Domamyslic) mají závěje spraší místy mocnost přes 10 m a v jejich podloží bývají svahové 

sedimenty a smíšené sedimenty deluvioeolické. V určické cihelně na s. okraji Kojetínské pahorkatiny 

popsal A.Zeman (1969) komplex spraší a sprašových hlín s devíti fosilními půdami, z nich dvě 

nejnižší zařadil do spodního pleistocénu. Podložím na této lokalitě jsou sedimenty pliopleistocénního 

souvrství, celý vrstevní sled (odkrytý v letech 1966–1967) byl porušen, což autor vysvětlil 

tektonickými procesy. Nelze však vyloučit ani exogenní procesy (sesuvy).  

Dále k V přes Čelčice, Klenovice a Polkovice pokrývají spraše a sprašové hlíny úzký pruh fluviálních 

písčitých štěrků a dále od okraje nivy nerovný zvlněný povrch reliktů pliopleistocénního souvrství. 

Mocnost spraší a sprašových hlín je kolísající a místy dosahuje hodnot přes 12 m. Polohy fosilních 

půd a splachových půdních sedimentů dokládají klasický vývoj svrchnopleistocénních pokryvů s 

půdami PK 1. PK 2 a PK 3 (vrt B 26 u Čehovic, hliniště cihelny v Klenovicích) a přítomnost 

středopleistocénních eolických sedimentů.  

Značně kolísající mocnost komplexu eolických sedimentů je na okraji Křelovské pahorkatiny mezi 

Smržicemi a Čechůvkami, kde jsou jejich podložím sedimenty pliopleistocénního souvrství a spodního 

badenu. V hliništích v Držovicích a Vrahovicích byly dokumentovány spraše o mocnosti přes 15 m, s 

několika interglaciálními fosilními půdami, dokumentujícími přítomnost spraší až ze starších glaciálů 

středního pleistocénu (Palusková 1965, Růžičková et al. 2003).  

Také spraše a sprašové hlíny mimo terasové plošiny jsou prachové sedimenty s příměsí jemného 

písku. Jeho obsah kolísá mezi 5 a 10 %. V mocných pokryvech jsou vápnité i některé polohy 

středopleistocénní ch sedimentů a obsahují cicváry popř. i běžnou sprašovou malakofaunu.  

Zakrytí povrchu terénu v okolí území rajónu i v nadloží části fluviálních sedimentů v rajónu velmi 

málo propustnými eolickými sedimenty snižuje infiltraci atmosférických srážek do podložních 

písčitých a štěrkovitých sedimentů. 

Oblast Hané  

Také na obou březích nivy Hané jsou spraše a sprašové hlíny, zakrývající jak výskyty kvartérních 

fluviálních sedimentů tak i podložní spodnobadenské pelity. Jejich mocnost na okrajích obou břehů je 

okolo 2 m, do svahů stoupá a je nejčastěji v intervalu 2–5 m, výjimečně tuto mocnost přesahuje. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Jak už vyplývá z předchozích popisů, území HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je nutné 

rozdělit na dvě části. Jižní je vázaná na tok řeky Hané a je orientovaná ve směru Z–V (oblast Hané). 

Severní část je orientovaná ve směru SZ–JV a je vázaná na toky Romži, Hloučelu zvané po jejich 

soutoku Valovou (oblast Valové).  

Zatímco sedimentární těleso vázané na tok říčky Hané je výsledkem vyplnění čistě erozní struktury 

uloženinami údolní terasy, na vývoji s. části se podílela kromě jiných geologických procesů také 

intenzivní poklesová tektonika, která přetrvávala do poměrně nedávného období. Výsledkem toho 

odlišného vývoje je, že mocnost sedimentů kvartérního kolektoru v oblasti Hané se omezuje čistě na 

mocnost sedimentů údolní terasy, tedy několik prvních metrů, a v podloží jsou zastoupeny přímo 

sedimenty badenu nebo karpatu. Tuto situaci nově dokumentuje hydrogeologický vrt 1624_1 
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Bezměrov, kde pod cca 10 m štěrků údolní terasy byl zastižen světle šedý slabě vápnitý jílovitý prach 

(podle malého obsahu mikrofosilíí je lze usuzovat spíše na karpat něž baden). Od s. části jej odděluje 

zlom (zlomový systém?) směru SZ–JV, který byl patrně zastižen v nově realizovaném vrtu Uhřičice 

1624_C (Obr. 4-4).  

Jak bylo řečeno výše, pro geologickou stavbu významnější (severní) části území HGR 1624 a vývoj 

jednotek, tvořících kolektor, má zásadní význam i mladší tektonika, aktivní od ukončení sedimentace 

ve středomoravské části karpatské předhlubně a zasahující až do nejmladšího kvartéru (Špaček – 

Ambrož 2015). Jako zásadní se zde jeví zlomy směru SZ–JV, které umožnily diferenciaci zdejšího 

území ještě i v době po ukončení sedimentace v této části karpatské předhlubně. Výsledkem je výrazně 

nad okolní terén vyzdvižená a směrem k V ukloněná „kra Kosíře“, která je tvořena horninami devonu 

a kulmu a která na S omezuje HGR 1624. Jižně od této kry se vytvořil v pokleslé části sedimentační 

prostor, kde došlo k akumulaci sedimentů pliopleistocénního souvrství, jehož sedimenty dosahují v 

prostoru Kostelce na Hané mocnosti přesahující 60 m (obrázek 4-5). Toto souvrství, jehož součástí 

jsou i hojné jemně písčité vrstvy má poměrně značný hydrogeologický potenciál. Kromě toho se zdá, 

že přímým podložím pliopleistocéních sedimentů jsou v části na v. straně Kosíře i čelechovické 

vápence a není tak vyloučen možný přetok vody z HGR 1623 přes krasové systémy. K úvahám o 

pokračování této struktury „Valové“ jako vyplněné i sedimenty pliopleistocénního souvrství směrem k 

JV nebylo v minulosti dostatek dokladů, ale nově je prokázal hydrogeologický průzkumný vrt Kralice 

na Hané (1624_2). Jak u tohoto vrtu, tak i u geologického vrtu Uhřičice (1624_C) byla hranice těchto 

sedimentů a sedimentů badenu zastižena v podobné hloubce a to kolem 60 m. Nicméně se zdá, že ve 

vrtu Kralice byla zastižena spodnější, pestřeji zbarvená část a i s menším podílem písčitých vrstev než 

bylo zjištěno ve vrtu v Uhřičicích. Z toho vyplývá, že akumulace u Kostelce by mohla tvořit z 

hydrogeologického pohledu autonomnější celek, který nemusí být s pokračováním v jv. části rajónu 

hydrogeologicky přímo propojen.  

 

 

Obr. 4-4. Geologický rez ve v. části rajonu na hranicích s HGR 1622 u Uhřičic 

Legenda: 1 – sedimenty kvartérního kolektoru (fluviální sedimenty údolní terasy Moravy a Valové a patrně i tzv. 

sedimenty v depresích); 2 – sedimenty „semikolektoru“ – střídání jílovitých a jemně písčitých sedimentů 

pliopleistocénního souvrství; 3 – vápnité jíly (baden). 

 

Jasným kvartérní kolektorem v HGR 1624 jsou nadložní fluviální štěrky a písky tří toků, z nichž dva – 

Romže a Hloučela – po svém soutoku vytvářejí Valovou. Třetím tokem je Haná, jejíž niva je od 

předešlého území izolována. Vzájemné propojení do společného rajónu zajišťuje úzký pruh nivy 
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Moravy. Z větší části, tak jak je HGR 1624 vymezen, je tvořen, až na úzký pruh hlavní terasy Moravy, 

nivami uvedených toků a kolektorem v něm jsou štěrky jejich údolních teras, v nivě Hané výhradně. 

V nivě Valové mohou být součástí i podložní fluviální sedimenty v depresích a sedimenty 

pliopleistocénního souvrství. V území mimo nivu Valové mezi Kralicemi na Hané a Lobodicemi jsou 

součástí kolektoru také písčité štěrky hlavní (kralické) terasy Moravy, pokračující sem z území 

lutínské brázdy z HGR 1623 Pluopleistocén Blaty, v podloží opět s fluviálními sedimenty v depresích 

a pliopleistocénním souvrstvím.  

Významným kvartérním tělesem mimo současné hranice rajonu jsou sprašemi a sprašovými hlínami 

překryté štěrky hlavní terasy spojeného výplavového kuželu Romže a Hloučely s. od Prostějova, ve 

kterých je situováno jímací území Smržice. Důležité je i těleso fluviálních štěrků j. od Prostějova, 

rovněž přikryté sprašemi a interpretované jako nenakonické terasa.  

Z charakteristiky jednotlivých sedimentárních členů je zřejmé, že by do HGR 1624 měly být zahrnuty 

i některé úseky mimo jeho současné hranice (viz Obr. 4-2, Obr. 4-3), které jsou budovány kvartérními 

(i pliocénními) fluviálními sedimenty a měly by být do rajónu včleněny částečně i území, lemující 

hranice rajónu, jejichž geologická stavba může mít vliv na hydrogeologii rajonu. 

Izoliniový model báze kvartérního kolektoru v HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je uveden 

na Obr. 4-6, izoliniový model báze kvartérního kolektoru a pliopleistocénního souvrství 

(semikolektoru) v HGR 1624 je uveden na následujícím Obr. 4-7. 
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Obr. 4-5. Geologický rez ve v. části rajonu na hranicích s HGR 1622 u Uhřičic 

Legenda: 1 – spraše a sprašové hlíny; 2 – sedimenty kvartérního kolektoru (sedimenty výplavového kužele 

Romže); 3 – sedimenty „semikolektoru“ – sedimenty pliopleistocénního souvrství; 4 – vápnité jíly (baden); 5, 6 – 

podloží (kulmské droby a břidlice, čelechovické vápence). 
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Obr. 4-6. Izolíniový model báze kvartérního kolektoru v HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 
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Obr. 4-7. Izoliniový model báze kvartérního kolektoru a pliopleistocénního souvrství (semikolektoru) v HGR 1624  
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4.2. HYDROLOGIE  

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1624 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1624 

 

 

Obr. 4-8. 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 1624 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 1624 564,95 548,02 0,97 574,04 1,05 

mezipovodí Valové (Polkovice) 570,71 564,31 0,99 589,21 1,04 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1624 8,52 9,19 0,67 9,54 0,5 

mezipovodí Valové (Polkovice) 8,16 8,81 0,65 9,14 0,33 

 

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 
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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 1624 byla hydrometrická měření realizována na řece Romži (č. povodí 4-12-01-038) v povodí 

řeky Moravy. 

Řeka Romže pramení v obci Dzbel v j. části Drahanské vrchoviny. Teče k JV přes obce Konice, 

Strážisko, Kostelec na Hané a v Prostějově po soutoku s Hloučelou se společný tok jmenuje Valová, 

která se vlévá u obce Uhřičice do Moravy. Odvodňuje j. část kulmu Drahanské vrchoviny a společně s 

řekou Haná a Valová tvoří HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané. Samotná řeka Romže byla 

měřena v úseku svého toku o délce kolem 6 km se vzdálenostmi mezi měrnými profily od 1,5 do 2 

km. Údolní niva řeky Romže je v měřeném úseku budována kvartérními fluviálními písčitými štěrky a 

fluviálními, převážně písčitými hlínami. Jz. od obce Smržice jsou na toku vybudovány dva umělé 

stupně, které nadržují vodu pro umělou infiltraci do jímacího území Smržice, kde je podél toku řeky 

Romže ve vzdálenostech 0,3 až 1 km vyhloubeno 7 jímacích objektů. 
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Obr. 4-9. Situace profilů na řece Romži 

 

Tab. 4-3. Výsledky hydrometrického měření řeky Romže 9.10. 2013 

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

1 Romže j. od obce Kostelec na Hané  0,0353   

2 
Romže pod železničním mostem v přírodní 

rezervaci Pod Zápovědským kopcem  

0,0669  ↑ 0,0316  

3 
Romže 300 m z. od mostu na silnici č. 449 

Smržice Prostějov  

0,145  ↑0,078  

4 Romže 50 m v. od 2. hráze umělého nadržení  0,0576  ↓0,0874  

5 
Romže 200 m z. od ul. Olomoucká v obci 

Držovice  

0,0399  ↓0,0177  

 

Z hodnot uvedených v Tab. 4-3 je zřejmé, že mezi profily č. 3 a č. 4, kde jsou situovány obě 

nadržení, dochází ke ztrátě vody v množství 0,0874 m
3
/s. Tuto naměřenou ztrátu povrchové vody 

nelze zcela přičítat exploataci podzemní vody v jímacím území Smržice, kde se čerpá do 60 l/s, ale 

část vody z nadržení infiltruje i do pravostranné části údolní nivy, která má daleko větší plošný rozsah. 

Další ztrátu níže po toku do profilu č. 5 je možno přičítat vtoku řeky Romže do společné výrazné 

údolní nivy Českého potoka a řeky Hloučely, která je budována svrchně pleistocenními fluviálními 

písčitými štěrky. 
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Obr. 4-10. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1624 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je vymezen na základě statigrafie a 

litologie jako rajon fluviálních kvartérních štěrků, respektive souvrství údolní nivy a přilehlých teras, 

nacházející se na neogenních sedimentech hydrogeologických rajonů 2220 Hornomoravský úval a 

2230 Vyškovská brána. Rajon je tvořen dvěma oddělenými územími – relativně úzkými pruhy 

kvartérních sedimentů podél toků Romže a Hloučely, které po soutoku tvoří Valovou a Hané.  

Geologicky je území rajonu tvořeno fluviálními štěrkopísčitými akumulacemi toků Romže, Valové a 

Hané, které budují spodní část uloženin údolní nivy s terasovými akumulacemi, o různých relativních 

výškách. Štěrky jsou würmského až holocenního stáří. Podložní izolátor je tvořen pelitickými 

sedimenty výplně Vyškovské brány a Hornomoravského úvalu. Stropním izolátorem jsou jílovité hlíny 

svrchní části uloženin údolní nivy a sprašové hlíny v nadloží terasových stupňů.  

Hydrogeologický rajon ve svých stávajících hranicích nerespektuje rozšíření kvartérních fluviálních 

sedimentů především v okolí Prostějova, v menší míře u Kojetína a v údolí Hané je ukončen u 

Dřevnovic, i když údolní niva Hané pokračuje dále k Vyškovu. Proto bylo třeba do koncepčního 

modelu zahrnout předpokládanou dotaci podzemní vody z navazujících území kvartérních fluviálních 

sedimentů. Podložní izolátor na území rajonu je tvořen pelitickými sedimenty neogenní výplně 

Vyškovské brány a Hornomoravského úvalu. Nejasná je hydrogeologická funkce pliopleistocenních 

sedimentů v okolí Kostelce na Hané a jejich návaznost na kvartérní fluviální sedimenty romžské nivy. 

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Hydrogeologický průlinově propustný kolektor představují kvartérní fluviální sedimenty toků Romže, 

Valové a Hané, které budují spodní části údolních niv a terasové akumulace. V oblasti Valové je 

mocnost štěrkopísčitých uloženin údolní nivy značně proměnlivá a kolísá v rozmezí 1,5 – 7,0 m. 

V případě výskytu pliopleistocenních písčitých sedimentů narůstá mocnost klastických sedimentů až 

přes 10 m. V oblasti Hané kolísají mocnosti štěrkopísčitých uloženin údolní nivy převážně mezi 2 až 5 

m, pliopleistocenní sedimenty zde nebyly zjištěny. Jednotlivé mocnosti kolektoru jsou znázorněny 

v mapovém podkladu. 

Hydrogeologické poměry v údolních nivách řek Romže, Valové a Hané jsou charakterizovány úzkou 

hydraulickou spojitostí mělkého obzoru podzemních vod s povrchovou vodou v toku, s bezprostřední 

závislostí mezi změnami hladiny podzemní vody a kolísáním úrovně hladiny v řece. Mocnost 

štěrkopísčitých uloženin údolní nivy je značně proměnlivá a kolísá v rozmezí 1,5 – 7 m. Dobrá 

průlinová propustnost kolektoru je charakterizována součinitelem filtrace řádově až n.10
-4

 m/s. 

Transmisivita kolektorů není příliš vysoká v důsledku jejich relativně malé mocnosti. Ověřená 

vydatnost hydrogeologických vrtů je do 10 l/s. K obohacování zásob podzemní vody údolních niv 

dochází v prvé řadě přirozenou infiltrací srážkových vod a skrytým příronem podzemní vody z 

terasových stupňů a dále pak se dá předpokládat drenáž podzemní vody z neogenních sedimentů.  

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

tocích. K dotaci do rajonu 1624 nedochází z prostoru výskytu neogenních sedimentů. V oblasti Hané 

dochází k přítoku z kvartéru z navazující části nivy Hané od Z. Z údolí Brodečky lze předpokládat 

přítok i z vyšších teras v prostoru a okolí Kojetína. V oblasti Valové dochází k přítoku z kvartéru ze 

štěrkových akumulací (nenakonická a hlavní terasa) v okolí Prostějova a Kostelce na Hané a v okolí 

Kralic na Hané (hlavní terasa). Východní hranice rajonu je dána tokem Moravy. V nejjižnější části 

rajonu dochází k odtoku do hydrogeologického rajonu 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

44 

 

jižní část. Konečnou erozní bázi pro podzemní vodu z hydrogeologického rajonu 1624 tedy 

představují fluviální sedimenty Moravy, které jsou vymezeny jako hydrogeologický rajon 1622.  

V některých částech údolní nivy se uplatňuje drenážní účinek (podzemní voda směřuje k vodnímu 

toku), v jiných částech nivy, zejména za zvýšených vodních stavů je podzemní voda infiltrována z 

povrchového toku. Hlavním zdrojem podzemní vody v rajonu je dotace vody z hydrogeologického 

masívu okolních hydrogeologických rajonů. Dalším zdrojem dotace podzemní vody rajonu je břehová 

infiltrace. V HGR 1624 neplatí, že základní odtok je roven přírodním zdrojům. Méně významné jsou 

atmosférické srážky. 

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 

Kralice na Hané  

Výskyt slabě mineralizované, hydrogenuhličitano-sírano-chloridové vápenato-hořečnato-sodné, 

železnaté, studené (11,5 °C) hypotonické vody se slabými stopami volného sirovodíku byl Květem a 

Kačurou (1976) dokumentován v Kralicích na Hané, kde nejstarší záznamy o podchycení minerální 

vody pocházejí z roku 1825. Dnes již neexistující studna s minerální vodou byla situována na z. okraji 

obce a její geologický profil není známý. Lze předpokládat, že prošla fluviálními sedimenty Valové 

bez toho, aniž by dosáhla podložních pliocenních sedimentů. Zvýšená celková mineralizace a vyšší 

obsahy sodíku a chloridů nasvědčovaly tomu, že část zachycené vody pochází pravděpodobně z 

kolektorů badenu nebo pliocénu. Voda ze studny se po ohřátí v kotli používala v letní sezóně (květen 

až říjen) výhradně ke koupelím bez stanovených balneologických indikací. Po roce 1970 lázeňské 

zařízení definitivně zaniklo, včetně studny 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Chemicky jsou podzemní vody terasových stupňů HGR 1624 charakterizovány CaMg-HCO3 typem 

(dle 20 mval%), středně mineralizovaných vod tvrdých až velmi tvrdých (vysoké zastoupení vápníku a 

hořčíku). Společným znakem chemismu podzemních vod údolní nivy je vysoká tvrdost (21 – 37°N), 

značná mineralizace (500 – 900 mg/l), vysoké koncentrace železa (až 5,5 mg/l) a manganu (kolem 1 

mg/l). Často jsou zaznamenány i zvýšené obsahy síranů, které mají zřejmě původ v podzemní vodě 

neogénu. 

 

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 
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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. 4-4. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 1624 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1624 142 .-. 2 26 

 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1624 (v klasifikaci dle 35 mval%) 

naprosto převládají podzemní vody základního chemického typu Ca-HCO3, který jednoznačně 

dominuje v rajonu. Pouze ojediněle na východním okraji rajonu se vyskytuje v podzemní vodě podíl 

síranů (Ca-SO4 typ), který tam zasahuje ze sousedních rajonů. Jen ojediněle na dvou místech se 

vyskytují i typy s podílem sodíku v okolí Bohuňovic s podílem sodíku (CaNa-HCO3, Na-SO4), 

pocházející zřejmě z hlubších poloh neogenu. Proměnlivost chemických typů podzemní vody v ploše 

HGR 1624 je znázorněna na Obr. 4-11. 
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Obr. 4-11. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1624 
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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 1624 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu 1624_2 Kralice na Hané 

(R82; Tab. 4-5). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje 20-30 let (Tab. 

4-6).  

 

Tab. 4-5. 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) 

R82 33 ± 7 0,25 ± 0,05 0,6 ± 0,1 1,8 ± 0,2 

 

Tab. 4-6. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R82 >200 kontaminace kontaminace 19-27 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podle této látky (Bruthans et al. 2015). 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

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

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

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

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

objekty, byly doplněny do databáze.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané má vzhledem k menší rozloze a rozdílným 

hydrogeologickým poměrům menší vodárenský význam. V údolí Hané nejsou podmínky pro 

významnější vodárenské odběry. Na toku Hloučely a Romže existují podmínky pro břehovou 

infiltraci. To je patrné v případě jímacího území Smržice, při jehož exploataci dochází ke vzniku 

indukovaných zdrojů podzemní vody břehovou infiltrací z Romže. Podle hydrometrických měření na 

Romži mohou dosahovat až přes 60 l/s. V údolní nivě Moravy jsou pak příznivé podmínky pro 

existenci využitelných zásob podzemní vody. Vodní zdroj Smržice využívá především zvodeň 

kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru Romžské nivy jižně od Smržic.  

Vodárna pro potřeby města Prostějova zde byla založena na začátku 20 století. V roce 1906 byly 

vybudovány 4 širokoprofilové studny (S1 až S4) o průměru 3,0 m, hluboké 10,0 m. Ty jsou spojeny 

násoskou, zaústěnou do studny S1. V roce 1912 byla vybudována další širokoprofilová studna S5 o Æ 

4,0 m, hluboká 12, 0 m a rovněž připojená násoskou na S1. Další zděné širokoprofilové studny, S6 o 

Æ 3,0 m a hloubce 15,6 m a S7 o Æ 4,0 m a hloubce 19,5 m, byly vybudovány v letech 1933 a 1950. 

Obě studny byly opatřeny samostatnými čerpadly. Jímací území provozuje společnost MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. a slouží k zásobování skupinového vodovodu Prostějov pitnou vodou.  

Podle údajů dostupných na vodohospodářském informačním portálu bylo v roce 2011 z jímacího 

území odebíráno průměrně odčerpávané množství 52,1 l/s a v roce 2012 to bylo 50,1 l/s. Odběr 

podzemní vody je zde povolen v celkovém množství 78 l/s (studny S1 až S5 - 38 l/s a S6, S7 - 40 l/s). 

V Tab. 4-7 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 1624 v roce 2012, který byl doplněn o 

hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst je uvedena na Obr. 4-12 a Obr. 4-13. 
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Tab. 4-7. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1624 

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 

530444  Toray Textiles - 

Prostějov (vrty 

VH 402 až VH 

407)  

471 987  15,0  Krajský úřad 

Olomouckého 

kraje  

KUOK 

121389/2006  

650,903  54,242  27  

530153  SOUFFLET - 

Sladovna 

Prostějov  

112 586  3,6  Městský úřad 

Prostějov  

PVMU 

104788/2007 40 

+ PVMU 

104780/2007 40  

369,725  -  13,5  
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Obr. 4-12. Odběry podzemních vod v HGR 1624 srovnání let 1991 a 2012 
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Obr. 4-13. 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:  

 K obohacování zásob podzemní vody údolních niv dochází v prvé řadě infiltrací srážkových 

vod a skrytým příronem podzemní vody z terasových stupňů. Při hodnocení podílu srážek 

na tvorbě zásob podzemní vody jsme vycházeli z průměrného srážkového úhrnu 548 mm pro 

celý hydrogeologický rajon. V rámci koncepčního modelu jsme předpokládali, že se na 

doplňování zásob podzemní vody podílí 5 % srážek, které spadnou na plochu rajonu. Jde tedy 

o 2441,8 tis. m
3
/rok, což odpovídá množství 0,0774 m

3
/s (77,4 l/s). (Tab. 5-1). 

 Hydrogeologický průlinově propustný kolektor představují kvartérní fluviální sedimenty toků 

Romže, Valové a Hané, které budují spodní části údolních niv a terasové akumulace. V oblasti 

Valové je mocnost štěrkopísčitých uloženin údolní nivy značně proměnlivá a kolísá v rozmezí 

1,5 – 7,0 m. V případě výskytu pliopleistocenních písčitých sedimentů narůstá mocnost 

klastických sedimentů až přes 10 m. V oblasti Hané kolísají mocnosti štěrkopísčitých uloženin 

údolní nivy převážně mezi 2 až 5 m, pliopleistocenní sedimenty zde nebyly zjištěny. Celkové 

mocnosti kolektoru jsou znázorněny na Obr. 5-4. 

 Podložní izolátor tvoří pelitické sedimenty neogenní výplně Vyškovské brány 

a Hornomoravského úvalu. Stropním izolátorem jsou jílovité hlíny svrchní části uloženin 

údolní nivy a sprašové hlíny v nadloží terasových stupňů (Obr. 4-6, Obr. 4-7).  

 Informace o průběhu hladiny podzemní vody, resp. jejich nadmořských výškách 

a hydraulickém spádu jsou patrny z mapy hydroizohyps (Obr. 5-5). Hladina podzemní vody je 

převážně volná až mírně napjatá. Ve vyšších částech povodí je sklon její hladiny 0,005 – 

0,003, v soutokové oblasti s Moravou klesá až na 0,001.  

 Na toku Hloučely a Romže, v prostoru mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané a Smržicemi, 

existují podmínky pro břehovou infiltraci. To je patrné v případě jímacího území Smržice, 

při jehož exploataci dochází ke vzniku indukovaných zdrojů podzemní vody břehovou 

infiltrací z Romže. V nižší části povodí na toku Valové lze očekávat její převážně drenážní 

funkci. V údolní nivě Hané ukazuje bezprostřední závislost hladiny podzemní vody na 

kolísání úrovně hladiny v řece na úzkou hydraulickou spojitost mělké zvodně s povrchovou 

vodou v toku. 

 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 střední v důsledku jejich 

relativně malé mocnosti. 
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 Hranice HGR 1624 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 následující tabulka). V tabulce jsme 

území rajonu rozdělili na oblast Hané a oblast Valové. 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 vyjádřeny 

úseky, kde se nepředpokládá obohacení hydrogeologického kolektoru (okrajová podmínka II. 

druhu, kde q = 0). Dotaci do rajonu nepředpokládáme z prostoru výskytu neogenních 

sedimentů. V oblasti Hané dochází k přítoku z kvartéru z navazující části nivy Hané od Z, 

z údolí Brodečky a předpokládáme přítok i z vyšších teras v prostoru a okolí Kojetína. 

V oblasti Valové dochází k přítoku z kvartéru ze štěrkových akumulací (nenakonická a hlavní 

terasa) v okolí Prostějova a Kostelce na Hané a v okolí Kralic na Hané (hlavní terasa). 

Východní hranice rajonu koresponduje s tokem Moravy a pro potřeby modelu pro ni 

uvažujeme okrajovou podmínku II. druhu s nulovým přítokem. V nejjižnější části rajonu 

předpokládáme odtok do hydrogeologického rajonu 1622 Pliopleistocén Hornomoravského 

úvalu – jih. Předpokládaná dotace podzemní vody z okolí hydrogeologického rajonu 

představuje 0,033 m
3
/s, odtok do rajonu 1622 činí 0,022 m

3
/s. Součet hodnot stanovených pro 

přítok a atmosférické srážky, podílející se na tvorbě přírodních zásob podzemní vody, v HGR 

1624 činí 0,110 m
3
/s (110 l/s)., blíže viz následující Obr. 5-3, Tab. 5-1. 

 Při hodnocení území HGR 1624 je třeba zohlednit i významnější vodárenské odběry. Ukázkou 

kolize hranice HGR 1624 s rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů je jímací území jižně 

od Smržic, jehož jímací objekty jsou situovány převážně vně hranice rajonu. Přitom je zde 

využívána především zvodeň kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru Romžské nivy. 

V posledních letech zde bylo odebíráno množství podzemní vody kolem 50 l/s Odběr 

podzemní vody je zde povolen v celkovém množství 78 l/s. Další evidované odběry podzemní 

vody jsou menšího rozsahu. Z nich nejvyšší je odběr pro SOUFFLET- Sladovnu Prostějov 

s průměrným odběrem v roce 2012 v množství 3,6 l/s a povoleném průměrném odběru ve výši 

11,7 l/s. V Prostějově jsou na území rajonu společností Toray Textiles realizovány odběry 

podzemní vody z neogenních (badenských) sedimentů. Povolené množství je 27 l/s, v roce 

2012 byl odběr ve výši cca 15 l/s. Přestože je odběr plošně v území rajonu, nemá souvislost 

s kvartérními vodami a nelze jej zahrnovat do bilance HGR 1624. 

.  
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 1624 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  

  
Hranice 

rajonu 

Okrajová  

podmínka 
    Délka Mocnost kf I Q Q+ Q- Q 

    typ popis geologie m m m/s   m3/s m3/s m3/s m3/s 

 Haná                       

1 JH II. druhu q = 0 Nb 13800 - - - 0 0 0   

2 ZH III. druhu q = f(H) Q 1000 3 0.0003 0.003 0.003 0.003     

3 SH II. druhu q = 0 Nb 8000 - - - 0 0 0   

4 SH III. druhu q = f(H) Q 500 5 0.0004 0.004 0.004 0.004     

5 SH III. druhu q = f(H) Q 6 km2 - 

27,4 

mm/rok - 0.005 0.005     

 Valová                     

6 JZH II. druhu q = 0 Nb 15500 - - - 0 0 0   

7 ZH III. druhu q = f(H) Q 20 km2 - 

27,4 

mm/rok - 0.017 0.017     

8 SH II. druhu q = 0 N2 5500 - - - 0 0 0  

9 VH III. druhu q = f(H) Q 4 km2 - 

27,4 

mm/rok - 0.004 0.004     

10 VH II. druhu q = 0 Q rozvodnice 20000 - - - 0 0 0   

11 JH III. druhu q = f(H) Q 1100 10 0.002 0.001 0.022   0.022   

                   0.033  0.022   

          33 l/s 22 l/s  

  srážky úhrn 548 mm, 5 % započítáno do bilance – tj. 0,073 m3/s 106 l/s   

2. a 4. ZH Haná a SH niva Brodečky počítáno jako průtočný profil 

5. Haná SH terasy v prostoru a z. Kojetína počítáno z plochy a infiltrace srážek 

7. Valová ZH terasa J od Prostějova a terasy mezi PV, Kostelcem na Hané a Smržicemi (Romžská niva)  počítáno z plochy a srážek 

9. Valová VH terasa v oblasti Kralic na Hané počítáno z plochy a infiltrace srážek 

srážky úhrn 548 mm, 5% započítat do bilance - tj. 0,073 m3/s 

tok podmínky pro infiltraci z Romže a Hloučely v oblasti mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané a Smržicemi 

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, včetně navržených nových hranic HGR 1624 
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Obr. 5-2. Přijaté hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech, včetně navržených nových hranic  
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Obr. 5-3. Schéma koncepčního modelu HGR 1624, 
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(červeně: okrajová podmínka II. druhu q=0; modře: III. druhu (smíšená, kde q = f (H). 

 
Obr. 5-4. Celková mocnost kolektoru, včetně navržených nových hranic HGR 1624 
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Obr. 5-5. Hydroizohypsy podzemní vody, včetně navržených nových hranic HGR 1624 
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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 

ČHMÚ název vrtu lokalita X Y Z hloubka klíč_GDO 

VB0125 S-25  Bedihošť  1135830  554360  207,05  8,8  433660  

VB0128 HV-35  Polkovice  1143705  548503,5  195,7  8  556823  

VB0121 HV-36  Lobodice  1143926  545856,2  195,43  15  556824  

VB0414 VB-0121N  Lobodice  1143938  545873,2  195,87  15,25  692391  

VB0129 HV-42  Uhřičice  1145494  546750,3  194,04  15,3  556825  
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍ VODY VE VRTECH REBILANCE 

Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 1624_1 Bezměrov a 1624_2 Kralice na Hané. Pro zajištění 

režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření kolísání 

hladiny podzemní vody a její teploty (viz Hartlová - Michna 2015, Michna et al. 2015). V souladu s 

praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. 

Výsledky režimních měření na uvedených vrtech dokumentuje následující obrázek. Naměřená data 

jsou uložena v ČGS. 
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Obr. 5-7. Režimní měření na vrtu 1624_1 Bezměrov 

 

 

Obr. 5-8. Režimní měření na vrtu 1624_2 Kralice na Hané 

 

Na vrtu 1624_1 (Obr. 5-7) probíhalo nejkratší kontinuální měření. Jedná se o vrt na ploše 

pliopleistocénního rajonu, který však sleduje hlubší neogénní zvodeň s napjatým charakterem s 

pozitivní výtlačnou úrovní. Před zahájením čerpací zkoušky byla hladina ve vrtu jen cca v úrovni 

terénu, až po čerpací zkoušce se projevil nepatrný přetok přes zhlaví vrtu a bylo třeba přistoupit k 

instalaci tlakového zhlaví. Přetlak měřený na zhlaví vrtu měl během září 2015 rostoucí trend. Po 

vnějším zásahu orientačním čerpáním začátkem října docházelo velmi pomalu k vyrovnání přetlaku na 

původní úroveň. Od půlky října se pak projevuje jeho pokles. 
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Z Obr. 5-8, který dokumentuje výsledky režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 1624_1 

Klopotovice je zřejmé, že na začátku sledovaného období (duben-červen 2015) hladina ve vrtu 

stagnovala a od konce června až do 17. srpna prakticky lineárně klesala. Po 17. 8. se projevil 

krátkodobě její vzestup a do konce října pak hladina oscilovala s mírně poklesovou tendencí. Pokles 

hladiny za celé sledované období (duben-říjen) byl 0,21 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. Poskytnuté vrty nepostihují 

severní část HGR 1624 s vodárensky exponovanou oblastí romžské nivy. Hodnocení by bylo vhodné 

doplnit o vrt VB0122 Prostějov - Držovice, příp. VB0124 Prostějov - Vrahovice.. 

 

Tab. 5-3. Hydrogeologický vrt navrženy pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 1624 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka  

(m) 

hladina (m) 

pod 

terénem 

1624-1 Bezměrov 1151028 542742,2 192,56 193,34 204 0,65 

1624-2 Kralice na Hané 1134943 555406 209,6 210,44 240 10,05 

 

Tab. 5-4. Referenční vrty ČHMÚ navržené k monitorování v HGR 1624 

ČHMÚ označení objektu název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

(m) (m n. m.) (m n. m.) 

VB0125 S-25  Bedihošť  kvartérní  8.8 207.05 204,30 

VB0128 HV-35  Polkovice  kvartérní  8 195.7 194,00 

VB0121 HV-36  Lobodice  kvartérní  15 195.43 191,10 

VB0414 VB-0121N  Lobodice  kvartérní  15.25 195.87 191,10 

VB0129 HV-42  Uhřičice  kvartérní  15.3 194.04 191,75 

VB0122  Prostějov-Držovice  kvartérní   220.10  

VB0124  Prostějov-Vrahovice  kvartérní   214,35  
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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 rajonu 1623 Pliopleistocén Blaty spadá do povodí stanice Klopotovice – Blata (3930). 

Plocha tohoto povodí je 3x větší než plocha rajonu 1623. Průtok v uvedeném profilu je dlouhodobě 

pozorovaný vodoměrnou stanicí ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, 

základní charakteristiky uvádí Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1624 – 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. 
 

 

Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

ID  DBC ANALOG P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A 

(km2) 

IA 

(km2) 

KALIB 

1624m39 

70-3960- 

3940 

mezipovodí 

Valové 

(Polkovice) 

3970- 

3960- 

3940 

 
564,33 0,445 283,36 263,67 38,74 1979-

2010 

HGR HGR 1624 - TRANS 548,04 - 204,90 84,25 84,25 NE 
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V rámci projektu nebyla na území HGR 1624 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 

 

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 32,48 28,39 4,63 4,04 

POD mezipovodí Valová (Polkovice) 21,82 17,15 93,39 83,43 4,25 3,80 

POV mezipovodí Valová (Polkovice) 3,35 0,39 13,44 1,96 0,61 0,09 

VYP HGR NaN NaN 25,86 25,86 3,68 3,68 

VYP mezipovodí Valová (Polkovice) 111,25 83,57 486,25 389,53 22,13 17,73 

 

 

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. 
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 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 

pozorovaného odtoku. 

 Hydrologická bilance pro HGR 1624 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 Valová (Polkovice) 0.33. 

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. 

 

Obr. 6-3. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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.  

Obr. 6-4. HGR 1624. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-5. Mezipovodí Valová (Polkovice). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-6.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-7.  Mezipovodí Valová (Polkovice). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-8.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

Obr. 6-9. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-10. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-11. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

72 

 

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

Kněžek 

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

DBC ID COR 

1624m3970-3960-3940 433660 0.653 

1624m3970-3960-3940 556823 0.654 

1624m3970-3960-3940 556824 0.67 

1624m3970-3960-3940 556825 0.684 

1624m3970-3960-3940 692391 0.816 

 

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

DBC 1624m3970-3960-3940 

BILAN 0.3209117 

MINIMA 0.6177662 

Kliner-Knezek 0.191372 
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Obr. 6-12. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1624m3970-3960-3940  a  hladin 

podzemních vod ve vrtů ID 692391, ID 556825, ID 556824, ID 556823, ID 433660 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1624 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 0,61 l/s/km
2
, celková dotace je pak 19,21 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

74 

 

hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý hydrogeologický rajon jsou 

uvedeny v Tab. 6-5 a Tab 6-6. 

. 

Tab. 6-5. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R [mm] ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC [l/s/km2] 

mezipovodí Valové (Polkovice) 564,31 51,72 84,76 512,59 478,71 26,72 0,85 

HGR 548,02 NA 70,36 477,66 477,19 19,21 0,61 

 

Tab. 6-6. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R [mm] ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC [l/s/km2] 

mezipovodí Valové (Polkovice) 589,21 57,74 100,65 531,47 485,28 35,01 1,11 

HGR 574,04 NA 87,77 486,27 484,04 25,95 0,82 

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. 6-7 až Tab. 6-10 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, 

aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, 

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

rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-7. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1624 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 83,96 70,36 0,84 87,77 1,25 

mezipovodí Valové (Polkovice) 95,36 84,76 0,89 100,65 1,19 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1624 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 483,19 477,19 0,99 484,04 1,01 

mezipovodí Valové (Polkovice) 477,65 478,71 1,00 485,28 1,01 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1624 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 24,56 19,21 0,78 25,95 1,35 

mezipovodí Valové (Polkovice) 30,37 26,72 0,88 35,01 1,31 

 

Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1624 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 26,76 18,74 0,70 24,19 1,29 

mezipovodí Valové (Polkovice) 32,67 2589 0,79 32,65 1,26 
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Obr. 6-13 až Obr. 6-18 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. 6-13. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-14. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-15. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-16. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-17. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-18. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek a teploty vzduchu byly posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska 

výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0,05.  

 Na území HGR 1624 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok.  
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 Trend výšek hladiny vody ve vrtu 692391 posuzován nebyl z důvodu krátké datové řady – pouze 4 

roky.. 

 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-19. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5; 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-20. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obr. 6-19. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 
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Obr. 6-20. Měsíční změny základního odtoku (-), dotace zásob podzemní vody (mm) a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních 

změn v souboru klimatických modelů. 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající síť vodoměrných stanic nevyhovuje potřebám stanovení odtoku zposuzovaného HGR 1624, 

pro zlepšení by bylo možné využít stanice, která by pozorovala průtok Hané poblíž vyústění do 

Moravy. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1624 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 
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zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

3. Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální a 

aktuální čerpání. 

4. Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV. 

 

 

Obr. 6-21. Situace 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané v rámci modelového regionu 3 
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6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě je zadána pomocí okrajové podmínky třetího typu „stream“, která 

simuluje vodní výměnu mezi podzemními vodami a recipienty. Nadmořské výšky říční sítě byly 

zaměřeny v rámci rekognoskace terénu. V prostoru mezi jednotlivými záměry povrchových vod byly 

nadmořské výšky interpolovány za pomocí digitálního modelu terénu 4. generace. Velikost 

odporového koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu, 

mocnosti a hydraulické vodivosti říčních dnových sedimentů. Pouze v případě málo významných toků 

byla drenáž podzemních vod simulována pomocí okrajové podmínky třetího typu „drain“. 

Hranice modelu byly lokalizovány do přirozených geologických a hydraulických hranic, které jsou 

definovány vyklíněním 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. 
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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 

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. 

6-11. Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke snížení břehové infiltrace a přetoků přes hranice 

modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodních toků. Izolinie hladiny podzemní vody pro 

variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé vrstvy zobrazeny na Obr. 6-22 a Obr. 6-23. 
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Tab. 6-11. 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: 

 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. 6-22. Hladina podzemní vody 1. vrstva – neovlivněný stav 
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Obr. 6-23. 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. 6-12. Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry 

jsou zobrazeny na Obr. 6-24 a Obr. 6-25, ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod. 

 

Tab. 6-12. 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 HG rajonech 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. 6-24. Hladina podzemní vody při maximálních odběrech - 1. vrstva. 
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Obr. 6-25. 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. 6-26 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. 6-26. 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. 6-27 až Obr. 6-31 jsou prezentovány srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků v daném 

vodním toku na profilu ČHMÚ. 

 

 

Obr. 6-27. Oskava-Uničov - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

 

Obr. 6-28. Morava-Olomouc - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Obr. 6-29. Blata-Klopotovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

 

Obr. 6-30. Valová-Polkovice - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 
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Obr. 6-31. Morava – Kroměříž - srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodním toku 

 

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

časové distribuce. Graf na Obr. 6-34 dokládá závislost změny zásob na infiltraci. Je-li změna zásob 

kladná, dochází k doplňování hydrogeologické struktury a naopak, je-li tato záporná, dochází k jejímu 

vyprazdňování. Je patrné, že období dotací se kryjí s epizodami infiltrace, kdežto období ztrát s 

epizodami, kdy převažuje evapotranspirace. V průběhu modelované desetileté časové periody došlo ke 

zvýšení objemu podzemních vod akumulovaných v modelované hydrogeologické struktuře. Tento 

nárůst lze vyčíslit pouze absolutní hodnotou 82 mil. m
3
.  

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území modelové domény o rozloze 864 km
2
. 
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Obr. 6-32. 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. 6-33. 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. 6-33 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. 6-33. 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. 6-13. 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. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry 

Oblast Celý model 1624 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodní toky 6400 -9500 400 -400 
Přetoky z/do krystalinika (kulmu) 1800 -100 50 0 

z toho přetok přes Napajedelskou soutěsku  -60   

Vodárenské odběry  -900  -100 

Infiltrace 4200  310  

Evapotranspirace  -1600  -230 

Zásoby 2500 -2800 320 -340 

z/do 1610     

z/do 1623     

z/do 1623   70 -50 
z/do 1623   30 -60 

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. 6-34. 

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. 6-34. Prognózované změny složek vodní bilance v HGR 1624 

 

Dalším krokem bylo proto zohlednění redukce přítoků na okrajových podmínkách modelu (GHB III. 

okrajová podmínka q = f (H)). Je zřejmé, že srážko-odtokové změny závisí na geologických 

poměrech, geomorfologii, typu pokryvu a využití území („land use“). Bez srážko-odtokových simulací 

těchto infiltračních zázemí bylo jedinou variantou řešení zvolit redukci přítoků na okrajové podmínce 

na hranicích proporcionálně k redukci v zájmovém území rajonu, který byl VÚV prognózován. 

Na základě tohoto přístupu byly přepočítány přítoky přes hranice pro jednotlivé prognózy. Výsledky 

všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku jsou sumarizovány 

v Tab. 6-14 a graficky znázorněny na Obr. 6-35. Specifický základní odtok je počítán jednak pouze se 

započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace) a jednak se započtením přítoků na 

okrajových podmínkách – hranicích modelu (rajonu). 

 

Tab. 6-14. Prognózované změny specifického základního odtoku pro HGR 1624 

specifický základní odtok (l/s.km2) 

 
kalibrovaný model 

2001–2010 
predikce 2025 predikce 2055 predikce 2085 

efektivní infiltrace 0,7 0,6 0,5 0,5 
ef. infiltrace + přítok přes hranice modelu 

na okrajové podmínce III. typu GHB 
 

1,1 
 

1,0 
 

0,8 
 

0,8 
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Obr. 6-35. Prognózované změny specifického základního odtoku v HGR 1624 

 

VARIANTA OPTIMÁLNÍCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN  

V níže uvedené Tab. 6-15 je srovnání bilancí simulací s průměrnými odběry v letech 2001 až 2010 a 

maximálními povolenými odběry vůči hydrologickému stavu neovlivněnému čerpáním podzemních 

vod. Toto srovnání umožňuje specifikovat indukované zdroje pro jednotlivé scénáře. 

Z níže uvedeného je možno usuzovat, že stav odběrů v letech 2001 až 2010 je bilančně vyvážený, 

zatímco v případě maximálních odběrů je ovlivnění hydrogeologické struktury významnější a dopad 

na celkovou bilanci HGR 1623 zřejmý. Dle tohoto závěru a v souladu s očekávanými klimatickými 

změnami by bylo vhodné maximální povolená množství přehodnotit. 

 

Tab. 6-15. Srovnání indukovaných zdrojů 

okrajová podmínka 
indukované zdroje (l/s) 

aktuální odběry maximální odběry 

vodoteče 110 370 

přetoky přes hranice modelu 60 90 

 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá 

nutnost změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 

podzemních vod. 

Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo provedeno 

testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem hodnocení 

bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly provedeny na 

transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacím území (výsledek transientní simulace 

2000-2010), která byla fixována I. okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž průměrné čerpané 

množství Q (l/s) pro jednotlivá jímací území. Hodnocení bylo provedeno hromadně pro skupiny vrtů 

ve významnějších jímacích územích. Sanační čerpání, stejně tak jako některé málo významné odběry 

nebyly řešeny. Veškeré provedené prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v 

absolutních hodnotách. Nicméně jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat 

v rámci rozsáhlejších hydrologicky definovaných celků. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 

vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 

pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 

vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 

vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 

pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 

této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 
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starší roku 1960. 

 

Tab. 7-2. Počet analýz podzemní vody v HGR 1624 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

1624 142 - 2 23 

 

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 1624 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 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané se vyskytuje celá škála kategorií upravitelnosti od A1 až 

po >A3, přičemž v nejhorší kategorii >A3 jsou zvýšené především koncentrace železa. 

. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru HGR 1624 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1624  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 1624 jsou k dispozici dva vrty 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.  

Pro zhodnocení časového vývoje kvality podzemní vody v HGR 1624 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 
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obsahy složek, které velmi často způsobují zhoršenou kvalitu podzemní vody – dusičnanů, chloridů a 

síranů, a také výše celkové mineralizace. 

 

 

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1624 

 

Tab. 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1624 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

432053 -556350 -1133560 213,8 V-014 VB0124 12,0 Prostějov - Vrahovice 2009-2011 

692391 -545873 -1143938 195,87 VB-0121N VB0414 15,25 Lobodice 2009-2011 

456556 -545630 -1148590 193,18 S-015 VB0130 8,0 Kojetín 2009-2011 

 

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

nebo výši celkové mineralizace. 

Z kolísajících hodnot sledovaných ukazatelů v krátkém časovém období nelze vysledovat žádný trend 

nárůstu či poklesu. Snad pouze v případě vrtu VB0124 (V-014) Prostějov-Vrahovice lze pozorovat 

zvýšení obsahu chloridů a síranů, obsah dusičnanů rostl od roku 2009 do srpna 2010, poté dochází k 

mírnému poklesu. Celková mineralizace také mírně roste z hodnoty 0,62 g/l v roce 2009 přes 

maximum 0,84 g/l v květnu 2010 na hodnotu 0,8 g/l v dubnu 2011. U vrtu VB0414 (VB-0121/N) 

Lobodice lze zaznamenat mírně rostoucí hodnoty celkové mineralizace z 0,44 g/l v roce 2009 na 0,49 

g/l v roce 2011. Ve vrtu VB0130 (S-015) Kojetín stojí za zmínku zvýšená celková mineralizace, která 

se pohybuje okolo 1,40 g/l, s minimem v květu 2010, kdy poklesla na 0,89 g/l, poté se vrátila zpět na 

původní hodnotu. 

.  
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Celková mineralizace silně kolísá, pohybuje se v rozmezí 0,495 – 0,616 g/l v případě vrtu VB9562 

(HV-303/1 Novosedly) a 0,670 – 0,820 g/l v případě vrtu V-55 (Olšany u Prostějova). 

Celkově se v HGR 1624 nedá vyhodnotit jednoznačný trend poklesu nebo nárůstu koncentrací 

hlavních makrosložek, především z důvodu krátkých časových řad - za období let 2009 – 2011. 

 

 

Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1624 
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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. 

Na území HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané se nacházejíí relikty lužních lesů – PP Pod 

Zápovědským kopcem (Romže) a VKP Niva Hloučely, mokřadů – biocentrum Mokroš u Mořic. Z 

hlediska ochrany přírody se jako limitující ukazují velmi nízké průtoky na tocích Valové, Romži a 

Hané. Bilance zásob tyto skutečnosti zohledňuje. Vzájemné ovlivnění čerpáním podzemní vody do 

vodovodních soustav Smržice a ekosystémy v povodí Romže se v současnosti bezprostředně 

neprojevuje vzhledem ke vzdálenosti významnějších chráněných biotopů. 

 

Tab. 8-1. Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 1624 

SITECODE Kód Kategorie Název Rozloha (km2) Orgán OP 

  530 NPR Zástudánčí 111.278 AOPK ČR 

CZ0714085 3232 EVL Morava - Chropyňský luh 3205.334   

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000; KOD – číselný kód, pod kterým je 

MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); KAT – kategorie MZCHÚ: OP-

ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP - národní přírodní památka, PP - přírodní 

památka 
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Obr. 8-1. Lokalizace chráněných území a odběrů podzemních vod v rozsahu nově navržených hranic HGR 1624 
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8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

8.1.1. PRIORITNÍ MZCHÚ VE SPRÁVĚ AOPK ČR S VAZBOU NA 

PODZEMNÍ VODU 

 

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 

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.  
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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. 

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 

http://www.ochranaprirody.cz/
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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 

území zakončeno menším lužním lesem mezi obcemi Troubky a Tovačov, cca 8 km západně od 

Přerova.    

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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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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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 100 l/s
 
v HGR 1624 překračují přírodní 

zdroje. 

Na území HGR 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané je exploatováno významné jímací území 

Prostějov - Smržice (povolen odběr 78 l/s), kde významný podíl tvoří indukované zdroje (podle 

hydrometrických měření na Romži mohou dosahovat až přes 60 l/s). 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Ochrana zdrojů podzemní vody zahrnuje ochranu kvantitativní (množství podzemní vody) a 

kvalitativní (fyzikálně-chemické a mikrobiologické složení podzemní vody). Kvantitativní ohrožení je 

dáno umělými zásahy do přírodního režimu tvorby, oběhu a doplňování zásob podzemních vod. 

Ochrana kvalitativní zahrnuje opatření zabraňující kontaminaci podzemních vod znečisťujícími 

látkami. 

Kvalita podzemní vody je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů 

znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje nejvýznamnější zdroj znečištění plošná aplikace 

hnojiv a ochranných látek zemědělské velkovýroby, s negativním dopadem na kvalitu podzemních 

vod. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 1624 v rozhodující míře přiřadit území s vysokým 

až velmi vysokým rizikem znečištění. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

V HGR 1624 se těžba surovin neprovozuje, není zde ani chráněné ložiskové území (zásobnék plynu je 

v hlubokém podloží).  

 

Tab. 9-1: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

40004000 Lobodice - PZP Podzemní zásobník plynu 

 

 

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). 
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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 hydrogeologického rajonu 1624 podle hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz 

Prchalová et al. 2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, chlorovaných uhlovodíků, 

amonných iontů. 

V HGR 1624 se vyskytuje stará ekologická zátěž, jejíž nevyhovující stav způsobuje obsah 

polyaromatických uhlovodíků. 

Trendy v HGR 1624 jsou potenciální (chloridy, sírany). 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, stupeň odebíraného množství podzemních vod odpovídá přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohodspodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Hydrogeologický rajon 1624 představuje rajon kvartérních fluviálních sedimentů podél toků Romže, 

Hloučely a po jejich soutoku Valové v s. části rajonu a v jeho j. části podél Hané. Tato dvě 

hydrogeologicky samostatná území spojuje pravobřežní údolní niva Moravy a řeka Morava tvoří v. 

hranici rajonu. Hydrogeologický průlinově propustný kolektor představují kvartérní fluviální 

sedimenty výše uvedených toků, které budují spodní části údolních niv a terasové akumulace. 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. 1 <5 m 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. V volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 2 střední 1.10–4–1.10–3 

kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 

kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro HGR 1624 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 223 l/s v 50% zabezpečenosti a 140 l/s v 80 % 

zabezpečenosti. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnotu vypočtených přírodních zdrojů podzemních vod pro referenční období 1981-2010 uvádí Tab. 

10-2. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model, hydrologický model 

BILAN, hydraulický transientní model Modflow, ověření přímým měřením – expediční hydrometrická 

měření, archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1624 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

.-. štěrkopísek 95 
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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 55 l/s. Tato hodnota vychází z přírodních zdrojů a odpovídá 

transientním modelem ověřeným hodnotám. Respektuje požadavky na zachování minimálních 

zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na 

podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 100 l/s v rajonu překračují přírodní zdroje. 

Stávající odběr je do výše 50 l/s. 

Na území (resp. těsně vedle při hranici) HGR 1624 je exploatováno významné jímací území Prostějov 

- Smržice (povolen odběr 78 l/s), kde významný podíl tvoří indukované zdroje (podle 

hydrometrických měření na Romži mohou dosahovat až přes 60 l/s). Z hlediska zranitelnosti 

podzemních vod lze HGR 1624 v rozhodující míře přiřadit území s vysokým až velmi vysokým 

rizikem znečištění. 

Vzhledem k nízkým průtokům na tocích by bylo vhodné aplikovat v území v intravilánech koncept 

hospodaření se srážkovými vodami a ve volné krajině řešit jak na ploše rajonu, tak i v oblasti 

hydrologického masívu zvýšení infiltrace srážkových vod (pozemkové úpravy, infiltrace vody do 

horninového prostředí, omezení meliorací apod.). 

 

KOMENTÁŘ 

 

Modelem BILAN byl v rajonu 1624 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši 19,2 mm/rok, což je 0,61 l/s/km
2
 a tedy 51 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% 14,3 0,45 37 

80% 6,0 0,19 18 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 14,3 mm/rok, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 10,8 mm/rok. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na Obr. 10-1, 

sestavený podle výsledků modelování. 

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 548 mm, který odpovídá rajonu 1624, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 1,5-2,8 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 1624 (2,2 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 548 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 1,4 l/s.km
2
. Hodnoty 

základního odtoku určené modelem Bilan pro rajon 1624 jsou tak těsně pod spodní hranicí základního 

odtoku určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků. BFI použitý v modelu 

BILAN je 0,27. 

Numerické modelování proudění podzemní vody v programu Modflow bylo jedním z dalších způsobů 

ověření velikosti zdrojů podzemních vod. Modelování komplikovala nejistota propustnosti okrajové 

podmínky a říčních koryt. Tranzientní varianta modelu uvažuje efektivní infiltraci 1,2 l/s/km
2
, což je 

2x vyšší než v modelu Bilan. V modelu je počítáno s přítoky 50 l/s přes okraj modelu (dalších 0,4 

l/s/km
2
), což je již zatíženo větší nejistotou. Hodnotu přírodních zdrojů vyjadřuje hodnota odtoku 

z modelu Modflow ve výši 95 l/s v zabezpečenosti přibližně 50 %. 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši v hodnotě 55 l/s (0,58 hodnoty z přírodních zdrojů). 

Stávající odběr je do výše 50 l/s.  

 

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. 0.00 38.49 481.98 1187.33 1051.90 818.49 53.23 116.70 0.00 0.00 0.00 4.00 312.68 

MODFLOW EVT 120.07 59.14 24.55 24.78 53.53 152.14 343.45 483.78 478.87 439.83 357.24 212.77 229.18 

MODFLOW Toky Inf. 307.33 384.29 344.03 486.63 518.68 626.35 448.22 378.16 296.85 307.87 334.64 368.57 400.14 

MODFLOW Toky dren. 320.97 314.76 330.57 431.28 499.08 528.43 502.56 436.78 395.60 356.11 323.91 320.22 396.69 

MODFLOW_z.odtok 57.66 114.97 59.39 103.62 70.76 148.21 102.98 104.08 142.39 92.03 54.39 91.76 95.19 

MODFLOW OP Přítok 44.01 45.44 45.93 48.26 51.16 50.29 48.65 45.46 43.64 43.79 43.66 43.41 46.14 

MODFLOW OP Odtok 0.21 0.22 0.21 0.40 0.53 0.84 0.75 0.62 0.41 0.28 0.25 0.22 0.41 

 

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

konce roku.  
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 

 

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 2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především v 

suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí hydrogeologických masívů. 

Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků 

hladin podzemní vody je v relativně dobré shodě.  Hydrologický model nadhodnocuje vodné roky, při 

kterých byly srážkové epizody relativně krátké (např. rok 2006 – jarní tání sněhové pokrývky), které 

se na nárůstu zásob podzemní vody neprojevují. 
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Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly napjatost hydrogeologického rajonu bez 

možnosti navýšení odběrů. Na toku Hloučely a Romže, v prostoru mezi Prostějovem, Kostelcem na 

Hané a Smržicemi, existují podmínky pro břehovou infiltraci. To je patrné v případě jímacího území 

Smržice, při jehož exploataci dochází ke vzniku indukovaných zdrojů podzemní vody břehovou 

infiltrací z Romže. V nižší části povodí na toku Valové lze očekávat její převážně drenážní funkci. 

V údolní nivě Hané ukazuje bezprostřední závislost hladiny podzemn  vody na kolísání úrovně hladiny 

v řece na úzkou hydraulickou spojitost mělké zvodně s povrchovou vodou v toku. 

 

NÁVRHY 

Hydrogeologický rajon 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané ve svých stávajících hranicích 

nerespektuje rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů především v okolí Prostějova, v menší míře u 

Kojetína a v údolí Hané kde je ukončen u Dřevnovic, i když údolní niva Hané pokračuje dále k 

Vyškovu. Kolize hranice hydrogeologického rajonu 1624 s rozšířením kvartérních fluviálních 

sedimentů je zřejmá v případě jímacího území jižně od Smržic, jehož jímací objekty jsou situovány 

převážně vně hranice rajonu. Přitom je zde využívána především zvodeň kvartérních fluviálních 

sedimentů v prostoru Romžské nivy. Realizované práce dávají podklad pro návrh změny rozsahu HGR 

1624 (Obr. 3-2, Obr. 4-12, Obr. 4-13, Obr. 5-1, Obr. 5-2, Obr. 4-4, Obr. 5-5). 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme využívat vrty 

ČHMÚ uvedené v Tab. 5-4. Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení 

nově vyhloubených vrtů 1624_1 Bezměrov a 1624_2 Kralice na Hané (Tab. 5-3, Tab. 10-5) do státní 

monitorovací sítě. Oba nové hydrogeologické vrty (1624-1 Bezměrov – 204 m a 1624-2 Kralice na 

Hané – 240 m) hloubené na území HGR 1624 byly realizovány a vystrojeny pro sledování neogénu a 

vztahu obou nad sebou ležících rajonů – 1624 a 2220. Vrty mají význam pro monitoring zvodně 

v tercierním HGR 2220. 

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 

1624_1 Bezměrov 1151028 542742.2 192.56 193.34 204 0.65 

1624_2 Kralice na Hané 1134943 555406 209.6 210.44 240 10.05 
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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 1624 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 95 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází z hodnoty 

přírodních zdrojů stanovených hydraulickým modelem 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1624 je 55 l/s, Tato hodnota 

vychází z přírodních zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřeným hodnotám. 

Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a 

respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých 

chráněných ekosystémů. 

 Maximální povolené odběry 100 l/s v rajonu překračují přírodní zdroje. Skutečné 

odběry 50 l/s v rajonu jsou ve výši využitelných zdrojů (pokud do rajonu zahrneme jímací 

území Smržice). Existují tak nezanedbatelná rizika při možném zvýšení odebíraného množství 

podzemní vody pro vodárenské zásobování. 

 Hydrogeologický rajon ve svých stávajících hranicích nerespektuje rozšíření kvartérních 

fluviálních sedimentů především v okolí Prostějova, v menší míře u Kojetína a v údolí Hané je 

ukončen u Dřevnovic, i když údolní niva Hané pokračuje dále k Vyškovu. Kolize hranice 

HGR 1624 s rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů je zřejmá v případě jímacího území 

jižně od Smržic, jehož jímací objekty jsou situovány převážně vně hranice rajonu. Přitom je 

zde využívána především zvodeň kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru Romžské nivy. 

Realizované práce dávají podklad pro změnu rozsahu hydrogeologického rajonu. 

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených 

vrtů 1624_1 Bezměrov a 1624_2 Kralice na Hané do státní monitorovací sítě. 
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