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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

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

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

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

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

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

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1651 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 1651 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Dolnomoravského úvalu 

ID útvaru: 16510 

Název útvaru: Kvartér Dolnomoravského úvalu 

Plocha, km2: 168,213 

Pozice: rajon svrchní vrstvy  

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Dílčí povodí: Morava a přítoky Váhu 

Povodí: Dunaj 

Bilancovaný kolektor: kvartérní sedimenty  

Kraje: Jihomoravský, Zlínský 

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

 

Hydrogeologický rajon 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu je vymezen jako rajon svrchní vrstvy 

ve smyslu vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 

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

podzemních vod. HGR 1651 má výrazně protáhlý tvar sledující tok řeky Moravy zhruba ve směru 

SV-JZ, v úrovni Strážnice vybíhá k V do poměrně široké údolní nivy Veličky a jejích přítoků. Jeho 

celková plocha činí 168,213 km
2
. Je budován fluviálními sedimenty řeky Moravy a jejích 

nejvýznamnějších přítoků, v nichž vznikají hydrogeologické kolektory s průlinovou propustností. 

Hranice rajonu je dána rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů řeky Moravy, malá část j. 

omezení je tvořena státní hranicí. 

Větší část území HGR 1651 je pro své přírodní podmínky součástí Chráněné oblasti přirozené 

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

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1651 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Zkoumaný HGR 1651 zaujímá severní část Dolnomoravského úvalu (hradišťský příkop). Rozprostírá 

se podél Moravy s hlavními přítoky Olšava, Okluka, Zlámanecký potok, Salaška, Dlouhá řeka z 

Chřibů a Velička mezi Napajedly, Uherským Hradištěm, Strážnicí a Rohatcem na HGR 1651 se 

rozprostírá na listech geologických map ČR 1 : 50 000 25-33 Uherské Hradiště (Havlíček et al. 1994), 

35-11 Veselí nad Moravou (Vůjta et. al 1992), 34-22 Hodonín (Havlíček et al. 1995) a 34-24 Holíč 

(Novák, Havlíček 1995), zatím bez vysvětlujícího textu. Tyto mapy přehledným způsobem seznamují 

s geologickou stavbou zájmového území a podávají základní informace pro různé geologické 

odborníky, specialisty. Doposud vytištěné Základní geologické mapy České republiky v měřítku 

1:25000, doplněné textovými vysvětlivkami, detailně popisují různé genetické a litologické typy 

hornin této oblasti. Dokumentují všechny fluviální akumulace a sedimenty výplavových kuželů i 

vzhledem k hydrogeologickým údajům o podzemní vodě: 34-222 Vracov (Tomanová Petrová, Novák 

et al.2009a), 34-223 Hodonín (Tomanová Petrová et al.2009b), 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky 

(Havlíček et al 2007). Kromě základního geologického výzkumu a mapování zde probíhaly speciálně 

zaměřené výzkumy. 

Nejvýznamnější obsáhlá práce (Kouřil 1970) shromažďuje popisy důležitých vrtů z oblasti nivy 

Moravy a okolí. Četné geologické řezy napříč nivou Moravy přehledně charakterizují stavbu údolní 

nivy a nejnižších teras, významných z hydrogeologického a kvartérně - geologického hlediska. 

Doprovodný text charakterizuje celé povodí jak z geologického, tak i hydrogeologického hlediska.  

Z dalších významných výzkumných akcí byla morfostrukturní analýza při vyhledávání ložisek nafty a 

plynu v úseku Střed (Zeman et. al. 1977, 1980). Výsledky jsou doloženy jak geologickým základním 

výzkumem, tak řadou paleontologických, seismologických a geofyzikálních specialistů. Autoři uvádějí 

výsledky výzkumů morfostruktury hradišťského příkopu, která vznikla patrně koncem pannonu a 

počátkem pontu. V pannonském období dochází v karpatské oblasti k význačným pohybům. Po 

pannonu pravděpodobně vznikl asymetrický prolom hradišťského příkopu. V pliocénu pronikla 

pontská jezerní pánev zálivem do hradišťského příkopu (Jiříček 1975, Ilčík 1976). Uložily se zde jíly a 

písky a pestrá písčito-jílovitá souvrství, vzniklá resedimentací zvětralin po obvodu hradišťského 

příkopu. Dřívější výzkumy (Zeman et al. 1977, 1982) ukázaly, že tato terigenní série odpovídá z velké 

části a fluviolakustrinním uloženinám a sedimentům výplavových kuželů, převážně spodno- a 

střednopleistocenního stáří. Statigrafické zařazení je nutné přehodnotit novými výzkumy, zejména po 

posunu báze kvartéru na 2,58 milionů let odsouhlasené Mezinárodní stratigrafickou komisí (Gibbard 

et al. 2009). V oblasti HGR 1651 však probíhala ještě celá řada kvartérně- geologických výzkumů 

(Minaříková 1982, Havlíček 1980, 1977). Charakteristika těžkých minerálů a valounové analýzy z 

fluviálních písčitých štěrků je významná pro paleogeografické závěry o toku a změnách v říčním toku 

Moravy a jejich přítoků. Výzkumu kvartérních sladkovodních vápenců se věnoval Kovanda (1972), 

často indikující aktivní prameny, kterým by se měla taky věnovat náležitá pozornost. Czudek et al. 

(1985) zkoumali největší a nejstarší pleistocenní výplavový kužel u Boršic u Buchlovic, významný i z 

hydrogeologického hlediska. Více jak 30 mocné štěrkové a písčité sedimenty s četnými hiáty v 

sedimentaci spojené s erozí, s 2–3 polohami mrazových klínů dokládají velmi složitý polycyklický 

vývoj. Přítomnost červených porcelanitů a pískovců z Chřibů dokládají značný rozsah povodí Dlouhé 

řeky a přítoků. V popisovaném rajonu zde byly využity jak mapovací, petrografické, radiokarbonové, 

paleobotanické (Břízová et al. 2000), ale i paleomagnetické metody výzkumu kvartérních sedimentů 

upřesňující naše výzkumy. Zejména nejnovější výzkum využil moderních metod výzkumů 
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svrchněpleistocenních a holocenních sedimentů Dolnomoravského úvalu (řeka Morava a dolní tok 

Dyje) za mezinárodní účasti specialistů (Kadlec et al. 2015). Kromě vědeckých závěrů, může mít i 

praktický význam v oblasti hydrogeologie a ložiskové geologie, protože se zabývá výzkumem 

fluviálních nivních sedimentů a kvartérních sedimentů na obou březích Moravy s drobnými přítoky. 

Do tohoto rajonu zasahuje svým severním výběžkem území s indiciemi na ropu a plyn (Suk, Ďurica et. 

al 1991). Průzkumný vrt v okolí Dubňan Dy-1 dosáhl hloubky 1251 m je bez popisu profilu, u 

Moravského Písku MP-1 byl do hloubky 654,6 m a zastihl sedimenty pliocénu, panonu, badenu, 

sarmatu a flyše, u Vracova Vrac-2 byl do hloubky 1000 m s obdobným profilem a ukončením ve flyši. 

Tyto skutečnosti mohou být opět důležité při řešení hlubších kolektorů.  

Na dokreslení všech druhů důležitých metod geologického výzkumu je třeba upozornit na geofyzikální 

průzkum mocností kvartérních sedimentů v údolní nivě Moravy metodou VES. Sestavené mapy 

vyznačují izolinie hloubek kvartéru, významně pomáhající při hydrogeologických a kvartérně- 

geologických studiích a výzkumech (Janoštík 1986). 

 

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.  

V rámci projektu byl v HGR 1651 proveden geofyzikální průzkum na dolním toku řeky Veličky. 

Cílem prací bylo upřesnit informace o charakteru a mocnosti sedimentů fluviálního kužele Veličky při 

soutoku s tokem Moravy. Geofyzikálním měřením se podařilo upřesnit mocnosti kvartérních 

sedimentů a jejich vyčlenění na polohy s vyšším obsahem jílovité příměsi. Byla také vymezena 

opuštěná říční koryta a tektonické porušení neogenního podloží (Bárta a kol. 2015). 

Pro konstrukci izoliniových modelů byly využito 3291 archivních vrtů (Obr. 3-1) s různou možností 

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

ložiskově geologických průzkumů, které byly zmíněny výše.  

V rámci projektu nebyly v HGR 1651 realizovány žádné nové průzkumné vrty.  
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Obr. 3-1. Schéma použitých průzkumných děl 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

charakteristiku HGR 1651 poskytuje práce Michlíčka et al. (1986) a navazující práce Olmera et al. 

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

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

Komplexně je území HGR 1651 a jeho širší okolí zhodnoceno v kontextu Základní hydrogeologické 

mapy ČSFR 1 : 200 000 listy 25 Zlín a 34 Znojmo (Jetel 1991a, Krásný – Kullman 1989), Mapy 

chemismu podzemních vod 1 : 200 000 (Rybářová 1988a, Krásný – Vrána 1989) a doprovodných 

textových vysvětlivek (Jetel et al. 1988, Krásný – Kullman – Vrána et al. 1987). Bližší okolí 

hydrogeologického rajonu je pak souhrnně zhodnoceno v Hydrogeologické mapě ČR (ČSR) 1 : 50 000 

listy 25-33 Uherské Hradiště, 34-22 Hodonín a 35-11 Veselí nad Moravou (Rybářová 1994, 

Machatková 1988 a Krám 1990). 

Na území HGR 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu zasahuje několik regionálních hydrogeologic-

kých průzkumů většího i menšího rozsahu, zpravidla za účelem ověření zdrojů podzemní vody. 

Problematikou podzemních vod v celém údolí řeky Moravy se zabýval Kouřil (1970), jehož syntetická 

studie obsahuje záměry hladin podzemních vod, mapy hydroizohyps a proudění podzemních vod, v 

jejím průběhu však nebyly vyhloubeny nové hydrogeologické vrty. Hydrogeologickou syntézu 

kvartérních fluviálních uloženin řeky Moravy v Dolnomoravském úvalu, která kromě přehledu 

regionální hydrogeologie, výsledků chemických analýz vod a záměrů hladin podzemní vody obsahuje 

odhad využitelných zdrojů podzemních vod, zpracoval Malý (1990). Součástí závěrečné zprávy je 

hydrogeologická mapa a mapa hydroizohyps. Hydrogeologické průzkumy, některé s nově 

vyhloubenými vrty, prováděli Herešová (1980) a Herešová et al. (1989) v okrajových částech údolní 

nivy řeky Moravy mezi Petrovem a Veselím nad Moravou; Taraba v širším okolí Bzence (1970) a v 

oblasti Rohatce (1987); Žůrková v oblasti Polešovic (1987) a Kněžpole u Uherského Hradiště (1978); 

Malá (1979) rovněž v oblasti Kněžpole u Uherského Hradiště, Chval et al. (1981) v levobřežní nivě 

řeky Moravy v prostoru mezi Strážnicí, Lidéřovicemi a Vnorovy. Výpočet zásob podzemních vod 

obsahují z výše uvedených průzkumů práce Herešové (1980), Taraby (1987), Žůrkové (1987) a Chvala 

et al. (1981). Studie shrnující poznatky o regionální hydrogeologii a vodním hospodářství sestavili 

Herešová pro okres Hodonín (1982) a pro bývalý okres Gottwaldov (1985) a Chval et al. pro okres 

Uherské Hradiště (1984).  

Dále jsou Českou geologickou službou archivovány výsledky četných hydrogeologických průzkumů 

víceméně lokálního významu, zaměřených na získávání a ověřování zdrojů podzemní vody, sledování 

případných úniků kontaminantů či sanace znečištění. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 1651 udává Tab. 3-1, spolu 

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

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-1. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 1651 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
hydrogeologické objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška vrty ČHMÚ 

1651 807 647 664 177 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

V rajonu 1651 je zastoupena řada genetických typů kvartérních uloženin: fluviální písky až štěrky 

teras, fluviální holocenní jíly, písky a štěrky a fluviolakustrinní sedimenty (jílovité písky, písky, písčité 

jíly s vložkami štěrků), sedimenty výplavových kuželů, včetně svahových, eolických (spraše, naváté 

písky), organických a smíšených sedimentů (např. Havlíček 1980).  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Podložní jednotky  

V podloží kvartérních sedimentů HGR 1651 jsou převážně neogenní sedimenty vídeňské pánve a 

hradišťského příkopu (baden až pont). Po litologické stránce převažují střídající se polohy jílů, 

prachů a písků s vrstvami štěrků, často těžko odlišitelných od nadložních kvartérních fluviálních 

a fluviolakustrinních sedimentů. Pro tuto oblast jsou charakteristická naleziště ropy, zemního plynu 

a v minulosti i lignitu. Jsou zdrojem kvalitní podzemní vody včetně drobných balneologických zdrojů 

Napajedla, Ostrožská Nová Ves – lázně a Petrov. 

Spodní pleistocén 

V období spodního pleistocénu ustoupila jezerní sedimentace na úkor sedimentace fluviální a začíná 

se vytvářet současná říční síť. Ta ještě nekomunikovala s řekou Moravou, tekoucí v té době patrně 

Vyškovskou branou. Hlavním tokem zde byla „Dřevnice“, která dala vznik fluviálním akumulacím v 

relativních výškách 30–70 m nad současnou řekou (V. a VI. úroveň; Zeman 1973). Tyto nejvyšší 

úrovně fluviálních písků až štěrků, místy hlinitých, jsou zachovány jen v drobných reliktech a malých 

mocnostech. Jejich dlouhý vývoj a poměrně značné stáří dokládají fosilní půdy typu ferreto na 

povrchu těchto štěrků a jejich limonitizace (Zeman et al. 1980).  

Na pravém břehu je nacházíme s. od Spytihněvi v relativní výšce 70 m, na povrchu s relikty půd typu 

ferreto. Mezi Kudlovicemi a Spytihněví leží ve výškách 30–35 m, sz. od Starého Města v rozmezí 30–

40 m, ve vrtu M-31 u Velehradu je báze v relativní výšce 55–60 m a ve vrtu M-30 u vodojemu jz. od 

Jalubí jsou pod 18,5 m spraší fluviální písčité štěrky s bází 60–65 m nad nivou řeky. Jejich mocnost je 

do 2 m; často jsou jen v podobě roztroušených valounů v ornici. Výskyty reliktů těchto vyšších 

fluviálních akumulací končí na pleistocenní zlomové linii, probíhající od Nedakonic směrem na 

Ostrožskou Novou Ves (geofyzikální měření VES, Janoštík 1976). Na jih od této linie narůstá prudce 

hloubka kvartérního podloží. 

Na levém břehu řeky Moravy se vyskytuje skupina těchto vyšších fluviálních akumulací mezi 

Kunovicemi a severním okolím Ostrohu; mají spíše charakter špatně vytříděných sedimentů 

výplavových kuželů. Nejvyšší fluviální úrovně fluviálních písčitých štěrků a písků se štěrkem (64 a 50 

m nad současnou nivou) jsou v. a sv. od Ostrožské Nové Vsi a písků se štěrkem v relativní výšce  

27–35 m mezi Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí. Jsou to rezavě hnědé středně zrnité fluviální 

písčité štěrky a písky s hojnými dokonale zaoblenými až polozaoblenými valouny flyšových pískovců 

(90–95 %), méně křemene a rohovce s černou patinou o velikosti 5 cm. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa okolí HGR 1651  
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 1651 

 

Do této nejstarší skupiny fluviálních akumulací patří i relikt limonitem zbarvených fluviálních štěrků 

sz. od Bílovic na kótě 233 m n.m. “Štěrky“, s bází v relativní výšce 40 m a povrchem 44–50 m nad 

řekou; převažují flyšové pískovce. Popsané štěrky patrně náleží levostranným přítokům Moravy 

Březnici nebo Zlámaneckému potoku.  

Petrografický výzkum (Minaříková 1982) ukázal, že zjištěné fluviální sedimenty jsou písčitými štěrky, 

štěrky i zahliněnými písky. Valouny jsou převážně drobnozrnné a špatně vytříděné jsou i středně zrnité 

písky. Ve valounovém materiálu převládají polooválené a poloostrohranné flyšové pískovce (40–85 
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%) a silicity, zejména křemen, kvarcity a rohovce (11–53 %). V těžké frakci převažují opakních 

minerálů (35–62 %) nad granátem, amfibolem a staurolitem; mají podobné složení těžkých minerálů 

jako sedimenty výplavových kuželů (místní provenience). Podstatný rozdíl oproti středno a 

svrchnopleistocenním fluviálním sedimentům je v jejich horším vytřídění, zahlinění a hlavně jsou 

tvořeny jen místním horninovým materiálem. Sporadicky zjištěné granitoidy a krystalické břidlice 

nejspíše pocházejí ze zvětralých flyšových slepenců. Ve spodním pleistocénu se začínají ukládat 

sedimenty výplavového kužele v Boršicích u Buchlovic (Czudek et al 1985). 

 

 

Obr. 4-2. Geologické řezy jižně od Kněžpole podle Havlíčka (1980). 

Legenda: 1 – navážka, 2 – povodňové hlíny, 3- splachové sedimenty, 4 – svahové hlíny a písky, 5 – spraše a 

sprašové hlíny, 6 – naváté písky, 7 – fluviální písčité štěrky (sv. pleistocén až holocén), 8 – proluviální sedimenty, 

9, 10 – fluviální písčité štěrky (střední pleistocén), 11 – fluviolakustrinní sedimenty, 12 , 13– fluviální hlinité písčité 

štěrky, 15 – organické sedimenty, 16 – předkvartérní jednotky 17 – geologická hranice ověřená, 18 - geologická 

hranice předpokládaná, 19 – stratigrafická hranice, 20 – průběh zlomové linie, 21 lom profilové linie 
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Střední pleistocén 

Další skupinou fluviálních akumulací v relativní výšce 15–25 m nad nivou Moravy, náleží již do 

středního pleistocénu (IV. úroveň, Zeman 1973). Tyto písky a štěrky se zachovaly v reliktech u 

Kunovic, v Napajedelské bráně a jižně od ní, 2 km sz. od Huštěnovic, zsz. od Starého Města jako 

výplň mrazových klínů v relativní výšce 24–25 m a u ZD Spytihněv. Není vyloučeno, že u Napajedel 

jde o vyzdviženou střednopleistocenní terasu. Pod 4–6 m přeplaveného jílu asi l m mocná jílovitá 

přeplavená poloha s černými povlaky Mn oxidů; do hloubky 7 m sahají fluviální písčité štěrky s 

čočkami diagonálně zvrstveného písku. Převažují valouny flyšových pískovců s černou patinou a 

křemen. Podobné složení mají sedimenty u ZD Spytihněv. Při petrografickém výzkumu Minaříková 

(1982) konstatovala velmi podobné zrnitostní a valounové složení jako u spodnopleistocenních 

akumulací. 

Fluviolakustrinní sedimenty vyplňují nejhlubší přehloubené části údolí řeky Moravy zejména v 

hradišťském příkopu; jsou pleistocenního stáří a nevystupují na povrch. Jsou překryty mladšími 

svrchnopleistocenními a holocenními sedimenty. Jejich rozsah stanovil M. Krejčíř (viz Zeman et al. 

1980). Tyto sedimenty dosahují místy mocnosti až 35 m, jak je doloženo vrtnými pracemi i 

geofyzikálním měřením (VES, Janoštík 1976). Litologicky jsou srovnatelné se střednopleistocenními 

fluviolakustrinními sedimenty v Hornomoravském úvalu (Macoun a Růžička 1967). Geofyzikální 

výzkumy Janoštíka (1976) ukazují, že rozšíření fluviolakustrinních sedimentů je vázáno na 

tektonickou depresi, omezenou zlomy směru ZSZ–VJV mezi Ostrožskou Novou Vsí a Nedakonicemi, 

jižně od boršického výplavového kužele. Jedná se o jílovité písky, písky, písčitými jíly s ojedinělými 

vložkami štěrků a písčitých štěrků. Severně od Ostrohu tvoří fluviolakustrinní uloženiny podloží i 

střednopleistocenním fluviálním a písčitým štěrkům a sedimentům výplavového kužele (chaoticky 

uložené, špatně vytříděné štěrky a písky). V porovnání s fluviálními uloženinami řeky Moravy jsou 

výrazně jemnozrnnější. Jsou šedé, středně až jemně zrnité, jílovité s ojedinělými polohami drobných 

štěrků. V asociaci těžkých minerálů převládá staurolit nad granátem (Minaříková 1982). Určení 

lignifikovaného dřeva Cotinus coggyria Scop. (Opravil 1969) z vrtů V-1 u Ostrohu z hloubky 36–37 m 

nasvědčuje střednopleistocennímu, případně i většímu stáří.  

Další skupinou střednopleistocenních akumulací jsou fluviální písky až štěrky vyvinuté po obou 

březích Moravy, s bází v relativní výšce 0–7 m a povrchem 5–12 m; je nejrozšířenější fluviální 

akumulací v celém hydrogeologickém rajonu 1651 (III. a II. úroveň, Zeman 1973) o mocnosti 2–5 m. 

V úseku j. od Nedakonic až k Moravskému Písku na pravém břehu a od Ostrohu k Veselí nad 

Moravou na levém břehu povrch teras mírně klesá. Místy je porušena po-klesy v Napajedelské bráně a 

u Vnorov. Jsou to žlutohnědé polymiktní písčité štěrky, středně až hrubě zrnité, s valouny 

polooválenými až oválenými o velikosti 2 – 6 cm. Převládá křemen, krystalické břidlice a místní 

materiál z flyšových pískovců, ojedinělé jsou krystalické břidlice. V asociaci těžkých minerálů 

převládá staurolit nad granátem, s výrazným stupněm navětrání. Sv. od Ostrohu a ve Starém Městě 

leží v nadloží střednopleistocenní fluviální akumulace silně kryoturbované zahliněné štěrky 

výplavových kuželů. Na jejich rozhraní je místy vyvinut i 20 cm mocný slepenec s CaCO3 tmelem. V 

pískovně u Ostrohu a u Veselí nad Moravou se na jejich povrchu zachovala interglaciální 

parahnědozem a celý povrch štěrků byl postižen mrazovým provířením. Druhý horizont mrazových 

klínů uvnitř souvrství svědčí o přerušení sedimentace mezi oběma štěrkovými akumulacemi (tzv. 

zdvojení terasy). V nadloží popsaných fluviálních písčitých štěrků, zejména na pravém břehu řeky 

Moravy, jsou zachovány svahoviny, přeplavené spraše a naváté písky. 

Zahliněné písčité štěrky výplavových kuželů středno až místy patrně i spodnopleistocenního stáří 

tvoří morfologicky výrazné akumulace a plošiny podél nivy Moravy mezi Spytihněví a Sudoměřicemi 
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(v Boršicích u Buchlovic, u Velehradu, Kunovic, Ostrohu, Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrova a 

Sudoměřic) překrývající jak podložní neogenní sedimenty, tak místy i střednopleistocenní fluviální 

akumulace. Vznikaly v relativně krátkém období, proto je pro ně typická nevytříděnost, opracování, 

rozdílná hrubost i stupeň zahlinění. Přínos horninového materiálu do oblasti Hradišťského příkopu a 

Strážnické kotliny byl doložen v okolí Boršic u Buchlovic, v. od Modré z Chřibů a z Kyjovské 

pahorkatiny, na ostatních lokalitách z Vizovických vrchů a Bílých Karpat. Skládají se z valounů až 

balvanů a úlomků hornin blízkého okolí, písků i hlín ojediněle s polohami přeplavené písčité spraše. 

Na levém břehu řeky Moravy jsou sedimenty výplavových kuželů tvořeny valouny flyšových, středně 

až jemně zrnitých glaukonitických pískovců, šedých vápenců, křemene, křemence včetně do červena 

zbarvených flyšových křemenných glaukonitických pískovců. Toto červené zbarvení mohlo vzniknout 

vypálením na kontaktu s andezitovými intruzemi, běžnými v. od studovaného území. Z těžké frakce 

převažují opakní minerály. Na pravém břehu jsou opět valouny flyšových navětralých glaukonitických 

pískovců, méně křemene, křemence, kyselých granitoidů a krystalických břidlic (Jalubí, v. od Modré). 

V těžké frakci převládají opakní minerály, staurolit a minerály zoisit-epidotové skupiny. Sedimenty 

výplavových kuželů jsou patrně sekundárně vápnité vyluhováním CaCO3 z flyšových pískovců často s 

bílými vápnitými povlaky na povrchu a místy (s. od Uherského Ostrohu) tvoří i drobné polohy 

mrazově provířených kvartérních vápnitých slepenců.  

Pro poznání popisovaných sedimentů má největší význam odkryv v sedimentech výplavového kužele 

u Boršic u Buchlovic (Czudek et al 1985). Uvnitř 25–30 m mocného souvrství písků (eolického, 

fluviálního a patrně i fluviolakustrinního původu) a štěrků jsou častá výrazná erozní rozhraní a polohy 

mrazových klínů, svědčící o složitém polycyklickém vývoji. Převažují valouny a úlomky flyšových 

glaukonitických pískovců, často silně limonitizovaných a zbarvených Mn oxidy, nad valouny 

křemence, křemene, kyselých granitoidů a krystalických břidlic. Z paleogeografického hlediska je 

významná přítomnost zvětralých drobných úlomků červených medlovických porcelanitů, dokládající 

přínos horninového materiálu z okolí několik kilometrů vzdálených Medlovic. V této štěrkovně, 

odkrývající šikmo a horizontálně zvrstvené středno až spodnopleistocenní písčité a štěrkovité 

sedimenty výplavového kužele, byly zjištěny 2 výrazné mrazem provířené polohy písků prostoupené 

mrazovými klíny. Rozhraní spodního a středního pleistocénu bylo stanoveno v písčité poloze v 

hloubce 10 m (paleomagnetické rozhraní B/M = 0,788 mil. let BP; Czudek et al. 1985). Ve svrchních 

píscích bylo stanoveno svrchnopleistocenní stáří, dosvědčující dlouhý a složitý vývoj tohoto tělesa 

(Kadlec et al. 2015). Z paleogeografického hlediska a pro pochopení složitosti vývoje sedimentů 

výplavových kuželů jsou významné polohy navátých písků, lišících se svým litologickým vývojem a 

obsahem těžké frakce (staurolit převažuje nad granátem) od navátých písků svrchního pleistocénu. 

Jejich petrografické složení spíše navazuje na fluviolakustrinní sedimenty v údolí řeky Moravy. To 

dokládá eolickou činnost patrně i ve spodním (?) a středním pleistocénu. Z hydrogeologického 

hlediska se jedná o velmi důležité sedimenty, které je nutné brát v úvahu. Vyplňují totiž hluboká a 

dlouhá údolí zaříznutá ve svazích nad nivou Moravy, kudy přitéká zřejmě velké množství podzemní 

vody z okolních Chřibů do údolní nivy. 

 

Svrchní pleistocén 

Z eolických sedimentů se zde vyskytují spraše, sprašové hlíny, spraše s úlomky hornin a naváté písky. 

V menší míře sem náleží i smíšené sedimenty (naváté písky střídající se s polohami přeplavených, 

místy i hlinitých písků). 
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Obr. 4-3. Příčný profil nivou Moravy (Havlíček a Zeman, 1986), spodní část souvrství sedimentů označované jako 

naváté písky (index 4) byly nově reinterpretovány (Kadlec et.al 2009) jako lakustrinní až fluviolakustrinní 

sedimenty na povrchu převáté eolickým pískem. 

 

 

Spraše a sprašové hlíny jsou rozšířeny ve Vážanské vrchovině, Kudlovické pahorkatině, na SV 

Kyjovské pahorkatiny a na sz. okraji Vizovických vrchů, na hranici s Dolnomoravským úvalem. Jsou 

žlutohnědé až okrově hnědé, slídnaté, slabě jílovité a silně písčité; směrem do podhůří Chřibů 

přecházejí do sprašových hlín. Jižně od Veselí nad Moravou převažují spraše s úlomky hornin. Místy 

lze pozorovat střídání písčité spraše s polohami navátého písku (bývalý sprašovník sv. od Kudlovic, 

opuštěná cihelna 2 km jv. od Modré a opuštěný sprašovník mezi Jalubím a Starým Městem). Obsah 

CaCO3 se pohybuje v rozmezí 1,10–11,26 %, u sprašových hlín je obsah velmi malý. Obsah humusu 

je velmi nízký, a to 0,08 %. Z rozboru vyplývá, že podíl CaCO3 vzrůstá s hloubkou, zatímco s 

humusem je tomu naopak. Průměrná mocnost se pohybuje od l do 10 m, v okolí Boršic u Buchlovic až 

27,5 m; mnohdy spraš vyrovnává pouze nerovnosti v podloží. Sprašové souvrství v rekultivované 

cihelně j. od Polešovic je členěno pět fosilními středno až svrchnopleistocenního stáří (Havlíček 1977 

a 1980). Na podložním zvrásněném jílovci je ještě lokálně vyvinuta patrně spodnopleistocenní půda 

braunlehmového typu (Smolíková 1973, Havlíček 1977, 1980). Ve spraších a sprašových hlínách jsou 

vyvinuty fosilní půdy v Sušici, 2 km j. od Ostrohu, sv. od Jalubí v hloubce 3–3,5 m (PK I); v tomto 

souvrství ve 2–2,50 m byla nalezena ramenní kost srstnatého nosorožce (Coelodontus antiquitatis – 

určil O. Fejfar). V dnes opuštěné kunovické cihelně byla v 6 m zjištěna ve spraši malakofauna 

(společenstvo arktické stepi z konce svrchního pleistocénu - Kovanda in Havlíček 1980). V čočce asi 1 

m mocné spraše, přemístěné do povrchových partií sedimentů výplavového kužele v Boršicích u 

Buchlovic, byla určena chladná collumelová fauna (Succinea oblonga Drap., Vallonia tenuilabris 

(A.Br.), Pupilla loessica (Lžk.) a Unio sp. frgm. – Kovanda in Czudek et al. 1985). 

Naváté písky nacházíme na pravém břehu Moravy mezi Kostelany nad Moravou, Rohatcem a 

Hodonínem; na levém břehu mezi Veselím nad Moravou a Petrovem. Mocnost kolísá, v průměru 

dosahují 3–5 m; oblasti Dúbravy jsou uváděny až 35 m mocné. Podle kvartérních výzkumů 
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pracovníků AV ČR (Kadlec et.al 2009 a 2015) však větší spodní část tohoto souvrství může být i 

lakustrinního až fluviolakustrinního původu. Potvrzuje to i práce Havlíčka a Zemana (1986). Naváté 

písky tvoří i vložky v sedimentech výplavových kuželů a dokládají tak eolickou činnost v průběhu 

celého pleistocénu (např. u výplavového kužele u Boršic u Buchlovic). Jedná se o žlutohnědé, 

převážně nevápnité, slabě slídnaté, středně až jemně zrnité naváté písky s plástevným podzolem do 

hloubky 1–2 m; tvoří i duny zejména mezi Bzencem a Strážnicí. Průměr zrnitosti Mz kolísá od 0,69 do 

0,17 mm (Minaříková 1982). Většina navátých písků má zde symetrické rozdělení, což je příznačné 

pro tento typ sedimentu. Po petrografické stránce převažuje polozaoblenný křemen (80 %), méně živec 

a drobné úlomky křemenných glaukonitických pískovců a hornin krystalinika. Neprodělaly dlouhý 

vývoj, nebyly převívány na dlouhou vzdálenost. Protože se naváté písky nacházejí převážně na pravém 

břehu řeky Moravy, předpokládá Minaříková (1982) jejich převívání od JV a V. Složení těžké frakce 

navátých písků odpovídá svým zastoupením těžkých minerálů svrchnopleistocenním a holocenním 

fluviálním sedimentům. Smíšené sedimenty (eolické sedimenty s příměsí svahovin, místy s kamenitou 

příměsí, deluvioeolické) jsou ojediněle pohřbené pod navátými písky. Jz. od Polešovic byly v 

pískovnách odkryty pod navátými písky silně mrazem provířené písky a prachy, představující patrně 

fosilní nivní půdu(?)s redeponovanými kostmi. V jejich podloží jsou „deluvioeolické“ slabě jílovité 

písky s čočkami štěrků, v nichž v hloubce 9 m byl nalezen neporušený mamutí kel. Celé souvrství leží 

na střednopleistocenních (?) fluviálních písčitých štěrcích s valouny flyšových pískovců, křemene a 

hornin krystalinika. Tyto naváté a „smíšené“ písky nacházíme i v pískovně OÚ Polešovice. 

Z hydrogeologického hlediska se jedná o sedimenty, které je nutné brát v úvahu, zejména v kontextu s 

podložními sedimenty.  

Sedimenty výplavových kuželů svrchnopleistocenního stáří na březích Veličky u Tasova a Hroznové 

Lhoty, u Blatnice a u Blatničky, Kozojídky a Svodnice jsou opět tvořeny horninami místního původu, 

převažují flyšové pískovce, křemen a silicity.  

Z hydrogeologického hlediska se jedná o důležité sedimenty, které je nutné brát v úvahu. Vyplňují 

totiž hluboké a dlouhé údolí Veličky s přítoky potoků (Kozojídka, Svodnice atd.) a to s velkým 

povodím; tudy může přitékat zřejmě velké množství podzemní vody z Karpat do údolní nivy Moravy 

 

Pleistocén až holocén 

Svahové hlinité, písčité a jílovité sedimenty lemují břehy nivy řeky Moravy, břehy občasně 

protékaných údolíček; dosahují mocnosti 1–3 m. Po stránce litologické se jedná o přemístěné 

zvětraliny podložních hornin včetně jejich úlomků a jsou obohaceny o příměs humózní ornice a 

roztroušené štěrky. Pro ně je charakteristické nevýrazné zvrstvení, často konformně se svahem.  

Fluviální písky až písčité štěrky. Nejmladšími fluviálními sedimenty, vyplňujícími údolní nivy 

Moravy, Olšavy, Veličky a dalších drobnějších toků, jsou fluviální písky a písčité štěrky. Na jejich 

povrchu se vytvořily polygenetické drobné „hrúdy“. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště popisuje 

Hrubý (1965) částečně následnými povodněmi rozplavené „hrúdy“, v minulosti hojně osídlované 

(např. v období Velké Moravy). Směrem k soutoku Dyje s Moravou těchto dun v údolní nivě přibývá. 

Sedimentace v údolních nivách pokračuje i během holocénu tvorbou polycyklicky vzniklých 

povodňových hlín.  

Holocén 

Fluviální sedimenty: hlíny, jíly, písky dosahují mocnosti 0 až 6 m. Tvoří nejmladší výplň údolních 

niv. Na povrchu jsou často patrná slepá ramena, vyplněná černohnědými, humózními písčito-
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jílovitými organickými sedimenty( hnilokaly). Místy jsou uvnitř souvrství vyvinuty a zachovány i 

subfosilní půdy, doklad přerušení sedimentace a eroze – období klidu (Zlechovský potok, Veselí nad 

Moravou – Topolná). O složitých změnách toku řeky Moravy v historické době informují staré mapy 

(P. Fabricius z r. 1568, J. A. Komenský z r. 1627, Theophis Heně z r. 1658, 1676 aj.). 

Splachové sedimenty - hlíny, jíly, písky vyplňují periodicky protékaná údolí, ústící do nivy řeky 

Moravy a jejích přítoků. Jedná se většinou o jemnozrnnější sedimenty, přemístěné z blízkého okolí. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Podloží HGR 1651 tvoří výplň vídeňské pánve, která se nachází v tektonicky aktivní zóně na styku 

Českého masivu a Alpsko-karpatské soustavy. Vídeňská pánev představuje strukturu vzniklou na 

strike-slip zlomech v tenzním režimu ve středním miocénu. Během badenu došlo v této oblasti k 

výrazným horizontálním a vertikálním pohybům a k počátku otevírání vídeňské pánve. Tento proces 

pokračoval až do pliocénu. Během kvartéru měl vliv na vývoj reliéfu především exodynamické 

procesy částečně spojené periglaciálními jevy během pleistocénu. Avšak i v kvartéru do jisté míry 

měla podíl na utváření oblasti tektonika. Dokladem jsou anomální mocnosti středněpleistocenních 

sedimentů podél ZSZ–VJV orientovaných zlomů nebo možné vyzdvižení některých terasových 

akumulací. 

Hlavní část výplně HGR představují údolní terasy řeky Moravy představující hlavní kolektor 

hydrogeologického rajonu a částečně fluviolakustrinní sedimenty mezi Ostrožskou Novou Vsí a 

Nedakonicemi. 

Z výsledků vrtného a geofyzikálního měření (geoelektrické metody, VES Janoštík 1976) a 

izoliniového modelu vypracováno v rámci projektu vyplývá, že údolí řeky Moravy se v podélném 

profilu rozděluje na tři úseky:  

Mělká část (Napajedla–Uherské Hradiště, Obr. 4-4 a Obr. 4-5), kde se mocnosti údolní terasy pohybují 

do 10 až 12 m. Při východním okraji HGR mezi Topolnou a severním okrajem Uherského Hradiště 

probíhá paleokoryto s mocnosti 15 až téměř 20 (úroveň báze 164 až 160 m n m.) U Uherského 

Hradiště tato struktura vyznívá. kde mocnost kvartérních uloženin většinou nepřesahuje 10 m. Tento 

úsek je ukončen patrně zlomovou linií směru SZ–JV, probíhající přes Uherské Hradiště. 
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Obr. 4-4. Izoliniový model báze fluviálních sedimentů HGR 1651 mezi Napajedly a Uherským Hradištěm. 

Červenou linií je vyznačené pohřbené paleokoryto probíhající při východním okraji rajonu. 
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Obr. 4-5. Zjednodušený geologický řez kvartérními sedimenty mezi Babicemi a Bílovicemi (20krát převýšeno).. 
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Druhý úsek představuje středně hlubokou část (Obr. 4-4), báze údolní terasy se pohybuje v úrovni 

okolo 160 m n. m. (odpovídá mocnostem do 20 m), z izoliniového modelu není v tomto úseku zřejmá 

přítomnost paleokoryt s výrazně vyššími mocnostmi. V soutokové oblasti Olšavy s Moravou u 

Kunovic tvoří kvartérní písčité štěrky morfologicky výraznou akumulaci výplavového kužele.  

 

 

Obr. 4-6. Izolinie báze fluviálních sedimentů jižně od Nedakonic. 

 

Jihovýchodně od linie Nedakonice – Ostrožská Nová Ves, kde vznikla nejhlubší část údolí řeky 

Moravy, dochází k nápadnému zvýšení mocnosti kvartérní výplně (Obr. 4-6 a Obr. 4-7). Pod údolní 

terasou je pohřbena akumulace fluviolakustrinních písků, jílovitých písků až písčitých jílů s vložkami 

štěrků vázáná na tektonicky predisponované dílčí depozitní centrum. Od severovýchodu je tato výplň 

ostře omezena polešovickým zlomem (Janoštík 1976). Kvartérní sedimenty v těchto místech dosahují 
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v úhrnu mocností až 40 m (báze 128 až 130 m. n.m.)výplně, mocnost je lokálně redukována 

pohřbenými elevacemi na mocnosti cca 20 m, které jsou protaženy ve směru , kde mocnost kvartérní 

výplně dosahuje více jak 40 m. Podle geofyzikálních měření tato nejhlubší část přibližně končí na linii 

Zarazice – Bzenec, dále. tyto anomální mocnosti vyznívají a až k JZ okraji HGR se pohybují okolo 10 

m. 

 

Obr. 4-7. Zjednodušený geologický řez kvartérními sedimenty u Ostrožské Nové Vsi 
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Pomocí geofyzikálních měření na dolním toku Veličky (Bárta a kol. 2015), která se realizovala v 

rámci Projektu Rebilance zásob podzemních vod, byly vyčleněny jednotlivé litologické členy 

akumulace fluviálního kužele v soutokové oblasti Veličky a Kozojídky. Písky a štěrky jsou vázány na 

spodní část akumulace a dosahují mocností okolo 4 až 7 m. Nad nimi horniny vykazují nižší odpory, 

které byly interpretovány jako písčité a jílovité náplavy. Při severní části fluviálního kužele narůstají 

mocnosti hornin vykazující nízký odpor, které byly geofyzikálními specialisty interpretovány jako 

štěrkopískové akumulace svahovin nebo výplavových kuželů. Avšak tyto sedimenty mohou také 

představovat písky a štěrky lanžhotského souvrství vídeňské pánve, které mohou vykazovat podobné 

geofyzikální vlastnosti jako kvartérní písčité a štěrkové sedimenty. Izolinie báze kvartérního kolektoru 

v prostoru údolní nivy Veličky a jz. zakončení HGR 1651 znázorňuje Obr. 4-8. 

 

 

Obr. 4-8. Izoliniový model báze fluviálních sedimentů v jihozápadní části HGR 1651 
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1651 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1651 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na Obr. 4-9 jsou 

uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 1651 za období let 1981-2010 v závislosti na morfologii 

terénu. Průměrné roční srážky na ploše HGR 1651 se pohybují mezi 550–600 mm, což řadí zájmové 

území mezi mírně podprůměrně až průměrné vlhké oblasti České republiky. 

 

 

Obr. 4-9. Průměrné roční srážkové úhrny v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost na nadmořské výšce 

 

Tab. 4-1. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1651 515,00 557,59 1,08 589,41 1,06 

mezipovodí Morava (Strážnice) 581,99 635,76 1,09 665,83 1,05 

povodí Radějovka (Petrov) 602,91 645,67 1,07 661,95 1,03 

mezipovodí Velička (Strážnice) 590,61 616,96 1,04 651,99 1,06 

 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 1651 8,09 8,55 0,46 8,79 0,24 

mezipovodí Morava (Strážnice) 6,48 6,98 0,50 7,20 0,22 

povodí Radějovka (Petrov) 7,71 8,16 0,45 8,42 0,26 

mezipovodí Velička (Strážnice) 6,12 6,55 0,43 6,73 0,18 

 

Na základě hodnot uvedených v Tab. 4-1 a Tab. 4-2 byl indikován statisticky významný trend nárůstu 

teploty s gradientem 0,03 °C za rok; zatímco u srážek z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi 

obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn významný trend 
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Pro hodnocení HGR 1651 byla k dispozici data z vodoměrných stanic ČHMÚ jejichž základní 

charakteristiky a výsledky měření uvádí Tab. 4-3.  

 

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

číslo 

stanice 

vodní tok stanice  

(m n. m.) 

plocha 

povodí 

(km2) 

průměrný srážkový 

úhrn 1981–2010 (mm) 

průměrný průtok 1971–

2010 (m3 . s-1) 

4215 Morava Strážnice (267,4) 853,3 622,3 1,723 

4220 Velička  Strážnice (256,0) 107,1 610,4 0,269 

4230 Radějovka Petrov (334,3) 41,2 634,9 0,143 

. 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 

vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 

vody v přírodě. Při zpracování rajonu byly využity výsledky dlouhodobých pozorování hladin v 

pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, dlouhodobé 

řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek a dalších meteorologických veličin. 

Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance vytvořily podmínky, v nichž byly 

základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a posuzovány nejen z hlediska 

dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých řadách (1981-2010). Z 

provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako celkový odtok 

z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale 

kolísá i v měřítku desetiletí (1981 – 2010). Přitom se ukázalo, že zejména dlouhodobé změny 

podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin podzemní vody lze z valné části 

vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

Pro metodiku stanovení přírodních zdrojů podzemní vody z toho vyplývá, že je třeba výsledky 

z krátkodobých účelových pozorování vždy posoudit z hlediska dlouhodobé proměnlivosti a přisoudit 

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

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

Metoda vychází z předpokladu, že jednou z hydrologických charakteristik každého vodního toku je 

čára jeho postupných profilových průtoků (čára PPP), konstruována jako grafický záznam vztahu 

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

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

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

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

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

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

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

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

čáry PPP.  

Pro doplnění hydrologických měření v oblasti HGR 1651 byla provedena hydrometrická měření na 

toku Okluky (č. povodí 4-13-02-009÷015) v povodí Moravy, jejichž polohy spolu se zaznamenanými 

průtoky uvádí Tab. 4-4 a Obr. 4-10. 
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Tab. 4-4. Hydrometrické měření potoka Okluky 6. 6. 2014 

Profil č. Situace vodoměrného profilu Průtok Q (m3/s) 

Velikost příronu=↑  

ztráty=↓ (m3/s) 

1 Potok Okluky v obci Slavkov u fotbalového hřiště 0,0002  

2 
Potok Okluky na z. okraji obce Dolní Němčí u JZD 

0,0013 ↑0,0011 

3 Potok Okluky v obci Hluk j. od ulice Za Mlýnem 0,0054 ↑0, 0041 

4 Potok Okluky v obci Hluk za ČOV 0,0043 ↓0,0011 

5 Potok Okluky v obci Ostrožská Lhota u Jednoty 0,0398 ↑0,0355 

6 Potok Okluky  v osadě Obora z. od obce Ostrožská Lhota 0,051 ↑0,0112 

7 
Potok Okluky na příjezdu k JZD  

v. od Ostrožského předměstí 
0,044 ↓0,007 

8 
Potok Okluky v obci Uherský Ostroh pod mostem ulice 

Hradišťská 
0,0385 ↓0,0055 

 

V tabulce je patrné, že kromě dvou úseků byl tok v tomto suchém období příronový, pouze ve dvou 

úsecích ztrátový. První ztrátový úsek byl mezi měrnými profily č. 3 a 4, kde zřejmě dochází ke ztrátě 

vody do vápenců hluckých vrstev. Druhý ztrátový úsek je mezi profily č. 6 a 8, kde povrchová voda 

infiltruje do propustných neogenních a kvartérních sedimentů na okraji údolní nivy řeky Moravy. 
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Obr. 4-10. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 1651 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 1651 zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny Moravy od Napajedel po Hodonín 

a uloženiny dolního toku levostranného přítoku Moravy, řeky Veličky. Tvoří sv. část původního 

hydrogeologického rajonu 165, přičemž soutoková oblast Moravy a Dyje byla vyčleněna jako HGR 

1652. Vzájemná souvislost obou rajonů je bezprostřední a plynulá. Podloží kvartérních fluviálních 

sedimentů rajonu 1651 je budováno neogenními sedimenty, které náleží rajonu 2250 Dolnomoravský 

úval. 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Terasové akumulace 

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

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

Pro získání větších zdrojů podzemní vody nemají vysoké terasy prakticky žádný význam, protože 

písky a štěrky této akumulace jsou většinou v celém rozsahu suché. Místní zvodnění je vázáno pouze 

na přehloubená koryta v nepropustném podloží této terasové akumulace, která probíhají značně 

nepravidelně. 

Poněkud příznivější poměry byly zjištěny u vyšší terasy, kde dobře propustné sedimenty leží nad 

místní erozní bází, takže hlavním zdrojem doplňování zásob podzemní vody jsou infiltrované srážky a 

případný přetok z okolních vyšších oblastí. Propustné sedimenty vyšší terasy jsou zvodněné pouze 

v bazálních polohách, a to v mocnosti kolem 1,0 až 2,0 m. Vzhledem k celkové mocnosti zvodnění, 

specifickým vydatnostem i možnostem dotace nelze v území rozšíření vyšší terasy očekávat 

významnější zdroje podzemních vod. 

Obdobné hydrogeologické poměry byly zjištěny u střední terasy, která také leží nad úrovní místní 

erozní báze a hlavním zdrojem doplňování zásob podzemních vod jsou atmosférické srážky a přítok 

z vyšších terasových stupňů. Mocnost zvodnění střední terasy je značně proměnlivá a pohybuje se 

v rozmezí od 2,0 do 9,0 m. Místy zde existující velmi příznivé podmínky pro získání většího množství 

kvalitní podzemní vody. 

Nejpříznivější hydrogeologické poměry jsou v kvartérních fluviálních uloženinách nízké a nejnižší 

terasy. Nepropustné podloží těchto akumulací leží pod místní erozní bází, takže je zde možnost dotace 

podzemních vod z hlavních povrchových vodních toků. Dále dochází k doplňování zásob podzemních 

vod přítoky z vyšších terasových stupňů a infiltrací atmosférických srážek. Mocnost sedimentů 

nízkých a nejnižších teras, které jsou z větší části zvodněné, kolísá od 4 do 9 m a podmínky pro 

získání vydatných zdrojů kvalitních podzemních vod jsou většinou dobré.  

Přirozené odvodňování střední, nízké a nejnižší terasy probíhá buď skrytě přímo do sedimentů údolní 

nivy, nebo drobnými prameny, které jsou obvykle vázány na úpatí střední terasy. Potoky vznikající 

z těchto pramenů pak působí jako drenáže a odvodňují akumulace nízké a nejnižší terasy.  

 

Údolní niva 

Údolní niva tvoří nejnižší část terénu a meandruje v ní řeka Morava, která tvoří hlavní drenážní bázi 

HGR 1651. Údolní niva je budována dvěma vzájemně značně odlišnými souvrstvími. 

Vlastním zvodněným kolektorem je spodní část souvrství údolní nivy složená ze štěrků, štěrků 

s příměsí písků, písčitých štěrků a jemně až hrubě zrnitých písků, jejichž mocnost je značně 

proměnlivá a nejčastěji dosahuje 4–7 m. Značné mocnosti byly prokázány v blízkosti Nedakonic a to 
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až 40 m (Malý 1967). Svrchní souvrství údolní nivy je v podstatě tvořeno sedimentární výplní 

meandrujících koryt vodního toku zaříznutých do různých úrovní, která se vzájemně mnohonásobně 

kříží. Charakteristické je velmi nepravidelné složení hrubozrnných nesoudržných sedimentů spodního 

souvrství údolní nivy, které se projevuje výraznými změnami v propustnosti zvodněných sedimentů. 

Hydrogeologický význam těchto sedimentů závisí kromě propustnosti také na mocnosti zvodnění a 

především na možnostech doplňování zásob podzemních vod. V zájmovém území jsou hlavními zdroji 

jednak voda infiltrující z povrchových vodních toků, ale také podzemní voda přitékající z vnějších 

okrajů údolních niv (tzn. z terasových stupňů). Obecně platí, že při nízkých a průměrných vodních 

stavech drénuje řeka nivní sedimenty, při vysokých vodních stavech naopak povrchová voda infiltruje 

do okolních propustných sedimentů. Množství vody prosakující z vodního toku závisí především na 

vztahu hladiny podzemní a povrchové vody, na propustnosti dna a břehů říčního koryta a na 

propustnosti fluviálních sedimentů. Na trvalost tohoto hlavního zdroje doplňování zásob podzemních 

vod mají velký vliv procesy kolmatace, které probíhají v březích a ve dně koryta. 

Svrchní souvrství údolní nivy je tvořeno tzv. povodňovými hlínami o mocnosti 3–5 m. Jedná se o 

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

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

krycí vrstvu zabraňující pronikání znečištěné povrchové vody do podložních zvodněných sedimentů 

údolní nivy. 

Celkově je možno konstatovat, že údolní niva je hydrogeologicky významným územím, kde se vytváří 

poměrně bohaté zásoby mělkých podzemních vod s mírně napjatou hladinou. Spolu s nízkou a nejnižší 

terasou vytváří údolní niva jeden hydrogeologický celek. 

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

je uvedeno v kapitole 5 (Obr. 5-2, až Obr. 5-4)
 

 

REŽIM A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

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

nepropustného podloží a výškovou úrovní hladiny vody v přilehlé vodoteči. Různá odolnost 

podložních hornin vůči erozní činnosti vodních toků a případně jejich tektonické porušení způsobují 

vznik přehloubených koryt, ale také úzkých údolí a zvýšených relativně nepropustných prahů, které 

člení režim podzemních vod údolní nivy. Obecně lze konstatovat, že v nadjezí dochází v pásmu podél 

řeky k břehové infiltraci, v podjezí naopak jsou podzemní vody drénovány říčním korytem. V případě 

velmi vysokých vodních stavů v řece dochází k břehové infiltraci podél celého toku, tedy i mimo jezy 

a jímací území, avšak tato břehová infiltrace je zpravidla časově omezená. 

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

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

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

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

říčních teras nebo údolních svahů. 

Přirozený režim proudění podzemní vody zůstal zachován pouze v širším okolí obcí Babice u 

Uherského Hradiště a Petrov, v ostatních částech údolní nivy Moravy je ovlivněno vodárenským 

využíváním podzemní vody v četných jímacích územích, těžbou štěrkopísků, jezy a dalšími úpravami 

na toku. 
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Mezi Spytihněví a Kostelany nad Moravou na pravém břehu Moravy proudí podzemní vody téměř 

kolmo ke korytu řeky. V úseku Kostelany nad Moravou – Uherský Ostroh dochází v důsledku vzdutí 

vody v řece Moravě vlivem jezu v Uherském Ostrohu k břehové infiltraci v pruhu širokém 0,5–1 km, 

ve střední části údolní nivy proudí podzemní vody víceméně rovnoběžně s řekou a z okrajové části 

podél údolních svahů směřují šikmo k řece. Mezi Uherským Ostrohem a ústím Syrovinky pod 

Bzencem proudění podzemních vod značně ovlivňují jezy v Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou, 

Lidéřovicích, jez na Nové Moravě a jímací území Bzenec s odběrem až 120 l/s podzemní vody. 

K dalšímu ovlivnění přirozeného režimu proudění podzemních vod dochází v území s. od Hodonína, 

kde jsou situována jímací území Kout, Gebhard a Zásada s celkovým odběrem 58 l/s podzemní vody. 

Na levém břehu Moravy mezi Spytihněví a Jarošovem u Uherského Hradiště dochází v celé délce toku 

k břehové infiltraci vlivem odběru podzemní vody v jímacím území Kněžpole u Uherského Hradiště, 

kde se vytvořila rozsáhlá deprese (zhruba 2x3 km), v níž jsou patrná další dílčí snížení. Také v celém 

úseku Uherské Hradiště – Uherský Ostroh dochází k břehové infiltraci vyvolané v důsledku vzdutí 

hladiny vody v řece Moravě nad jezem v Uherském Ostrohu. Rozsáhlé snížení hladiny podzemních 

vod až do vzdálenosti 1,2 km je patrné u Ostrožské Nové Vsi v oblasti bývalé těžební jámy 

štěrkopísků a v blízkosti jímacího území s odběrem až 50 l/s. V úseku mezi Uherským Ostrohem a 

Lidéřovicemi se koryto řeky Moravy přimyká k údolním svahům, z nichž vytékají podzemní vody 

téměř kolmo k vodnímu toku. V širokém meandru Moravy u obce Milokošť je situováno jímací území 

pro vodovod Veselí nad Moravou, které odběrem 45 l/s také podmiňuje břehovou infiltraci. 

V sedimentech údolní nivy Moravy a nízkých a středních teras se vytváří kolektory s mírně napjatou 

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

sedimentů nízkých teras ustaluje zhruba v hloubce 1–2,5 m pod terénem. Mocnost zvodnění se 

pohybuje mezi 3 a 12 m. V sedimentech středních a vyšších teras byla zastižena ustálená hladina 

podzemní vody v hloubce kolem 5,5 až 6,0 m pod terénem, přičemž celková mocnost zvodnění klesá 

ve vyšších terasách až k 1 m.  

Maximální roční stavy hladiny podzemních vod se nejčastěji vyskytují v únoru a v březnu, dosti často 

v dubnu, květnu a červenci a mívají většinou krátkodobý charakter. Roční minimální stavy hladiny 

podzemních vod mají znatelně větší rozptyl a nejčastěji se vyskytují v září, říjnu a listopadu, méně 

často pak v lednu, únoru, červenci a v prosinci. Trvají zpravidla delší dobu v důsledku pozvolného 

klesání hladiny podzemní vody nebo jejich tlakové úrovně. Změny v režimu podzemních vod se 

projevují výrazněji tam, kde je hladina podzemních vod volná a kde je údolní niva budovaná již od 

povrchu propustnými sedimenty za povodní zaplavovaná. V částech údolní nivy protékaných sítí toků, 

které jsou relativně hluboko zaříznuty a mají hydraulickou spojitost s podzemními vodami, dochází 

jejich vlivem k dosti velké rozkolísanosti hladin podzemních vod. Naopak vcelku malá rozkolísanost 

hladin podzemních vod nastává v územích více vzdálených od vodních toků a na povrchu budovaných 

méně propustnými sedimenty, kde je komunikace mezi podzemní a povrchovou vodou minimální 

nebo žádná. Z porovnání vysokých a nízkých a hladin podzemních a povrchových vod je možno 

usuzovat, že v průběhu roku se směry proudění podzemní vody v zásadě nemění a změny spádu jejich 

hladin nejsou podstatné (Kouřil 1970).  

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

v podstatě uplatňují tři hlavní způsoby doplňování zásob podzemních vod. Je to přítok z přilehlých 

teras nebo údolních svahů včetně přítoků z říčních sedimentů vedlejších toků, infiltrace z povrchových 

toků a lokální vsak atmosférických srážek.  

Nejpříznivější podmínky pro doplňování zásob podzemních vod jsou na jaře a začátkem léta, kdy 

dochází k zasakování vody z tajícího sněhu a atmosférických srážek. V blízkosti vodních toků rovněž 
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probíhá vsakování povrchové vody z jejich koryt z důvodu vysokých vodních stavů a průtoků v tomto 

období. Následuje zprvu mírný pokles doplňování zásob podzemních vod, který se zhruba od července 

zrychluje a trvá až do podzimních minimálních úrovní hladin podzemních vod.  

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

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

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

Přítok podzemních vod z přilehlých terasových akumulací se uskutečňuje nejčastěji zastřeně 

prostřednictvím svahových hlín a sutí přímo do sedimentů údolní nivy. 

Na tvorbu podzemních vod v HGR 1651 mají zásadní vliv průtoky v povrchových tocích, které jsou v 

úzké spojitosti s podzemními vodami. Minimální průtoky na řekách v zájmové oblasti se vyskytují 

v září, pak pomalu vzrůstají až do jarních měsíců. Maxima bývá v Dolnomoravském úvalu dosaženo 

již v březnu. K trvalé břehové infiltraci dochází pouze v nadjezí na vzdálenost vzduté hladiny a podél 

jímacích území. Velký vliv na množství infiltrovaných povrchových vod mají kolmatační procesy 

probíhající v březích a dně říčního koryta. V celé délce říčních toků lze s břehovou infiltrací počítat 

pouze za vysokých a velmi vysokých vodních stavů a to především v jejich počátečních fázích. 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

V severní části HGR 1651 v blízkosti Babic u Uherského Hradiště jsou k dispozici údaje o chemismu 

podzemních vod z celé řady vrtů situovaných do rozsáhlého jímacího území Kněžpole, rozděleného do 

několika dílčích celků. V podloží kvartérních fluviálních sedimentů údolní nivy leží neogenní 

sedimenty nejsevernějšího výběžku vídeňské pánve, a na SV a V je lemována svahy budovanými 

horninami flyšového pásma Západních Karpat. V jímacím území Kněžpole II v levobřežní nivě 

Moravy převládají ve vrtech lemujících tok Moravy ve vzdálenosti do 150 m podzemní vody 

chemického typu Ca-HCO3 (dle 20 mval%) při celkové mineralizaci do 0,44 g/l, ojediněle se vyskytují 

chemické typy Ca(Na)-HCO3(SO4). Zvýšené obsahy iontů železa dosahují až 11,0 mg/l, manganu 2,4 

mg/l, amoniaku až 2,2 mg/l; pH kolísá v rozpětí 6,5-6,8.  V řadě vrtů situované kolmo k toku Moravy 

ve vzdálenosti 450–1200 m od jejího koryta a ve vrtech v jímacím území Kněžpole I mezi Buravou a 

Březnicí se objevuje chemický typ podzemní vody Ca-HCO3-SO4, případně CaNa-HCO3, Ca-

SO4HCO3 nebo Ca-HCO3Cl při celkové mineralizaci kolísající od 0,60 do 0,84 g/l. Zvýšené 

zastoupení síranů v podzemních vodách (až 450,0 g/l) ve vrtech situovaných blíže k v. okraji údolní 

nivy a tím i k výchozům hornin flyšového pásma Západních Karpat může být způsobeno určitým 

podílem podzemních vod drénovaných z flyšových sedimentů do kvartérních fluviálních uloženin. 

Zvýšené obsahy železa dosahují 11,0–48,0 mg/l, manganu 2,1 mg/l; pH kolísá v rozmezí 6,1–7,1. 

Jímací území Kněžpole III je situováno do oblasti soutoku Moravy s Březnicí. Vedle chemického typu 

podzemní vody Ca-HCO3
 
s výší celkové mineralizace 0,62–0,69 g/l se zde v těsné blízkosti řeky 

objevuje chemický typ CaNa-HCO3 s celkovou mineralizací od 0,44 do 0,53 g/l. Zvýšené obsahy 

železa dosahují až 10,2 mg/l, manganu kolem 1,0 mg/l, hodnota pH kolísá v rozpětí 6,7–7,2. Jímací 

území Kněžpole IV leží v pravobřežní nivě Moravy v oblasti mrtvých ramen a vyznačuje se převahou 

podzemních vod chemického typu Ca-HCO3 s celkovou mineralizací v rozsahu 0,30–0,62 g/l. Zvýšené 

obsahy železa dosahují až 52,0 mg/l, manganu až 5,5 mg/l, amoniaku do 1,9 mg/l, hodnota pH kolísá 

v rozpětí 6,7–7,1. 

V jímacím území Ostrožská Nová Ves byly zastiženy podzemní vody převažujícího chemického typu 

Ca-HCO3 s výskytem chemického typu CaNa-HCO3, případně Ca-HCO3SO4 při celkové mineralizaci 
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v rozpětí 0,52–0,65 g/l, ojediněle až 0,84 g/l. Zvýšené obsahy železa dosahují až 5,5 mg/l, manganu až 

3,5 mg/l, amoniaku 2,1 mg/l, hodnota pH kolísá v rozpětí 6,8–7,5. 

V jímacím území Polešovice j. od Nedakonic v pravobřežní nivě Moravy v oblasti meandrujících 

bočních ramen a drobných přítoků zcela převládají podzemní vody chemického typu Ca-HCO3, 

podružně s posunem k typům CaNa-HCO3 nebo Ca-HCO3Cl při výši celkové mineralizace v rozsahu 

0,37–0,54 g/l. Zvýšené obsahy železa dosahují až 29,2 mg/l, manganu až 6,0 mg/l, amoniaku 2,4 mg/l, 

hodnota pH kolísá v rozpětí 6,6–7,1. 

V pravobřežní nivě Moravy na pravém břehu odlehčovacího ramene (Nové Moravy) leží jímací území 

Bzenec I, Bzenec II a Bzenec IV; na levém břehu odlehčovacího ramene, mezi ním a Moravou pak 

jímací území Bzenec III-sever a Bzenec III-jih. Vedle základního typu Ca-HCO3 v této oblasti 

převládají podzemní vody chemických typů Ca-HCO3SO4, Ca-HCO3Cl, CaNa-HCO3 nebo CaMg-

HCO3. Výše celkové mineralizace kolísá zhruba mezi 0,30 a 0,90 g/l. Zvýšené obsahy železa dosahují 

až 15,0 mg/l, manganu až 5,1 mg/l, amoniaku 3,5 mg/l, lokálně zvýšené obsahy síranů až 550 mg/l, 

dusičnanů až 130 mg/l, hodnota pH kolísá v rozpětí 6,5–7,5. 

V kvartérních fluviálních sedimentech v údolní nivě Veličky, která vybíhá směrem k V do sedimentů 

flyšového pásma Západních Karpat, se vedle základního chemického typu podzemní vody Ca-HCO3 

objevují chemické typy Ca-HCO3Cl nebo Ca-HCO3SO4. Výše celkové mineralizace značně kolísá 

zřejmě i díky antropogennímu ovlivnění mezi 0,31 a 1,52 g/l. Obsahy železa i manganu jsou zpravidla 

nízké, při lokálním zvýšení dosahují hodnot do 1,0 mg/l. Objevují se však zvýšené obsahy dusičnanů 

až nad 120 mg/l, síranů až nad 310 mg/l nebo chloridů nad 160 mg/l. Hodnota pH kolísá v rozmezí 6,4 

až 8,0. 

V jímacím území Petrov, složeném z několika částí, které je situováno do levobřežní nivy Moravy 

v prostoru v. od Strážnice převažují podzemní vody chemického typu Ca-HCO3 s častými posuny 

k chemickému typu Ca-HCO3SO4, případně Ca-HCO3Cl nebo CaNa-HCO3. Výše celkové 

mineralizace kolísá mezi 0,38 a 0,62 g/l; pH nabývá hodnot 6,5–7,4. Zvýšené obsahy železa dosahují 

až 48,0 mg/l, manganu až 5,9 mg/l, amoniaku 1,2 mg/l. 

V jímacím území Rohatec v nejjižnější části HGR 1651 se vyskytují podzemní vody chemických typů 

Ca-HCO3SO4, případně CaMg-HCO3SO4 při celkové mineralizaci v rozsahu 0,32–0,65 g/l. Zvýšené 

obsahy železa se pohybují do 4,0 mg/l, manganu do 1,5 mg/l; hodnota pH kolísá v rozsahu 6,5–7,3. 

Na základě uvedených charakteristik chemismu podzemní vody lze konstatovat, že v údolní nivě řeky 

Moravy a jejích menších přítoků, které budují naprostou většinu HGR 1651, v podzemních vodách 

zcela převládá mezi kationty Ca
2+

 a mezi anionty HCO3
-
 a jsou nejčastěji základního typu Ca-HCO3 

při širokém rozptylu celkové mineralizace. Pro celou údolní nivu Moravy platí rovněž značně zvýšené 

obsahy železa, manganu a místně také amonných iontů. Méně často, a to zejména při okrajích údolní 

nivy, se mohou objevit zvýšené obsahy dusičnanů. Patrný je také vliv chemického složení podzemních 

vod starších podložních stratigrafických celků na chemismus vod kvartérních kolektorů, zejména 

v místech výraznější drenáže těchto kolektorů do sedimentů údolní nivy. Výskyty podzemních vod 

s vysokými obsahy SO4
2-

 a často s mineralizací přesahující 1 g/l jsou vázány především na okolí 

kolektorů v horninách flyšového pásma Západních Karpat s podzemními vodami typu Ca-SO4. 

Podzemní vody v kvartérních štěrkopíscích s výraznějším zastoupením zejména složky Na
+
 poukazují 

na možný přítok podzemních vod z podložních neogenních sedimentů. 
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a 

obsahujícím chemickou analýzu podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či 

izolátor) V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz 

s analytickou chybou větší než 10 % a analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo 

K a NO3). Z hodnocení chemismu podzemních vod byly vyřazeny analýzy starší roku 1960. 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 1651 převládají podzemní vody 

základního chemického typu (dle 35 mval%) Ca-HCO3. Méně častý je výskyt dalších chemických 

tupů podzemní vody CaNa-HCO3, Ca-HCO3SO4, případně CaNa-HCO3SO4. Síranové typy a typy 

spodílem síranů se nacházejí především na severním a jihozápadním okraji rajonu, též v okolí 

Moravského Písku v jímacích územích Bzenec. Typy s podílem sodíku jsou vzácnější, nacházejí se  

především ve východním výběžku rajonu podél Veličky, na V od Strážnice. Po celém území rajonu se 

vyskytují typy s podílem hořčíku, avšak regionálně nikde nepřevažují. Proměnlivost chemických typů 

podzemní vody v ploše HGR 1651 je znázorněna na Obr. 4-11. 
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Obr. 4-11. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 1651 
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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 HGR 1651 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu Moravská Nová Ves J3 

(R77; Tab. 4-5). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje desítek 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) 

R77 0,1 ± 0,05 0,02 ± 0,05 <0,01 ± 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 

R77 >200 >200 >200 19-27 

 

V kvartérních sedimentech ve studovaných rajonech byly zjištěny poměrně značné a dosti variabilní 

doby zdržení podzemní vody. V mocných kvartérních a pliopleistocénních sedimentech v povodí 

Moravy a Odry vychází podle freonu 113 doby zdržení vesměs přes 100 let, podle SF6 na několik 

desítek let (objekty R77). Vzhledem k přítomnosti organického znečištění zde lze očekávat degradaci 

freonu 113 a tím zdánlivé zvýšení doby zdržení podle této látky (Bruthans et al. 2015). 
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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

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

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

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

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

objekty, byly doplněny do databáze. Základním materiálem pro kontrolu umístění jímacích objektů 

byly jednak závěrečné zprávy z archivu firmy GEOtest a dále informace o současném stavu jímání 

podzemní vody v jednotlivých rajonech, které jsou shromažďovány na portálu HEIS 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Hydrogeologický rajon 1651 má velmi příznivé podmínky pro existenci bohatých využitelných zásob 

podzemních vod. K vodárensky nejperspektivnějším patří bezesporu stávající jímací území 

skupinových vodovodů (jde zejména o Bzenec- komplex, Milokošť, Hodonín, Kněžpole a Ostrožská 

Nová Ves), z nichž je v současné době zajišťováno zásobování větší části zájmového území. Celkový 

vodárenský odběr z těchto jímacích území představuje v současné době zhruba polovinu  

V Tab. 4-7 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 1651 v roce 2012, který byl doplněn o 

hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst s vyjádřením výše odběru v roce 2014 je 

uvedena na Obr. 4-12.  

 

Tab. 4-7. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 1651 

Číslo  

VHB 
odběrné místo 

odběr m3 

rok 2012 

odběr l/s   

 rok 2012 

povolení  

tisíce 

m3/rok 

povolení  

 tisíce 

m3/měsíc 

povolení 

l/s 

520114 VaK Hodonín - Bzenec III (S+J) 3 303 635 104,8 6307,2 578,16 220 

520239 VaK Hodonín - Bzenec I (Moravský Písek) 1 326 326 42,1 1892,16 223,38 85 

520046 SVK Uherské Hradiště - Ostrožská N. Ves, VZ Les 1 388 296 44,0 1900 155 - 

520048 SVK Uherské Hradiště - Kněžpole III 414 704 13,2 1620 135 80 

520049 SVK Uherské Hradiště - Kněžpole I 491 789 15,6 1620 135 80 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod v roce 2012 shrnuje Obr. 4-13. 
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Obr. 4-12. Odběry podzemních vod v roce 2014 v HGR 1651 
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Obr. 4-13. Vypouštění odpadních vod v HGR 1651 
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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  

HGR 1651 je budován kvartérními fluviálními uloženinami Moravy a jejich přítoků. Jedná se o 

sedimenty údolních niv s charakteristickou hydrologickou spojitostí s povrchovým tokem a relikty 

terasových akumulací, které jsou situovány nad úrovní erozní základny, bez hydrologické spojitosti s 

povrchovým tokem. Z hydrogeologického hlediska mají největší význam průlinově propustné písčité 

štěrky spodního souvrství údolní nivy. Neogenní sedimenty, na většině území jíly, představují 

nepropustné podloží kvartérních uloženin. Pouze lokálně jsou neogenní sedimenty vyvinuty v písčité 

facii a dochází pak k vytvoření jednotné kvartérní a neogenní zvodně 

Koncepční model proudění podzemní vody pro realizaci hydrogeologického matematického modelu 

lze shrnout v následujících bodech:  

 HGR 1651 je vyvinut v poměrně úzkém pruhu, protáhlém zhruba ve směru SV–JZ. 

 Průlinový kolektor kvartérních fluviálních sedimentů dosahuje většinou mocnosti 3–10 m, v 

případě, že navazuje na průlinově propustné kolektory pliocénu, dosahuje mocnosti až 40 m 

(oblast Nedakonice – Uherský Ostroh – Moravský Písek). Jednotlivé mocnosti kolektoru jsou 

znázorněny na Obr. 5-3. 

 Podloží kvartérních fluviálních sedimentů HGR 1651 je budováno neogenními sedimenty, 

průběh nepropustného podloží je definován v mapách izolinií báze kolektoru v kapitole 4.1.2. 

 Hladina podzemní vody je mírně napjatá. Informace o průběhu hladiny podzemní vody, resp. 

jejich nadmořských výškách a hydraulickém spádu jsou patrny z mapy hydroizohyps na 

obrázku 5-2. Směr proudění podzemní vody ve větší části rajonu je k J. 

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

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

odvodňováno relativně hustou říční sítí, která determinuje hydrogeologický režim.  

 Koeficienty filtrace se pohybují v rozmezí 1,2.10
-4 

až 1,8.10
-3

 m/s,
 
koeficienty transmisivity 

v rozmezí 6,9.10
-4

 – 1,3.10
-2

 m
2
/s.  

 Průměrný roční srážkový úhrn činí 546,9 mm/rok. Při hodnocení podílu srážek na tvorbě 

podzemní vody je nutné brát v úvahu existenci propustného nebo nepropustného nadloží 

hydrogeologického kolektoru (v daném rajonu je nadloží tvořeno nivními hlínami s funkcí 

izolátoru), geomorfologii terénu (většinou jde o poříční nivu, rovinatý terén) a velikost výparu. 

V rámci koncepčního modelu byl přijat předpoklad, že na doplňování zásob podzemní vody se 

podílí 10 % srážek, které spadnou na plochu rajonu. Jde tedy o 919886 m
3
/rok, tzn. 0,0292 

m
3
/s. 

 Bilančně významné odběry jsou soustředěny v jímacích územích (JÚ) Bzenec – komplex, 

Milokošť, Hodonín, Kněžpole a Ostrožská Nová Ves. Celkový vodárenský odběr z těchto 
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jímacích území představuje v současné době zhruba polovinu hydrogeologickými pracemi 

ověřených využitelných zásob podzemních vod. 

 Pro definování interakce hydrogeologického kolektoru s okolním prostředím jsme použili 

okrajové podmínky II. a III. druhu (podmínka určená gradientem nebo průtokem – q = 0), 

např. nepropustné ohraničení či absence kolektoru (II. druhu, I = konst., q = konst, II. druhu, 

Neumanova) a podmínka daná kombinací podmínek I. a II. druhu – smíšená (III. druhu,  

q = f(H), tj. průtok je funkcí hladiny. V případě rajonu 1651 byly použity podmínky II. druhu 

(nulový přítok) ve dvou úsecích, na ostatních úsecích byla uplatněna okrajová podmínka 

III. druhu (průtok je funkcí hladiny). 
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 Obr. 5-1. Schéma koncepčního modelu HGR 1651 
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Obr. 5-2. Plošné rozložení koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech - prostá interpolace  
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Obr. 5-3. Celková mocnost kolektoru kvartérních sedimentů v HGR 1651 
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Obr. 5-4. Hydroizohypsy podzemní vody v HGR 1651 
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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. 5-1, kolísání hladin na 

těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-5. 

Tab. 5-1. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka 
Dokončení 

 vrtu 
klíč_GDO 

HMU-177 Kněžpole u Uherského Hradiště 1177762 533057 180,23 11,7 1962 499377 

HMU-184 Kunovice u Uherského Hradiště 1182470 539271 176,56 10,3 1961 497553 

7H-016b Kunovice u Uherského Hradiště 1183224 540447,1 177,99 30 2006 680678 

VB-0194N Kunovice u Uherského Hradiště 1183871 538385,7 177,9 10 2006 692191 

HMU-194 Kunovice u Uherského Hradiště 1183919 538350 177,96 10,4 1961 497554 

HMU-202 Nedakonice 1184964 544603 173,26 10,1 1961 497549 

VB-0204N Moravský Písek 1188983 547278,5 171,31 10 2007 693796 

S-2 Strážnice na Moravě 1197559 552199,7 167,31 8,8 1961 535756 

7H-017b Strážnice na Moravě 1197757 552487,6 167,31 20 2007 681853 

VB-0214N Hroznová Lhota 1198886 542038,3 202,25 8,5 2007 681861 

VB-0216N Kněždub 1199654 546549,3 176,22 6 2007 695669 

VB-0213N Hroznová Lhota 1200067 542496 197,25 6 2006 681862 

HMU-236 Rohatec 1200093 557358 165,8 8,2 1961 535745 

VB-0233N Petrov u Hodonína 1200558 555892,4 166,16 10 2007 693798 

VB-0215N Kněždub 1200982 545220,3 180,27 5,6 2007 693797 
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Obr. 5-5. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

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

projektu vrty ČHMÚ v Tab. 5-2. 

 

Tab. 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s navrženými signálními hladinami podzemí vody 

označení  

objektu 
ČHMÚ název objektu kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

 m m n. m m n. m. 

HMU-184 VB0184 Kunovice u Uherského Hradiště kvartérní 10,3 176,56 173,50 

HMU-202 VB0202 Nedakonice kvartérní 10,1 173,26 171,50 

HMU-236 VB0236 Rohatec kvartérní 8,2 165,8 163,00 

HMU-177 VB0177  Kněžpole u Uherského Hradiště kvartérní 11,7 180,23 175,50 

HMU-194 VB0194 Kunovice u Uherského Hradiště kvartérní 10,4 177,96 174,00 

S-2 VB0229 Strážnice na Moravě kvartérní 8,8 167,31 164,40 
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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 

Většina plochy úzkého HGR 1651 leží v mezipovodí Moravy s uzávěrovým profilem Strážnice – 

Morava (4215) a profily Spytihněv – Morava (4130) a Uherský Brod – Olšava (4180) na přítocích. 

Menší část rajonu leží v mezipovodí Veličky mezi stanicemi Strážnice (4220) a Velká (4218). Dále 

bylo použito sousední povodí Radějovky s uzávěrovým profilem Petrov (4230). Průtoky ve všech 

jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha povodí 

a mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 1651 – základní charakteristiky a dostupná data 

ID – identifikace povodí nebo části HGR; DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí; ANALOG – ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981 – 2010; Qa – průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV – průměrná nadmořská výška; A – plocha povodí nebo části HGR; IA – plocha z 

dílčího povodí ležící v HGR; KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP – 

označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 

 

V rámci projektu nebyla na území HGR 1651 zřízena žádná doplňující pozorování. Na území rajonu 

nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry v rajonu, na kterém by bylo možné zřídit 

vyhovující vodoměrné pozorování. 

 

ID  DBC ANALOG P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A (km2) IA 

(km2) 

KALIB 

1651m 

4215-4130- 

4180 

mezipovodí 

Morava 

(Strážnice) 

4215- 

4130- 

4180 

 
622,32 1,723 267,36 853,34 113,82 1979-

2010 

1651m 

4220-4218 

 

mezipovodí 

Velička 

(Strážnice) 

4220- 

4218 

 

 

610,37 0,269 256,0 107,05 17,62 1988-

2010 

1651p 

4230 

 

povodí 

Radějovka 

(Petrov) 

4230  

634,98 0,143 334,26 41,20 0,00 1979-

2010 

HGR 1651 HGR 1651 - TRANS 546,94 - 174,35 168,21 168,21 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 

vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

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

vypouštění 
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Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 

v % celkového odtoku, v tis. m
3
/rok a v mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  % 

(1981-2010) 

% 

(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR 1651 NaN NaN 399,52 238,35 28,50 17,00 

POD mezipovodí Morava (Strážnice) 23,24 49,83 398,31 310,18 5,60 4,36 

POD povodí Radějovka (Petrov) 39,08 3,98 52,38 0,93 15,26 0,27 

POD mezipovodí Velička (Strážnice) 3,72 0,33 9,72 1,02 1,09 0,11 

POV mezipovodí Morava (Strážnice) 7,42 28,05 128,06 193,53 1,80 2,72 

POV povodí Radějovka (Petrov) 12,29 NaN 16,31 NaN 4,75 NaN 

POV mezipovodí Velička (Strážnice) 6,79 NaN 19,21 NaN 2,15 NaN 

VYP HGR 1651 NaN NaN 323,74 323,74 23,10 23,10 

VYP mezipovodí Morava (Strážnice) 31,81 131,79 549,53 795,04 7,73 11,18 

VYP povodí Radějovka (Petrov) 4,64 2,32 6,42 3,62 1,87 1,05 

VYP mezipovodí Velička (Strážnice) 15,80 7,37 42,48 24,68 4,76 2,77 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1651 

bylo nutno volit tento postup: 

  Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981–2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 

pozorovaného odtoku. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme průběhy měsíčních řad pozorovaného a 

modelovaného odtoku, na Obr. 6-3  průběhy základního odtoku stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Morava (Strážnice) 0.1, mezipovodí Velička (Strážnice) 0.39 a 

povodí Radějovka (Petrov) 0.4. 

Na Obr. 6-4 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. 6-5. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-6 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-7 pro základní odtok, na Obr. 6-8 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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.  

Obr. 6-3. HGR.  Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-4.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

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

období 2001-2010. 
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Obr. 6-7. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

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

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

62 

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 

1651m4215-4130-4180 692191 -0.0115 

1651m4215-4130-4180 680678 -0.0113 

1651m4215-4130-4180 693796 -0.00141 

1651m4215-4130-4180 497549 0.105 

1651p4230 693798 0.173 

1651m4215-4130-4180 499377 0.199 

1651m4215-4130-4180 497554 0.511 

1651m4215-4130-4180 497553 0.515 

1651p4230 535745 0.658 

1651p4230 535756 0.799 

1651m4220-4218 681861 0.808 

1651m4220-4218 695669 0.809 

1651p4230 681853 0.83 

1651m4220-4218 693797 0.869 

1651m4220-4218 681862 0.901 

 

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

DBC 1651m4215-4130-4180 1651m4220-4218 

BILAN 0.5043502 0.4569282 

MINIMA 0.2566645 1.0154703 

Kliner-Knezek 0.2763985 0.4191918 
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Obr. 6-9. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 1651m4220-4218 a  hladin podzemních 

vod ve vrtů ID 695669, 693797, 681862, 681861 
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Obr. 6-10. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 1651p4230 a hladin podzemních vod ve 

vrtů ID 681853, 535756, 535745  

 

Při vhodném výběru vrtu (Obr. 6-10) pro metodu Kliner-Kněžek lze v posuzovaném rajonu shledat 

přijatelnou shodu průběhů základního odtoku použitými metodami. Podle korelační matice vztahů 

mezi hladinami v pozorovacích vrtech je kolísání hladiny podzemní vody v rajonu synchronní. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1651 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 0,88 l/s/km
2
, celková dotace je pak 27,84 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

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

 

Tab. 6-5. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

Mezipovodí Morava (Strážnice) 635,76  63,39 152,71 572,36 482,12 76,86 2,44 

Mezipovodí Velička (Strážnice) 616,96 79,69* 160,81 533,05* 456,01 75,29 2,39 

povodí Radějovka (Petrov) 645,67 105,98 147,83 539,69 497,62 57,5 1,82 

HGR 1651 557,59 NA 71,74 485,85 485,47 27,84 0,88 

 

Tab. 6-6. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

Mezipovodí Morava (Strážnice) 665,83 23,19 171,55 642,64 490,15 94,22 2,99 

Mezipovodí Velička (Strážnice) 651,99 95,64 187,3 556,35 465,04 89,19 2,83 

povodí Radějovka (Petrov) 661,95 115,55 162,11 546,4 499,67 64,06 2,03 

HGR 1651 589,41 NA 87,43 501,98 500,39 36,66 1,16 

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) 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a 

základního odtoku jsou uvedeny v Tab. 4-1, 4-2, Tab. 6-7 až Tab. 6-10 za období 1981–2010, 

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

rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-7. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 1651 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1651 63,37 71,74 1,13 87,43 1,22 

mezipovodí Morava (Strážnice) 130,21 152,71 1,17 171,55 1,12 

povodí Radějovka (Petrov) 137,89 147,83 1,07 162,11 1,10 

mezipovodí Velička (Strážnice) 159,17 160,81 1,01 187,30 1,16 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1651 457,60 485,47 1,06 500,39 1,03 

mezipovodí Morava (Strážnice) 453,61 482,12 1,06 490,15 1,02 

povodí Radějovka (Petrov) 467,91 497,62 1,06 499,67 1,00 

mezipovodí Velička (Strážnice) 434,66 456,01 1,05 465,04 1,02 

 

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

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1651 23,29 27,84 1,20 36,66 1,32 

mezipovodí Morava (Strážnice) 67,04 76,86 1,15 94,22 1,23 

povodí Radějovka (Petrov) 52,10 57,50 1,10 64,06 1,11 

mezipovodí Velička (Strážnice) 72,14 75,29 1,04 89,19 1,18 

 

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

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

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

HGR 1651 28,00 27,63 0,99 36,40 1,32 

mezipovodí Morava (Strážnice) 68,88 75,93 1,10 90,09 1,19 

povodí Radějovka (Petrov) 54,99 57,28 1,04 63,88 1,12 

mezipovodí Velička (Strážnice) 75,37 75,15 1,00 89,54 1,19 

 

Obr. 6-11 až Obr. 6-16 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1651. 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. 
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Obr. 6-11. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-12. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-13. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-15. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16. 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.  
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 Na území HGR 1651 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,02°C za rok.  

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-17. 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. 6-18. 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. 6-17. 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. 6-18. 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. 

Na území HGR 1651 nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry v rajonu, na kterém 

by bylo možné zřídit vyhovující vodoměrné pozorování. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu bylo zpracováno v 

samostatném hydraulickém modelu v rámci regionu 4 Kvartér Dolní Moravy a Dyje.  

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod byl zpracován v následujících krocích: 

 Kalibrace základního modelu ve stacionární formě proudění. 

 Zpracování a kalibrace variant hydraulického modelu ve stacionární formě proudění pro 

neovlivněný režim a průměrné čerpání 

 Simulace proudění podzemní vody v transientní formě, kalibrace kapacitních parametrů. 
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 Dokumentace vstupů, kalibrace a výstupů hydraulického modelu v transientní formě – 

porovnání měřených dat a modelových výsledků, vykreslení izolinií a směrů proudění, 

vyčíslení bilance podzemní vody. 

 Variantní stacionární simulace zaměřené na optimalizaci odběrů a využívání území. 

 Transientní simulace proudění v průměrných (prognózních) podmínkách – podklady pro 

zpracování bilance. 

 

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.  

Hranice modelu byly lokalizovány do přirozených geologických a hydraulických hranic, které jsou 

definovány vyklíněním pliocenních a kvartérních sedimentů údolních niv. V prostředí pokryvných 

hydrogeologických útvarů kvartérních sedimentů řeky Moravy v HGR 1651 je v řezu použita 

modelová diskretizace pomocí jedné modelové vrstvy, jejíž báze je diskretizována dle 3D modelu 

získaného interpolací údajů z vrtné prozkoumanosti a z dalších dostupných údajů.  

V prostředí kvartérních fluviálních sedimentů Moravy v rámci HGR 1651 jsou jako hlavní okrajová 

podmínka III. druhu (Cauchyho okrajová podmínka) definovány celé úseky řek a umělých kanálů, 

které mohou mít jak drenážní, tak i dotační účinek. Jako významný prvek ovlivňující hydraulickou 

funkci daného úseku řeky jsou v modelovém řešení definovány říční jezy, které mají za následek 

vyvolání břehové infiltrace říčních vod do vod podzemních vlivem obtékání jezového tělesa. Rozsáhlé 

vodní plochy tvoří okrajovou podmínku, která stabilizuje a vyrovnává hladiny podzemní vody v jejich 

okolí. Tuto funkci mají rozsáhlé vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísků u Ostrožské nové Vsi, kde je 

navíc v rámci modelového řešení daného rajonu simulován probíhající vodárenský odběr vod. HGR 

1651 je protkán mimořádně hustou sítí vodních toků a přirozené vodní toky doplňuje velmi hustá síť 

umělých kanálů s místy velmi významnou hydraulickou funkcí. Jako okrajová podmínka III. druhu tak 

jsou místy definovány rovněž tyto umělé kanály. Na druhou stranu je třeba říci, že hustota vodní sítě je 

natolik vysoká, že limity software pro hydraulické modelování neumožňují její definování ve všech 

detailech, o kterých ani není známo, jakou mají hydraulickou pozici, a vodní síť proto byla v rámci 

modelového zadání redukována. 

Pro výchozí nastavení infiltrace a evapotranspirace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté 

VÚV (Kašpárek – Hanel, 2014). Grafické zpracování režimních průběhů srážek, infiltrace do 

podzemních vod a základního odtoku, sestrojené na základě dokumentace přiložené k hydrologickým 

modelům je znázorněno na Obr. 6-19. 
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Obr. 6-19. HGR 1651 – roční srážkové úhrny, infiltrace a základní odtok dle hydrologického modelu VÚV 

 

Hydraulické parametry  

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených hydrodynamických zkoušek. S jejich využitím byly vytvořeny mapy velikostí hodnot 

jednotlivých parametrů (hydraulická vodivost, porózita, případně průtoky nebo rychlosti proudění 

podzemní vody apod.). Tyto mapy následně slouží jako podklad pro naplňování matematického 

modelu.  

Koeficienty filtrace v oblasti HGR 1651 se pohybují v rozmezí 1,2.10
-4

–1,8.10
-3

 m/s, koeficienty 

transmisivity v rozmezí 6,9.10
-4

–1,3.10
-2

 m
2
/s. Jednotkové vydatnosti vrtů kolísají v širokém rozmezí 

1–25 l/s. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Za použití výše popsaných vstupních oblastí dat a geometrických parametrů bylo provedeno sestavení 

a kalibrace hydraulických modelů v požadovaných variantách. 

 Stacionární model současného stavu (stav 2012) 

 Stacionární model neovlivněného stavu 

 Stacionární model maximálního stavu 

 Stacionární model prognózního stavu – 20% snížení infiltrace 

 Stacionární model archivního průměrného stavu – 10% navýšení odběrů 

 Transientní simulace proudění podzemní vody 

Na základě provedeného hydraulického modelování jsou stanovena modelem odhadovaná množství 

proudících podzemních vod pro území HGR 1651 v tabelární a grafické formě. Základní kalibrace 
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hydraulických modelových řešení je provedena dle celkových bilancí proudění podzemních vod. 

Přehled celkových modelových bilancí vyplývajících z provedeného hydraulického modelování je 

uveden v Tab. 6-11. 

 

Tab. 6-11. Souhrn hlavních vstupů a výstupů vody v území HGR 1651 

 infiltrace + průsak (l/s) vodárenské odběry (l/s) 

neovlivněný stav 583,66 0 

ustálený stav 2012 583,97 220 

maximální stav 583,54 525 

prognózní stav 466,46 220 

archivní stav 583,66 242 

 

Pro přiblížení lokálního vývoje byla pro varianty ustáleného současného stavu provedena pomocná 

bilance proudění podzemních vod pomocí vybraných bilančních zón významných dle koncepčních 

hydrogeologických modelů, viz Tab. 6-12. 

 

Tab. 6-12. Souhrn bilancí drenáží do vodních toků (vybrané úseky) v území HGR 1651 

úsek přítok (l/s) 

Nová Morava (celý úsek) 724 

uzávěr Rohatec 11,4 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Modelová varianta ustáleného neovlivněného proudění podzemních vod, znázorněná na obrázku 6-7, 

vychází ze stavu, který by dnes teoreticky existoval bez odběrů podzemních vod. Tato varianta je ryze 

teoretická a zejména pojem „neovlivněný stav“ je třeba posuzovat s ohledem na skutečnost, že 

hlavním prvkem ovlivnění režimu proudění podzemních vod v rozsahu HGR 1651 není samotné 

jímání podzemních vod, ale provedené zásadní změny ve vodní síti. Změny v trasách říčních toků, 

vybudování umělých kanálů a jezů mají za následek zásadní změny v hydrogeologickém režimu. 
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Obr. 6-20. Stacionární hydraulický model HGR 1651 – neovlivněný stav 

 

SOUČASNÝ STAV 

Varianta současného stavu, znázorněná na Obr. 6-21, vychází ze vstupních údajů o množství 

odebíraných podzemních vod dle údajů z roku 2012, pro HGR 1651 to znamená 219,7 l/s. Na 

podkladu této varianty je zároveň posuzováno teoretické snížení hladin podzemních vod, které by 

oproti současným stavům mohlo nastat při uvažované prognózní variantě poklesu infiltrace srážek do 

podzemních vod o 20 % v důsledku klimatických změn. Na podkladu uvedených jímaných množství 

jsou dále sestaveny varianty modelů ve stacionárním režimu. 
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Obr. 6-21. Stacionární hydraulický model HGR 1651 – současný stav 
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Obr. 6-22. HGR 1651 – měsíční úhrny odběrů podzemních vod 2001 až 2010 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

V této modelové variantě, prezentované na Obr. 6-23, byly simulovány odběry podzemních vod v 

jejich maximálním povoleném množství ze všech známých vodních zdrojů. V HGR 1651 činí toto 

množství 525 l/s, aktuální podíl využití povolených množství je 41,85 %. 

HGR 1651 lze maximální povolená množství považovat za zcela reálná a jejich maximální využití je z 

hydraulického hlediska možné. Jelikož se ale maximální povolená množství téměř shodují nebo velmi 

blíží odhadovaným přírodním zdrojům, je zřejmé, že při využívání maximálních povolených odběrů 

bude jejich většinová část tvořena indukovanou infiltrací z vodních toků. To je dáno především 

konstrukcí vodárenských soustav, které samozřejmě hydraulickým účinkem nepokrývají celou plochu 

rajonu a nemohou tak jímat výhradně tvorbu veškerých přírodních zdrojů z celého HGR 1651. Dále je 

to dáno tím, že stávající soustředěné vodárenské odběry jsou často realizovány paralelními liniemi 

jímacích vrtů podél vodních toků, jako je tomu u již zmíněné soustavy Bzenec III – sever a jih, kterou 

takto tvoří celkem 19 jímacích objektů v linii podél Nové Moravy na úseku o délce cca 2 km. 
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Obr. 6-23. Stacionární hydraulický model HGR 1651 – maximální stav 

 

ARCHIVNÍ PRŮMĚRNÝ STAV 

Sestavení hydraulického modelu vybraného archivního stavu vycházelo z předpokladu, dle kterého 

bylo v minulosti jímáno v celkovém vyjádření o zvolených 10 % větší množství podzemních vod 

oproti současnému stavu. Tato modelovaná varianta leží v intervalu mezi současným stavem a stavem 

pro maximální povolená množství jímaných podzemních vod a proto má spíše kontrolní význam z 

hlediska správné kalibrace a citlivostní analýzy modelových řešení na variabilitu vstupních parametrů 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní simulace proudění podzemní vody je provedena pro: 

 stávající stav s realizovanou velikostí odběrů podzemní vody (délka simulace je provedena pro 

období roků 1971 až 2010) s cílem postihnout významné změny jako např. infiltrace, odběrů 

podzemních vod apod. v hodnoceném rajonu, 

 stav se stanovenou průměrnou měsíční infiltrací hydrologickým modelem pro období 2001 – 

2010 s cílem simulovat obvyklé kolísání hladin a zásob podzemní vody v průběhu 1 roku a 
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poskytnout tak podklady pro měsíční zpracování bilance v charakteristickém (průměrném) 

roce. 

Hlavními výstupy transientních simulací jsou úrovně hladin podzemní vody ve vybraných místech 

(vrtech) v závislosti na čase, drenáž podzemní vody do toků v závislosti na čase a tabelární vyčíslení 

vodní bilance v závislosti na čase. Transientní drenáž do vybraných úseků vodních toků je znázorněna 

v grafu na Obr. 6-24. 

 

 

 Obr. 6-24. HGR 1651 – přítoky do bilančních zón ( m
3
/den) 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

V modelové variantě prognózního stavu bylo provedeno hodnocení možného budoucího vývoje, dle 

scénáře vedoucího k poklesu infiltrace srážkových vod do vod podzemních o 20 %. Výsledky 

simulování tohoto stavu jsou porovnávány s ustáleným současným stavem, resp. se stavem 

odpovídajícím zjištěným hodnotám k roku 2012. Na Obr. 6-25 je prezentována mapa izolinií s 

gradienty proudění podzemních vod. 

Z výstupů této modelované varianty je zřejmé, že prostředí HGR 1651 je na tento předpokládaný 

vývoj relativně málo citlivá. K významnějším poklesům hladiny podzemních vod by mohlo dojít 

pouze v okrajových částech rajonu a naopak v širokém pásmu podél vodních toků je hladina 

podzemních vod těmito vodními toky stabilizována. Samotný pokles srážkové činnosti se zde tak 

nemusí nutně projevit významnými změnami ve stavech hladiny podzemních vod ani ve vydatnostech 

stávajících vodárenských soustav. Rovněž z tohoto důvodu lze doporučit pro plánování scénářů 

budoucích potřeb vodárenského zásobování v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami, 

zaměřit rozvoj zdrojů pro vodárenské zásobování do HGR 1651. 
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Obr. 6-25. Stacionární hydraulický model HGR 1651 – prognózní stav 

 

DOPORUČENÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE DLE HYDRAULICKÝCH MODELŮ 

Stanovení navrhovaných přírodních zdrojů pomocí metody hydraulického modelování považujeme za 

hlavní výstup provedených prací. Pro další hodnocení přírodních a využitelných zdrojů území daných 

rajonu doporučujeme vycházet z hodnot níže uvedených, které jsou stanoveny jako kalibrovaný souhrn 

infiltrace a průsaků. Za infiltraci je v tomto smyslu považován vsak příslušného podílu z celkových 

srážek (cca 10 %). Za průsak je považována dotace příslušného rajonu prostřednictvím plošných 

příronů podzemních vod ze zázemí a z podloží posuzovaného hydrogeologického kolektoru. Pomocí 

uvažovaných plošných průsaků z podloží tak je simulován přítok podzemních vod do posuzovaných 

HGR z jejich zázemí, aniž by musely být tyto přítoky striktně zadávány pouze jako liniový přítok na 

hranici modelovaného území. V modelovaných případech jednovrstevných kolektorů se pak hodnoty 

infiltrace a průsaků z podloží sčítají a tvoří souhrnnou přírodní bilanční složku dotující modelovaný 

kolektor. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

 

Tab. 6-13. Složky modelového vstupu vody do HGR 1651 

 l/s l/s.km2 mm 

celkový modelový vstup 583,66 - - 

z toho infiltrace srážek 267,76 1,59 50,9 

z toho dotace z infiltračního zázemí 315,9 1,88 60,1 

  

Doporučené přírodní zdroje dle výsledku hydraulického modelu pro HGR 1651 činí 583,66 l/s. V 

modelovém řešení se jedná o celkové bilanční vyjádření modelového vstupu vody do rajonu, který 

zahrnuje nejenom infiltraci atmosférických srážek, ale v souhrnu i dotaci z infiltračního zázemí. 

Číselné vyjádření je uvedeno v Tab. 6-13. 

 

VYUŽITELNÉ ZDROJE A MOŽNOSTI BUDOUCÍHO ROZVOJE VODÁRENSKÉHO VYUŽITÍ 

ÚZEMÍ 

Využitelné zdroje lze prostřednictvím samostatných výstupů z hydraulického modelování a s ohledem 

na charakter hodnoceného území jen obtížně definovat a pro jejich stanovení je třeba kombinovat více 

metod. V HGR 1651 je zřejmé, že na většině území zároveň dochází k jímání jak přírodních tak i 

indukovaných zdrojů. Je proto pravděpodobné, že využitelné zdroje zde mohou přesahovat 

doporučené přírodní zdroje. Vzhledem k velmi příznivým podmínkám pro břehovou indukovanou 

infiltraci lze proto konstatovat, že při vhodné konstrukci a vhodném situování je možné uvažovat o 

vybudování nových jímacích soustav, přičemž je ale nutné předpokládat, že se bude jednat z velké 

části o jímání indukovaných vod, vznikajících zasakováním říčních vod do vod podzemních. 
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Obr. 6-26. Hydraulický model - proudění podzemních vod v neovlivněném a současném stavu
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 

vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 

pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 

vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 

vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 

pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 

této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru. Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných 

rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Vzhledem k hloubkovému rozsahu kvartérních kolektorů se prostorové rozložení jednotlivých 

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

Kvalita podzemní vody v oblasti HGR 1651 do značné míry kolísá. Projevují se v nich všechny 

povrchové znečišťující faktory, zejména zemědělství a průmysl, které způsobují místně zvýšené 

hodnoty NO3, NH4, CHSKMn, SO4, ropných látek i těžkých kovů. Pro fluviální sedimenty řeky 

Moravy obecně platí, že směrem po toku stále narůstají obsahy železa a manganu. Zatímco v oblasti 

horního toku Moravy převažují kategorie upravitelnosti podzemní vody A2 a A3 nejčastěji způsobené 

právě zvýšenými koncentracemi těchto iontů, v oblasti soutoku s Desnou dochází k posunu do 

kategorie upravitelnosti >A3, která nakonec na dolním toku Moravy zcela převažuje. Ve fluviálních 

sedimentech Veličky je kvalita podzemní vody značně rozkolísaná, její zhoršení je způsobeno jednak 

zvýšenými koncentracemi železa a manganu, ale často také nadlimitními obsahy dusičnanů a síranů. 

 

 

Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru HGR 1651 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 1651  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 1651 jsou v prostředí GDbase k dispozici 4 vrty s časovými řadami fyzikálně-chemických 

analýz podzemní vody v rozsahu let 1991–2011, uvedené v Tab. 7-2. Tyto vrty jsou součástí státní 

pozorovací sítě jakosti podzemních vod v rámci Českého hydrometeorologického ústavu. Vzorky 

podzemních vod k chemickým analýzám jsou odebírány dvakrát ročně (na jaře a na podzim), přičemž 

rozsah analýz jarních a podzimních odběrů je trvale odlišný. Ve vzorcích z jarního odběrového období 

se provádí základní a doplňkový fyzikálně-chemický rozbor, stanovení obsahů těžkých kovů a 

specifických organických látek. Na podzim probíhá pouze základní fyzikálně-chemický rozbor, 

stanovení ropných látek a alfa aktivity. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

84 

  

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1651 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 1651 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

496907 -532943,98 -1172385,09 182,32 HMU-173 VB0173 11,0 Napajedla 1991–2011 

497549 -544603 -1184964 173,26 HMU-202 VB0202 10,1 Nedakonice 1991–2011 

498553 -539271 -1182470 176,56 HMU-184 VB0184 10,3 Kunovice 1991–2011 

535745 -557358 -1200093 165,8 HMU-236 VB0236 8,2 Rohatec 1991–2011 

 

Ve vrtu VB0173 Napajedla byly zastiženy velmi nízké obsahy NO3
-
, které nepřesáhly hodnotu 10 

mg/l; obsahy Cl
-
 jsou poměrně rozkolísané a v ojedinělých případech překračují limit stanovený 

vyhláškou č. 252/2004 Sb. Obsahy SO4
2-

 jsou silně rozkolísané a v ojedinělých případech rovněž 

překračují limit stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb. Výše celkové mineralizace se pohybuje 

nejčastěji kolem 0,5 g/l, v některých odběrech však překračuje hodnotu 1,3 g/l. V obsahu jednotlivých 

makrosložek ani v hodnotách celkové mineralizace v podzemní vodě z vrtu VB0173 není možné 

vysledovat žádný trend. 

Obsahy jednotlivých makrosložek i výše celkové mineralizace ve vrtu VB0202 Nedakonice jsou silně 

rozkolísané. Koncentrace NO3
-
 překračují téměř ve všech odběrech limit stanovený vyhláškou č. 

252/2004 Sb.; podobně jako v mnoha odběrech koncentrace SO4
2- 

a Cl
-
. Výše celkové mineralizace 

kolísá od zhruba 0,94 do 1,65 g/l. V obsahu jednotlivých makrosložek ani v hodnotách celkové 

mineralizace v podzemní vodě z vrtu VB0202 není možné vysledovat žádný trend. 

Ve vrtech VB0184 Kunovice a VB0236 Rohatec jsou velmi nízké obsahy NO3
-
. Obsahy SO4

2- 
a výše 

celkové mineralizace jeví mírný nárůst zhruba v posledních 10 let, ve vrtu VB0184 Kunovice je tento 

trend platný i pro obsahy Cl
-
. 

Ve všech vrtech došlo v roce 1993 k poklesu jednotlivých složek téměř k nulovým hodnotám, 

s výjimkou obsahu NO3
-
 ve vrtu VB0202 Nedakonice,

 
přičemž jarní měsíce roku 1993 byly extrémně 

srážkově chudé. 
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 1651 
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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.  

Podklady týkající se prioritních území v péči AOPK ČR byly využity pro výpočet využitelných zdrojů 

podzemních vod a modelování dopadů poklesů hladin podzemních vod v důsledku odběrů 

podzemních vod. 

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

zasahujících do HGR 1651 uvádějí tabulky 8-1 až 8-3, jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na 

obrázku 8-1. 

 

Tab.  8-1. Maloplošná zvláště chráněná území na ploše HGR 1651 

kategorie název kód rozloha (ha) 
rozloha biotopů vázaných 

na podzemní vodu (ha)  
správa 

NPP Váté písky 1494 95,41 0,77 AOPK ČR 

PP Lázeňský mokřad 2120 9,18 5,93 krajský úřad 

PP Tůň u Kostelan 1905 1,23 1,13 krajský úřad 

PP Osypané břehy 2067 75,66 18,85 krajský úřad 

PP Čerťák 5821 8,43 6,62 krajský úřad 

PP Vypálenky 5836 65,29 50,24 krajský úřad 

PR Oskovec 291 8,62 8,61 krajský úřad 

PR Kolébky 1938 99,99 87,73 krajský úřad 

PR Trnovec 2097 45,96 39,41 krajský úřad 

PR Kanada 1942 20,79 19,72 krajský úřad 

PR Oskovec II 1493 2,83 2,83 krajský úřad 

NPP – národní přírodní památka, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace 

 

Tab.  8-2. Evropsky významné lokality na ploše HGR 1651 

název kód kód v systému 

NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická oblast PO vázán na 

vodu 

Čerťák 3318 CZ0723007 4,24 panonská ano 

Insel 3323 CZ0723012 0,45 panonská ano 

Kněžpolský les 3325 CZ0724120 521,17 panonská+kontinentální ano 

Nedakonický les 3336 CZ0724107 1524,79 panonská ano 

Strážnická Morava 3156 CZ0624068 658,61 panonská ano 

Strážnicko 3157 CZ0623797 181,45 panonská ano 

Vypálenky 3193 CZ0622031 80,28 panonská ano 

PO – předmět ochrany 
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Tab.  8-3. Ptačí oblasti na ploše HGR 1651 

název kód kód v systému NATURA 2000 rozloha (ha) PO vázán na vodu 

Bzenecká doubrava – 

Strážnické Pomoraví 

2308 CZ0621025 11725,39 ano 

 

 

Obr. 8-1. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 1651 

 

HGR 1651 představuje oblast s poměrně vysokou koncentrací zájmů ochrany přírody v ČR, a to jak na 

národní, tak i na mezinárodní úrovni. Vodní a na vodu vázané biotopy pokrývají území rajonu dosti 

rozsáhle, jak je patrné z obrázku 8-2. Evropsky významné lokality Kněžpolský les a Nedakonický les, 

zasahující na území HGR 1651, tvoří komplex lužních lesů, slepých ramen a tůní na pravém břehu 

Moravy. Nejcennější části jsou vymezeny jako maloplošná zvláště chráněná území (PR Kanada, PR 
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Trnovec, PR Kolébky a PP Tůň u Kostelan) na které jsou vázány ekosystémy závislé na oběhu a 

drenáži podzemních vod. 

 

Obr. 8-2. Rozmístění vodních biotopů v HGR 1651 

 

TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ  

Jak je patrné z tabulek 8-1 až 8-3 a obrázků 8-1 a 8-2, na území HGR 1651 je situována celá řada 

lokalit, jejichž ekosystémy jsou vázány na podzemní vodu a spjaty s jejím režimem. Na území HGR 

1651 nebyly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vybrány žádné prioritní lokality, u kterých by se 

předpokládalo výraznější přímé ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Z ostatních 

MZCHÚ jsou s využitím informací Českého svazu ochránců přírody (www.nature.hyperlink.cz) blíže 

popsány lokality s ekosystémy, které mají těsnější vazbu na podzemní vodu. 
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PP Lázeňský mokřad tvoří slatinné louky v nivě řeky Moravy v bezprostřední blízkosti Sirnatých 

lázní, asi 1 km severně od obce Ostrožská Nová Ves v nadmořské výšce 175 m. Předmětem ochrany 

jsou zbytky původních slatinných luk a porostů vrbin jako biotopu vzácných druhů bezobratlých.  

PP Tůň u Kostelan představuje slepé silně zahloubené rameno podkovovitého tvaru při levém břehu 

řeky Moravy (obr. 8-3). Nachází se v Dolnomoravském úvalu, v tzv. Hradišťském příkopu v 

nadmořské výšce 175 m, asi 200 m jihovýchodně od obce Kostelany. Předmětem ochrany je mokřad 

s výskytem kotvice plovoucí.  

 

Obr. 8-3. PP Tůň u Kostelan. Foto Z. Podešva (www.nature.hyperlink.cz). 

 

PP Osypané břehy je součástí EVL Strážnická Morava a byla vyhlášena k ochraně několika meandrů 

řeky Moravy a jejich okolí. Jedná se o poslední místo na dolním toku Moravy, na kterém se zachovalo 

přirozené koryto řeky. Vyskytuje se zde řada vzácných chráněných živočichů a jedná se i o významné 

hnízdiště ptáků. 

PP Čerťák představuje odstavené rameno řeky Moravy rozdělené železniční tratí na východní část 

Čerťák I. a západní část Čerťák II., jihovýchodní část ramene Čerťák I. se stáčí až k řece Moravě. Do 

chráněného území zasahuje i část zavezeného ramene Zasypané. Nachází se v Dolnomoravském 

úvalu, v tzv. Hradišťském příkopu, v nadmořské výšce 190 m. Je situována podél pravého břehu řeky 

Moravy při jihozápadním okraji Starého Města u Uherského Hradiště. 

PP Vypálenky tvoří mokřadní biotop z. okraje údolní nivy řeky Moravy s výskytem bohatých 

společenstev obojživelníků, který zároveň slouží jako stanoviště významných společenstev rostlin a 

bezobratlých živočichů. 

PP Oskovec je vázána na část lužního lesa na pravém břehu Moravy.  
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PR Kolébky je vázána na lužní les s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem a 

soustavou slepých ramen a tůní. Rozkládá se v Dolnomoravském úvalu asi 1 km jižně od obce 

Nedakonice, v nadmořské výšce 173 až 174 m. Předmětem ochrany je zachování lesního typu 

jilmového luhu s typickou flórou a faunou lužních lesů s trvalými vodními plochami i periodickými 

tůněmi. 

PR Trnovec tvoří část komplexu lužního lesa a přilehlá louka se starým ovocným sadem v nivě řeky 

Moravy. Nachází se v Dolnomoravském úvalu, v tzv. Hradišťském příkopu, v nadmořské výšce 180 

m, asi 1 km severozápadně od obce Kněžpole. Předmětem ochrany je zachování lesního typu tvrdého 

luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové diferencovanosti tak, aby se udržely a rozvíjely optimální 

podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Druhým motivem ochrany je zachování 

květnatých luk s druhovou skladbou původních pomoravních nivních luk. 

PR Kanada představuje odstavené rameno na levém břehu řeky Moravy obklopené lužním lesem, 

součástí chráněného území je také starý ovocný sad. Nachází se v jižní části Kněžpolského lesa v 

Dolnomoravském úvalu, v tzv. Hradišťském příkopu, v nadmořské výšce 180 m, asi 1,3 km západně 

od obce Kněžpole.  Předmětem ochrany je bohatý výskyt ohrožené vodní a mokřadní flóry a fauny 

typické pro tůně a slepá ramena inundačních území řek. 

 

Obr. 8-4. PR Kanada. Foto Z. Podešva (www.nature.hyperlink.cz). 

 

POTENCIÁLNĚ OHROŽENÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a 

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.  
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Z mapového výstupu na obrázku 8-5 je zřejmé, že vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1651 

jsou z území, která jsou součástí zvláště chráněných území dle zákonných norem ČR – CHOPAV a 

dále území chráněných podle evropských norem v rámci soustavy Natura 2000 (Ptačí oblasti, 

Evropsky významné lokality). V řadě míst zároveň dochází k překryvu s dalšími kategoriemi 

chráněných území, jako jsou Biosferická rezervace UNESCO (MAB) nebo mokřady chráněné podle 

Ramsarské úmluvy. Tato skutečnost však nemusí nutně znamenat konflikt zájmů a naopak lze 

konstatovat, že za dodržení optimálního režimu lze hydrogeologické struktury k vodárenským účelům 

využívat a chráněná území zároveň představují kvalitní nástroj i pro ochranu podzemních vod v daném 

regionu. V HGR 1651 tomu napomáhá i skutečnost, že dosahy vlivů vodárenského jímání jsou 

omezené vlivem přítomnosti husté říční sítě a vodních kanálů, které do značné míry stabilizují hladinu 

podzemních vod na setrvávající úrovni (indukovaná břehová infiltrace).  
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Obr. 8-5. Lokalizace odběrů podzemních vod a chráněných území v HGR 1651 
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 560 l/s v rajonu překračují přírodní zdroje, ale 

skutečné evidované odběry jsou podstatně nižší - za rok 2014 do 230 l/s - blíží se hodnotě vyuřitelných 

zdrojů, avšak částečně zahrnují odběry indukovaných zdrojů – které tedy patří přiřadit k odběrům 

povrchové vody. HGR 1651 má velmi příznivé podmínky pro existenci bohatých využitelných zásob 

podzemních vod. K vodárensky nejperspektivnějším patří bezesporu stávající jímací území 

skupinových vodovodů (jde zejména o Bzenec – komplex, Milokošť, Hodonín, Kněžpole a Ostrožská 

Nová Ves), z nichž je v současné době zajišťováno zásobování větší části zájmového území. 

Vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1651 jsou z území, která jsou součástí zvláště chráněných 

území dle zákonných norem ČR - CHOPAV a dále území chráněných podle evropských norem 

v rámci soustavy Natura 2000 (Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality). Tato skutečnost však 

nemusí nutně znamenat konflikt zájmů a naopak lze konstatovat, že za dodržení optimálního režimu 

lze hydrogeologické struktury k vodárenským účelům využívat a chráněná území zároveň představují 

kvalitní nástroj i pro ochranu podzemních vod v daném regionu.  

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana zdrojů podzemních vod 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 regenerace zásob podzemních vod. 

Následkem těchto zásahů může být např. snížení infiltrace, omezení nebo rozptýlení oběhu podzemní 

vody, narušení artéského stropu apod.  

Ochrana podzemních vod v HGR 1651 je na úrovni obecné ochrany zdůrazněna existencí Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy vyhlášené Nařízením vlády ČSR č. 

85/1981 Sb. Specifická ochrana pro odběry podzemních vod hromadného zásobování probíhá v 

ochranných pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů 

podzemních vod bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá 

smysl hodnotit jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze průlinový, převážně štěrkopísčitý a písčitý kolektor 

údolní nivy a teras Moravy a Olšavy v HGR 1651 charakterizovat jako území s vysokým až velmi 

vysokým rizikem znečištění. Riziko znečištění je v údolních nivách toků redukováno pokryvem 

polopropustných povodňových hlín a lokálním pokryvem terasových uloženin sprašovými hlínami. 

Kvalita podzemních vod je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů 

znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje významný zdroj znečištění rovněž plošná 

aplikace hnojiv a ochranných látek zemědělské výroby s negativním dopadem na kvalitu podzemních 

vod. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů je na území rajonu 1651 nejproblematičtější 

těžba štěrkopísků. Konkrétně dochází ke střetům těžebních a vodohospodářských zájmů v případech, 

kdy se chráněná ložisková území a dobývací prostory této suroviny překrývají se schválenými 

ochrannými pásmy využívaných zdrojů podzemních vod pro hromadné zásobování. 
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K nejvýraznějším střetům těžebních a vodohospodářských zájmů dochází v prostoru ochranných 

pásem jímacích území skupinových vodovodů Bzenec – komplex a Ostrožská Nová Ves. 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 1651 

ID Název Surovina a nerost  Využití Organizace IČ 

70081 Vracov - 

Bzenec 

Štěrkopísky slév a stav. 

písek 

těžené TVARBET Moravia a.s., Hodonín  

70618 Bzenec I Štěrkopísky písky těžené KM Beta Moravia s.r.o., Hodonín  

71141 Polešovice Štěrkopísky štěrkopísek v průzkumu, 

otvírce 

DOBET s.r.o., Ostrožská Nová 

Ves 

 

70435 Hodonín VI Cihlářská surovina cihlářská 

surovina 

těžené Cihelna Hodonín, s.r.o.  

70419 Hodonín IV Cihlářská surovina cihlářská 

surovina 

se zastavenou 

těžbou 

Wienerberger Cihlářský průmysl, 

a.s., Č.Budějovice 

15253 

70418 Hodonín V Cihlářská surovina cihlářská 

surovina 

se zastavenou 

těžbou 

Wienerberger Cihlářský průmysl, 

a.s., Č.Budějovice 

15253 

70404 Strážnice - 

Přívoz 

Štěrkopísky stavební 

písek 

s ukončenou 

těžbou 

TVARBET Moravia a.s., Hodonín  

70297 Ostrožská 

Nová Ves 

Štěrkopísky štěrkopísek s ukončenou 

těžbou 

DOBET s.r.o., Ostrožská Nová 

Ves 

 

 

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

ID Název Surovina 

16100000 Hodonín VII. Lignit 

5140000 Ratíškovice Cihlářská surovina 

1200000 Ostrožská Nová Ves Štěrkopísky 

13850000 Dubňany Lignit 

18860002 Hodonín VI. Cihlářská surovina 

18860001 Hodonín I. Cihlářská surovina 

18870000 Hodonín IV. Cihlářská surovina 

13860000 Vracov Lignit 

1190000 Nedakonice Štěrkopísky 

1220000 Moravský Písek Štěrkopísky 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 1651 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 
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Zdroje znečištění byly hodnoceny v HGR 1651 jako plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a 

pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické uhlovodíky) a 

nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Chemický stav podzemní vody v HGR 1651 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

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

nevyhovující, vlivem obsahu rozličných pesticidů, dusičnanů, amonných iontů a staré ekologické 

zátěže. Nevyhovující je i stav povrchových vod z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů.  

V rajonu se vyskytuje stará ekologická zátěž, která způsobuje nevyhovující chemický stav vodního 

útvaru (rajonu), z důvodu obsahu benzenu a dalších aromatických uhlovodíků chlorovaných 

uhlovodíků a těžkých kovů. 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, stupeň odebíraného množství podzemních vod odpovídá přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohodspodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Hydrogeologický rajon 1651 zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny Moravy od Napajedel po Hodonín 

a uloženiny dolního toku levostranného přítoku Moravy, řeky Veličky. Tvoří pouze sv. část původního 

hydrogeologického rajonu 165 Podloží kvartérních fluviálních sedimentů HGR 1651 je budováno 

neogenními sedimenty, které náleží HGR 2250 Dolnomoravský úval. Přírodní poměry významné 

z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 1651 přehledně shrnuje Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky  

charakteristika kód kód popis 

kód litologického typu 3.5. 1 štěrkopísek 

typ a pořadí kolektoru 3.6. 5 svrchní kolektor 

kód typu kvartérních sedimentů 3.8. F fluviální 

dělitelnost rajonu  3.9. N nelze dělit 

mocnost souvislého zvodnění 3.10. 6 5 až 15, místy až desítky metrů 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. V volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 1 vysoká >1.10–3 

kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 

kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 1 Ca–HCO3 

 

Subkomisí pro klasifikaci využitelných zásob podzemních vod při KKZ (Tab. 10-2) byly schváleny 

zásoby podzemních vod v části rajonu 165. 

 

Tab. 10-2. Schválené zásoby podzemních vod 
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Přírodní zdroje Využitelné zásoby 

Poznámka 
B C1 C2 
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A B C1 C2 
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165 Fluviální uloženiny 

Moravy a přítoků 
v Dolnomoravském 

úvalu 
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565 
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60 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

40 
130 

90 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1595 

Protokol KKZ 1109-39/12-73;  FZ 

5080 
Doplněk KKZ 230-16/3-87;  FZ 5080 

Protokol KKZ 895-16/6-81;  FZ 5779 

(75 % tvoří indukované zdroje) 
Protokol KKZ 640-16/7-83;  FZ 5891 

Protokol KKZ 271-16/3-85;  FZ 6007 

Protokol KKZ 350-16/6-88; FZ 6171 
Protokol KKZ 483-16/10-88; FZ 6172 

 

Protokol KKZ 52-16/1-89; FZ 6194 
Vilšer, M.: Lednice. Brno, GEOtest 

1975 

Taraba, J.: Lednice. Brno, GEOtest 

1975 

Herešová, D.: Mor.N. Ves - Mikulčice 

Pha VZ 1975 
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Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro HGR 1651 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 151 l/s v 50% zabezpečenosti a 89 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. 

10-3. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model, hydrologický model 

BILAN, hydraulický transientní model Modflow, archivní data. Podrobnější členění je uvedeno 

v komentáři.  

 

Tab. 10-3. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 1651 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

nelze stanovit štěrkopísek 280 

 

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. 

Hodnota přírodních zdrojů v 50% zabezpečenosti pro referenční období 1981-2010 stanovených 

modelem Bilan je 113 l/s. Tvorba zásob podzemní vody v rajonu je podmíněna přetoky ze sousedních 

rajonů (pánevních i hydrogeologických masívů). Stanovené množství přírodních zdrojů odpovídá 

přibližně hodnotám koncepčního modelu, činí cca 48 % hodnot vypočtených hydraulickým modelem 

(Tab. 10-6). 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 230 l/s. Hodnota je určena jako reálné odebírané množství 

podzemní vody v rajonu (část odebírané vody je pokryta břehovou infiltrací). Tato hodnota odpovídá 

transientním modelem ověřeným hodnotám. Respektuje požadavky na zachování minimálních 

zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na 

podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů.  
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Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Moravy v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 560 l/s v rajonu překračují přírodní zdroje, ale 

skutečné evidované odběry jsou podstatně nižší - za rok 2014 do 230 l/s - blíží se hodnotě vyuřitelných 

zdrojů, avšak částečně zahrnují odběry indukovaných zdrojů – které tedy patří přiřadit k odběrům 

povrchové vody. HGR 1651 má velmi příznivé podmínky pro existenci bohatých využitelných zásob 

podzemních vod. K vodárensky nejperspektivnějším patří bezesporu stávající jímací území 

skupinových vodovodů (jde zejména o Bzenec – komplex, Milokošť, Hodonín, Kněžpole a Ostrožská 

Nová Ves), z nichž je v současné době zajišťováno zásobování větší části zájmového území.  

Vodárenské odběry podzemní vody v HGR 1651 probíhají v oblasti, která je součástí zvláště 

chráněných území dle zákonných norem ČR – CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) a 

dále území chráněných podle evropských norem v rámci soustavy Natura 2000 (Ptačí oblasti, 

Evropsky významné lokality). Tato skutečnost však nemusí nutně znamenat konflikt zájmů a naopak 

lze konstatovat, že za dodržení optimálního režimu lze hydrogeologické struktury k vodárenským 

účelům využívat a chráněná území zároveň představují kvalitní nástroj i pro ochranu podzemních vod 

v daném regionu. 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů je na území HGR 1651 nejproblematičtější 

těžba štěrkopísků. Konkrétně dochází ke střetům těžebních a vodohospodářských zájmů v případech, 

kdy se chráněná ložisková území a dobývací prostory této suroviny překrývají se schválenými 

ochrannými pásmy využívaných zdrojů podzemních vod pro hromadné zásobování. 

K nejvýraznějším střetům těžebních a vodohospodářských zájmů dochází v prostoru pásem 

ochranných jímacích území skupinových vodovodů Bzenec – komplex a Ostrožská Nová Ves. 

V souvislosti s těžbou štěrkopísku vznikají na území rajonu 1651 jezera, která lze v případě potřeby 

využít jako zdrojů pitné vody. 

 

KOMENTÁŘ 

Modelem BILAN byl v HGR 1651 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši 28 mm/rok, což je 0,88 l/s/km
2
 a tedy 145 l/s. Základní odtok se zabezpečeností 50% a 80% 

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

 

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

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 21,3 0,67 113 

80% 4,8 0,15 26 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 21,3 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 14,4 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 

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

 

Tab. 10-5. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 1 3 6 14 40 14 20 6 3 1 1 1 9 

Bilan_ZaklOdtok-80% 8 7 33 34 73 52 29 23 14 15 11 10 26 

Bilan_ZaklOdtok-50% 57 52 73 99 198 234 169 134 109 100 73 60 113 

 

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 547 

mm, který odpovídá rajonu 1651, 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 1651 

(2,3 l/s/km
2
) jsou tedy v souladu 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 547 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 1651 jsou tak v souladu s hodnotami základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků. 

BFI použitý v modelu BILAN je 0,39.  

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. 
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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 (např. 2006). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především v suchých 

periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí hydrogeologických masívů. Výpočet 

dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků hladin 

podzemní vody ukazuje na vliv jiných zdrojů podzemní vody, než jsou srážky – dotace podzemní 

vody přes okrajové podmínky a vliv infiltrace povrchové vody z toku. 

 

Tab. 10-6. Předběžná hodnota přírodních zdrojů dle různých metod 
3) 4)

: 

Číslo HGR 

  

Přírodní zdroje - Qdyn 

Hydraulický model (l/s) Koncepční HG model (l/s) 

1651 583,66 281,4 
3) Vyhláška č. 431/2001 Sb. 
4) Metodický pokyn MZe čj. 25248/2002 

 

V části HGR 1651 je však využitelnost zdrojů podzemních vod limitována nikoli hydraulickými 

schopnostmi kolektoru, ale kvalitativními hledisky. To se týká zejména vodárenské jímací soustavy 

Bzenec I s jímaným množstvím 32,65 l/s v roce 2014 a s maximálně povoleným množstvím 85 l/s. 

V oblasti hydraulického dosahu této vodárenské soustavy se nachází zbytková kontaminace 

podzemních vod chlorovanými uhlovodíky (okolí průmyslového areálu podniků Desta – Kovo – 

Velprum).  Současné vodárenské využití zde považujeme za limitní, jelikož dlouhodobé využívání 

maximálního povoleného množství by zde mohlo vést k hydraulickému zavlečení zbytkových 

kontaminantů do vodních zdrojů. 
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NÁVRHY 

Hranice vymezeného rajonu 1651 odpovídají obecné definici hydrogeologického rajonu jako struktuře 

s uceleným oběhem podzemní vody a z realizovaných prací v zásadě nevyplynula nutnost jejich 

změny.  

Odběry v zóně inundace vyvolávající břehovou infiltraci je nutné posuzovat jako odběry vody z toku. 

Pro sledování stavu podzemních vod je doporučeno 6 hydrogeologických vrtů státní pozorovací sítě 

ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin, uvedených v Tab. 5-2. 
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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 1651 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 280 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 

z hodnoty přírodních zdrojů, stanovených na základě koncepčního modelu, hydrologického 

modelu BILAN a hydraulického modelu. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 1651 je 230 l/s, Tato hodnota 

odpovídá dlouhodobým odběrům a je ověřena transientním hydraulickým modelem. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 560 l/s v rajonu překračují přírodní 

zdroje, avšak částečně zahrnují odběry indukovaných zdrojů, které v podstatě představují 

odběry povrchové vody.  

 Skutečné evidované odběry za rok 2014 do 230 l/s v rajonu odpovídají využitelným zdrojům 

Reálné odběry podzemní vody však zahrnují odběry indukovaných zdrojů – tyto tedy patří 

přiřadit k odběrům povrchové vody.  

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

propustné písčité štěrky spodního souvrství údolní nivy o mocnostech nejčastěji do 10 m, 

ojediněle i několik desítek metrů. 

 Zdroj dotace kvartérního kolektoru údolních niv a teras Moravy a jejich přítoků je proměnlivý, 

v některých částech údolní nivy se uplatňuje drenážní účinek (podzemní voda směřuje 

k vodnímu toku), v jiných částech nivy, zejména za zvýšených vodních stavů je podzemní 

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

vody z hydrogeologického masívu okolních hydrogeologických rajonů. Dalším zdrojem 

dotace podzemní vody do rajonu jsou atmosférické srážky. 

 Pro sledování stavu podzemních vod byly doporučeny referenční hydrogeologické vrty 

pozorované ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin, uvedených v Tab. 5-2. 
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Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

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. 
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(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
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Vyhláška 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. 

Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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