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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/km2) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

Útvar podzemní vody  je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 
kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 
porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru 
za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 
a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z 
hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona).  

Vodní útvar je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 
prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 
znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 
podzemních vod (§ 2 odst. 3 vodního zákona).  

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

Využitelné množství podzemních vod  je množství podzemní vody, které je možné racionálně 
využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 
ovlivnění podzemních vod anebo okolního životního prostředí (příloha č. 8 vyhlášky č. 
369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zdroje podzemních vod jsou dynamickou (obnovitelnou) složkou podzemních vod, vyjádřenou 
v jednotkách objemového průtoku (objem za jednotku času). Sestávají z přírodních, 
indukovaných a umělých zdrojů podzemní vody (příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 
Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod, financovaného Státním fondem životního prostředí 
v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 6 (dále jen „projekt Rebilance“ nebo 
„projekt“), bylo s využitím dostupných standardních i moderních metodických postupů a technologií 
přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod a jejich disponibilní množství v hydrogeologickém rajonu 
v rozsahu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 
vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 
podzemních vod) včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany 
podzemních vod a chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v tomto 
hydrogeologickém rajonu. 

Současně při řešení projektu Rebilance proběhla kontrola proudových systémů podzemních vod a 
stávajících hranic hodnoceného hydrogeologického rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb. (o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) na 
základě výsledků provedených prací.  

Obsah zprávy za hodnocenýý rajon vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 
metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu Rebilance jsou 
uvedeny ve všeobecné části závěrečné zprávy za tento projekt. Závěrečná zpráva za každý hodnocený 
hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

S ohledem na fakt, že přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou proměnnou v čase, 
byla nahrazena po odsouhlasení zástupci MŽP a AOPK příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 
„Průvodním listem“, který zahrnuje ve stručné formě všechny podstatné informace o hodnoceném 
hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 2220 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 2220 

Název hydrogeologického rajonu: Hornomoravský úval 
ID útvaru: 22201  
Název útvaru: Hornomoravský úval – severní část 
ID útvaru: 22202 
Název útvaru: Hornomoravský úval – jižní část 
ID útvaru: 22203 
Název útvaru: Hornomoravský úval – střední část 
Plocha, km2: 1257,23 
Pozice: rajon základní vrstvy  
Geologická jednotka: neogenní a křídové sedimenty pánví 
Dílčí povodí: Morava a přítoky Váhu 
Povodí: Dunaj 
Bilancovaný kolektor: neogenní sedimenty  
Kraje: Olomoucký, Zlínský 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 
 

Hydrogeologický rajon 2220 Hornomoravský úval je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu 
vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu 
hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních 
vod. Hydrogeologický rajon 2220 má plochu 1257,23 km2 a je z větší části (81 %) součástí 
Olomouckého kraje, zbývající část patří ke kraji Zlínskému. Rozšíření hydrogeologického rajonu 
tvořeného neogenními sedimenty odpovídá rozsahu deprese vyčleněné v karpatské předhlubni 
poruchami příčných směrů SSZ – JJV (zlom řeky Moravy a holešovský zlom). K rajonu jsou řazeny 
také neogenní sedimenty Fryštácké brázdy a Kelčské pahorkatiny. Jako celek představuje poklesovou 
jednotku s podélnou osou zhruba SZ – JV směru, která je vnitřně morfologicky diferencovaná. Stavba 
rajonu je tvořena dvěma jednotkami, a to karpatskou předhlubní, resp. její střední a severní části, 
kterou především vyplňují sedimenty miocénu (karpat–baden) a hornomoravského úvalu, což je příčná 
deprese ke karpatské předhlubni, vyplněná zejména fluviolakustrinními sedimenty pliopleistocénu. 

Na rajon základní vrstvy 2220 nasedají sedimenty hydrogeologický rajonů svrchní vrstvy 1621 a 
1622 Plioplestocén Hornomoravského úvalu – severní a jižní část, 1623 Plioplestocén Blaty a části 
1624 Kvartér Valové, Romže a Hané, mimo kvartér Hané. 
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 2220 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

13 

 

3. VSTUPNÍ INFORMACE 
3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Většina odborných prací, které se vztahují k HGR 2220 Hornomoravský úval, se týkají 
pliopleistocénních sedimentů. Podložními sedimenty pliopleistocénních sedimentů se zabývají pouze 
okrajově (např. Paulík 1959; Malý 1984; Růžička 1989; Starobová 1984). Detailnějším studiem 
podložních (miocenních) sedimentů hornomoravského úvalu mezi Přerovem a Kroměříži se zabýval 
Cílek (1955). Vývojem celé karpatské předhlubně popsali Brzobohatý – Cícha (1993), litostratigrafii 
severní a jižní části karpatské předhlubně pak Adámek et al. (2003). Komplexní zhodnocení úseku 
střed karpatské předhlubně popsal Chmelík et al. (1977). 

V poslední době se detailním studiem badenských sedimentů ve střední a severní části karpatské 
předhlubně zabývali Kyselák (2003) a Peštová (2006), kteří mj. sestavili litofaciální mapy podloží 
badenských sedimentů a jejich mocností v karpatské předhlubni – úseku střed. Z vrtných jader v 
oblasti podzemního zásobníku plynu Lobodice se bazálními klastickými sedimenty badenu zabývali 
Blaško (2012) a Blaško et al. (2014). Zlomovými systémy a aktivitou zlomů v oblasti 
Hornomoravského úvalu se v poslední dobou studovali Špaček et al. (2015) a Špaček – Ambrož 
(2015). Posledním uceleným dílem zabývajícím se regionálněgeologickou stavbou území karpatské 
předhlubně je připravovaná monografie ke Geologické mapě České republiky 1 : 500 000 (Stráník, 
pers. com.). 

Přehled geologického mapování. Zájmové území bylo 60. letech minulého století zmapováno do 
odkrytých geologických map v měřítku 1 : 200 000 s textovými vysvětlivkami. Studované území se 
nachází na mapových listech M-33-XXIV Olomouc (Roth et al. 1962) a M-33-XXX Gottwaldov 
(Buday ed. 1963). V rámci edice základních geologických map 1 : 50 000 (Soubor geologických a 
účelových map), hydrogeologický rajon spadá do území map listů 14-44 Šternberk (Koverdynský et 
al. 1996), 24-22 Olomouc (Růžička et al. 1997), 24-24 Prostějov (Růžička et al. 1995), 24-42 Kojetín 
(Dornič et al. 1992), 25-11 Hlubočky (Maštera et al. 1991), 25-13 Přerov (Pálenský et al. 1996), 25-14 
Valašské Meziříčí (Stráník et al. 1998), 25-31 Kroměříž (Novák et al. 1994) a 25-32 Gottwaldov (Pesl 
et al. 1988). K mapám 25-13 Přerov a 25-31 Kroměříž byly vydány také textové vysvětlivky (Müller 
ed. 2001a, b). Nejnovější mapy v edici základních geologických map České republiky 1 : 25 000 byl 
doposud zpracován pouze list 24-224 Olomouc (Hrubeš et al. 2007) a při j. okraji zájmové oblasti pak 
list 25-312 Holešov (Stráník et al. 2004).  

 

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.  

Vrtná prozkoumanost v rajonu 2220 Hornomoravský úval co se týče vrtů, které se provrtaly 
neogenními sedimenty do podloží, je velmi nízká. Pro sestavení geologického modelu podloží, 
kolektorských poloh v badenských sedimentech a pro konstrukci geologických řezů bylo celkem z 
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databáze geologických vrtů zpracováno 11 540 vrtů, z toho 594 pro model podloží pánve a bazálních 
klastických sedimentů jako kolektorské polohy. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod bylo v letech 2014–2015 vyhloubeno celkem deset 
vrtů, které se dovrtaly buď do sedimentů miocénu, anebo do podložních hornin. Jedná se o 7 vrtů 
geologických jádrových (Tab. 3-1), z nichž dva byly odvrtány v rámci průzkumu hydrogeologických 
rajonů svrchní vrstvy 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část (vrt 1622_A Citov) a 
1624 Kvartér Valové Romže a Hané (vrt 1624_C Uhřičice) a 3 hydrogeologické bez jádra (viz Obr. 
3-1Obr. 3-2 a Tab. 3-9 až Tab. 3-12). Účelem jádrových vrtů bylo zjistit hloubku podloží, přítomnost 
průlinových kolektorů popř. jejich mocnost v oblastech s nízkou vrtnou prozkoumaností. 

Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných geologických jádrových vrtů uvádějí Tab. 3-2 až 
Tab. 3-6. Detailní popisy profilů jsou uvedeny ve vrtných zprávách (Gilíková et al. 2015; Vít et al. 
2015; Mlčoch et al. 2015a). 

 

Tab. 3-1. Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014–2015 na území HGR 2220 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 
1622_A Citov 87,5 Vít et al. (2015a) 
1624_C Uhřičice 112 Vít et al. (2015b) 
2220_A Povel 120 Gilíková et al. (2015a) 
2220_B Štětovice 337 Gilíková et al. (2015b) 
2220_C Senice na Hané 170,8 Mlčoch et al. (2015a) 
2220_D Dub nad Moravou 71 Mlčoch et al. (2015b) 
2220_F Líšná u Přerova 170 Gilíková et al. (2015c) 

 
Tab. 3-2. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_A Olomouc - Povel 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 
0,00 2,6 hlína, písčitý prach  izolátor 
2,6 8,0 fluviální štěrky holocén – svrchní pleistocén kolektor 

 
8,0 

 
107,2 

vápnité prachy až prachovité jíly 
s polohami písku 

 
spodní baden 

 
izolátor 

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

Tab. 3-3. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_B Štětovice 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 
0,00 4,2 ornice, sprašová hlína  izolátor 

4,2 51,1 
štěrky, písky s drobnými 
polohami prachů pleistocén kolektor 

51,1 137,0 jíl, prach, písek pliopleistocén „semikolektor“ 
137,0 337,0 jíly a prachy s polohami písků spodní baden izolátor 
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Obr. 3-1. Situace nových vrtů, archivních vrtů dovrtaných do podložních hornin a klastických sedimentů spodního 

badenu, nových geofyzikálních profilů a geologických řezů v HGR 2220 
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Tab. 3-4. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_C Senice na Hané 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 
0,00 6,5 ornice, spraš  izolátor 
6,5 32,2 štěrk, písek pleistocén kolektor 

32,2 121,45 jíl, prach, písek pleistocén–pliocén „semikolektor“ 
121,45 160,8 jíl(ovec), prach(ovec), pískovec miocén, spodní baden izolátor 
160,8 170,8 droba paleozoikum, devonská klastika (?) Puklinový kolektor? 

 
 

Tab. 3-5. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_ D Dub nad Moravou 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 
0,00 4,0 ornice, spraš  izolátor 
4,0 8,0 hlína, písek, štěrk pleistocén kolektor 

8,0 21,95 
drobnozrnný mylonitizovaný 
granitoid, fylonit proterozoikum, brunovistulikum puklinový kolektor? 

21,95 26,70 jílovité písky výplň dislokace? kolektor? 

26,7 71,0 
tektonicky porušený, drobnozrnný 
mylonitizovaný granitoid, fylonit proterozoikum, brunovistulikum puklinový kolektor? 

 

Tab. 3-6. litostratigrafická rozhraní průzkumného průzkumného vrtu 2220_ F Líšná u Přerova 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 
0,0 19,0 pestré jíly, prachy a písky pliocén izolátor 
19,0 170,0 jíly a prachy s polohami písků karpat izolátor 

 

Do hydrogeologického rajonu 2220 Hornomoravský úval bylo situováno celkem 5 geologických vrtů 
– 2220_A Olomouc-Povel, 2220_B Štětovice, 2220_C Senice na Hané, 2220_D Dub nad Moravou a 
2220_F Líšná u Přerova. Vrty byly situovány především v oblastech s nízkou vrtnou prozkoumaností, 
kde chyběly informace k vytvoření hydrogeologického modelu a k zjištění plošného zastoupení 
miocenních sedimentů jako vhodných kolektorů. 

Vrty 2220_A, 2220_C a 2220_D ověřily hloubku a zpřesnily litologii podloží, popř. mocnost 
badenských sedimentů. Kromě toho, nepřítomnost spodnobadenských klastických sedimentů ve vrtech 
2220_A a 2220_C umožnila zpřesnit model rozšíření těchto sedimentů jako vhodných kolektorů v 
rajonu 2220. 

Geologický vrt 2220_D situovaný ve vystouplé kře hněvotínsko-olešnické hrásti posloužil k objasnění 
tektonického vývoje Hornomoravského úvalu. 

Ze strukturního hlediska je poměrně zajímavý vrt 2220_B. Přestože vrt nebyl vyhlouben do 
podložních hornin, skončil v spodnobadenských sedimentech tzv. „téglech“, již dovrtaná hloubka 337 
m ukazuje, že se pánev v oblasti Lutínské brázdy směrem k okrajovému zlomu Blaty výrazně 
zahlubuje. Zároveň se také stal opěrným vrtem pro kalibraci geofyzikálních měření na lokalitě Blaty. 
Od hloubky 137 m až do konečné hloubky 337 m byl vrtán pouze v prachovcích a jílovcích (izolátoru) 
badenského stáří, žádné písčité kolektorové polohy nebyly navrtány. 

Vrt situovaný v oblasti Kelčské pahorkatiny se po 19 m dovrtal do sedimentů karpatského stáří. Jsou 
zastoupeny jíly a prachy, tzv. „šlíry“, které obsahují několik drobných písčitých a štěrkových až 
slepencových poloh. Celý profil karptaskými sedimeny je možno považovat za izolátor. 
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Detailní popisy profilů vrtů jsou uvedeny v jednotlivých vrtných zprávách (Gilíková et al. 2015a, b, c; 
Mlčoch et al. 2015a, b), které jsou uloženy v archívu ČGS. 

Geofyzikální práce. Pro oblast karpatské předhlubně s velmi nízkou vrtnou prozkoumaností 
hlubokými vrty byly k zjištění geologické stavby zájmového rajonu využity interpretované hloubkové 
řezy regionálně reflexních seismických profilů (4 profily v oblasti podzemního zásobníku plynu 
Lobodice – 303M/90, 304M/90, 305M/90, 307M/90; seismické profily v linii Kroměříž–Zářičí–
Kokory 123A/72, 123B/72 a profil Říkovice –Holešov 215/76), které přinesly informace o hloubkách 
jednotlivých rozhraní v terciérní výplni a hloubku jejího podloží. Nově byly ověřeny některé struktury 
pomocí geofyzikálních metod (seismická měření, geoelektrické metody) na lokalitách Příkazy a Blatec 
(obr. 3.2), viz závěrečné zprávy od Bárty et al (2015a, 2015b). Na lokalitě Příkazy byly geofyzikální 
práce soustředěny j. od Příkaz, s. od jímacího území Těšetice (Bárta et al. 2015a, 2015b). Z výsledků 
je patrné, že mocnost pliopleistocénních sedimentů a jílu spodního badenu je v depresi mezi obcemi 
Senice na Hané a Vojnice 150 až 200 m. Mocnost sedimentární výplně se na profilech výrazně 
nemění, pouze ve střední části deprese existuje tektonická zóna ve směru SSV–JJZ, kde dochází k 
redukci mocnosti jednotlivých vrstev a elevaci podloží se změnou fyzikálních parametrů (vyšší odpory 
při povrchu, v hloubce nižší odpory). Jedna z možných interpretací předpokládá štěrky a písky ve 
větším zastoupení než jíly a v podloží tektonicky porušenou zónu s vyšší pórovitostí popř. nasycenou 
vodou. Na lokalitě Blatec bylo geofyzikálními metodami proměřeno území mezi Vrbátkami, 
Hrdibořicemi, Dubem na Moravě a Grygovem (Bárta et al. 2015a, 2015b). Deprese v údolí Blaty (tzv. 
Lutínská brázda) dosahuje hloubek pravděpodobně více jak 360 m, maximální výška skoku podloží je 
podél v. zlomu Blaty. Podle výsledků reflexní seismiky existuje v této části při v. okraji lutínské 
brázdy relativně úzký a hluboký tektonický příkop. Mocnost pliopleistocénu je okolo 130 m, při v. 
okraji může dosahovat až 200 m. Badenské jíly pak dosahují mocnosti přes 250 m (podle interpretace 
reflexní seismiky). Východně od Blaty existuje tektonicky vyzdvižená kra krystalinika (kataklazovaný 
granit, mylonit), na které jsou uloženy spraše a kvartérní sedimenty s velmi malou mocností a 
badenské jíly, které podle geofyzikálních indikací sahají do hloubek až 60 m. Směrem k východu do 
údolí Moravy u Drahlova upadá podloží a tvoří až ke Grygovu depresi s dvěma minimi v hloubce cca 
60 a 100 m vyplněnou kvartérními štěrky s mocností okolo 10 m a badenskými jíly s mocností až 90 
m. Na východním okraji je deprese ukončena zlomem, podél něhož vystupují k povrchu podložní 
horniny. 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První souhrn hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Stručnou obecnou 
charakteristiku HGR 2220 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 Karpatské předhlubně. 

Komplexně je zájmové území mapových listů zhodnoceno spolu s širším okolím v kontextu Základní 
hydrogeologické mapy 1 : 200 000 listy 14 Šumperk, 24 Brno a 25 Zlín (Kačura 1985a, Myslil 1987a, 
Jetel 1991a), Mapy chemismu podzemních vod 1 : 200 000 (Kačura 1985b, Myslil 1987b, Rybářová 
1988a) a doprovodných textových vysvětlivek (Kačura et al. 1991, Myslil et al. 1985, Jetel et al. 
1988). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech 
Hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 listy 14-44, 24-22, 24-24, 25-13 a 25-31 (Čurda 1998a, 1998b, 
1995a, 1996, 1995b). Část území je hydrogeologicky dokumentována a zhodnocena ve Vysvětlivkách 
k souboru geologických a ekologických účelových map 1 : 50 000 list 25-13 Přerov (Čurda in Müller 
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et al. 2001a) a list 25-31 Kroměříž (Nováková in Müller et al. 2001b). Nově byla část území 
zpracována v rámci sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 24-224 Olomouc 
s vysvětlivkami (Hrubeš et al. 2007). 

Většina odborných prací, které se vztahují k rajonu 2220 Hornomoravský úval, se týkají 
pliopleistocenních sedimentů. Podložními sedimenty se zabývají pouze okrajově (např. Paulík 1959, 
Malý 1984, 1986, Růžička 1989, Starobová 1984). Detailnějším studiem podložních 
pliopleistocénních sedimentů hornomoravského úvalu mezi Přerovem a Kroměříži se zabýval Cílek 
(1955). Vývojem celé karpatské předhlubně popsali Brzobohatý – Cícha (1993), litostratigrafii severní 
a jižní části karpatské předhlubně pak Adámek et al. (2003). Komplexní zhodnocení úseku střed 
karpatské předhlubně popsal Chmelík et al. (1977). 

Hlubších badenských sedimentů se týkaly vrty dosahující hloubek 100 a více metrů, např. starý vrt na 
Horním náměstí v Olomouci (Woldřich 1863) nebo starý vrt v Černovíru (Zima 1959). 

Sedimenty karpatu a badenu v Kelčské pahorkatině zkoumali Maceška (1980), Hajtmarová (1968), 
Hatala (1983). 

Významné údaje o hydrogeologických poměrech badenský sedimentů poskytl hydrogeologický 
strukturní vrt HJ-308 Žerůvky z průzkumu vyhodnoceném Jarešem (1987, 1989) a zejména 328,5 m 
hluboký vrt NP-768a situovaný v Brodku u Přerova (Hufová 1974). 

V poslední době se detailním studiem badenských sedimentů ve střední a severní části karpatské 
předhlubně zabývali Kyselák (2003) a Peštová (2006), kteří mj. sestavili litofaciální mapy podloží 
badenských sedimentů a jejich mocností v karpatské předhlubni – úseku střed. 

Práce, které shrnují výsledky studia hydrogeologie a vodního hospodářství v jednotlivých částech 
rajonu spadajících do příslušných okresů, představují hydrogeologické studie okresů Prostějov 
(Herešová et al. 1984) a bývalých správních okresů Olomouc (Vosyka 1954) a Prostějov (Vosyka 
1955). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry mapového listu nově zhodnoceny v 
regionálních surovinových studiích pro potřeby okresních úřadů v Olomouci (Puda et al. 1992) a 
Prostějově (Vybíral et al. 1992). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 2220 udává Tab. 3-7, spolu 
s uvedením počtů vrtů které obsahují výsledky chemických analýz, údaje o hloubce hladiny podzemní 
vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 
Tab. 3-7. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 2220 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
HG objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška vrty ČHMÚ 
2220 2829 3983 1840 21 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu  
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Tab. 3-8. Objekty ČHMÚ s režimním pozorováním (jen ty s pozorováním minimálně do roku 2010) 

Označení 
ČHMÚ  název 

Nadmořská 
výška 

[m n.m.] 

Číslo 
hydrologického 
pořadí 

katastr Sledován 
od roku 

KB0182 Vrt Břest, HP 206/5 195.54 2-4-12-02-1040 Břest 1940-2013 
KB0219 Vrt Hulín, HP 207/1 194.49 2-4-12-02-1360 Hulín 1940-2011 
VB0142 Vrt Žalkovice 201.08 2-4-12-02-0950 Žalkovice 1963-2014 
VB0154 Vrt Rymice 210.68 2-4-12-02-1280 Rymice 1963-2014 
VB0155 Vrt Holešov (Všetuly) 217.03 2-4-12-02-1330 Všetuly 1963-2014 
VB0156 Vrt Třebětice 204.26 2-4-12-02-1330 Třebětice 1963-2014 
VB0157 Vrt Hulín 191.37 2-4-12-02-1360 Hulín 1963-2014 
VB0160 Vrt Hulín (Chrášťany) 193.80 2-4-12-02-1500 Chrášťany u Hulína 1963-2014 
VB9651 Vrt Lutín, HV 303 219.34 2-4-12-01-0190 Lutín 1991-2014 
VB9652 Vrt Lutín, HV 303/1 219.40 2-4-12-01-0190 Lutín 1991-2014 
VB9653 Vrt Kyselovice, HV 304 196.80 2-4-12-02-0970 Kyselovice 1991-2014 
VB9654 Vrt Kyselovice, HV 304/1 196.77 2-4-12-02-0970 Kyselovice 1991-2014 
VB9655 Vrt Kyselovice, HV 304/2 196.70 2-4-12-02-0970 Kyselovice 1991-2014 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 
parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 
především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly v rámci projektu 
Rebilance zásob podzemních vod byly v HGR 2220 vyhloubeny tři hydrogeologické průzkumné vrty 
označené 2220_1 Holešov, 2220_2 Chrašťany u Hulína a 2220_3 Třebčín. Jejich dokumentace je 
uvedena v souhrnných dokumentacích průzkumných vrtů 2220_1 (Michna 2015), 2220_2 (Hartlová 
2015) a 2220_3 (Hartlová, Michna 2015), jejich základní charakteristiky udává Tab. 3-9. 

 

Tab. 3-9. Přehled hydrogeologických průzkumných vrtů vyhloubených v rámci projektu v HGR 2220 

ID vrtu název vrtu (katastr) cílový kolektor hloubka vrtu (m) autor zprávy 
2220_1 Holešov kvartér, pliopleistocén, pliocén 72,3 Michna et al. (2015) 
2220_2 Chrášťany u Hulína  kvartér, pliopleistocén, paleogén, flyš 90,0 Hartlová et al. (2015) 

2220_3 Třebčín kvartér, neogén, proterozoikum 60,0 Hartlová, Michna et al. 
(2015) 

 

Vrtné práce poskytly data o geometrii zkoumaného bloku a hydrogeologických charakteristikách 
kolektoru. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných vrtů vyhloubených v rámci řešení 
projektu Rebilance zásob podzemních vod v HGR 2220 jsou uvedena v Tab. 3-10 až Tab. 3-12. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2220_1 Holešov je proveden jako úplná studna do pliopleistocénního 
kolektoru. 

Zvodeň je volná, ovlivněná vodárenským odběrem. Dne 16. 04. 2015 byla zjištěna hladina podzemní 
vody ve vrtu 9,5 m pod terénem, co odpovídá kótě hladiny 216,40 m n. m. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání 3 tři dny s následující dvoudenní 
zkouškou stoupací. Vydatnost během čerpací zkoušky byla Q =3,76 l/s. 
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Tab. 3-10. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2220_1 Holešov 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 
0,0 2,0 hlína kvartér izolátor 
2,0 51,5 štěrk, písek pliopleistocén  zájmový kolektor 
51,5 72,3 Jíl, jíl písčitý pliocén izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání tři dny s následující jednodenní 
zkouškou stoupací. Čerpání bylo prováděno vydatností Q = 3,76 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací 
zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) 
kolektoru T = 5,29.10-3 m2/s, tzn. „vysoká“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986). Při redukované 
mocnosti pliopleistocénních vrstev 32 m byl získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické 
vodivosti) kf = 1,65.l0-4 m/s.  

Pro zhodnocení kvality vody byly použity výsledky chemických analýz vzorků vody odebraných 
11. 3. 2015. Podzemní voda má chemický typ Ca-HCO3SO4, při uvažovaném 20% zastoupení 
iontů (cizi%). V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické kovy ani jednotlivé mikroznečisťující 
organické látky v závadných koncentracích. Obsahy rozpuštěného celkového železa a manganu byly 
pod mezí citlivosti analytického stanovení. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k 
chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a  rozsah   kontroly   pitné   vody,   ve   znění   pozdějších   
předpisů,   vody pliopleistocenního kolektoru vyhovují ve stanovovaných ukazatelích. Z hlediska 
upravitelnosti podzemní vody podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, lze vodu zařadit do nejlepší kategorie upravitelnosti 
A1 s jednoduchou úpravou. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 
výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Michna et al. 
(2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2220_2 Chrášťany u Hulína ověřuje zvodnění pliopleistocénních 
sedimentů v podloží kvartérních terasových štěrků. Vrt je proveden jako hydraulicky úplný, když byl 
ukončen v podložních paleogenních flyšových sedimentech. 

 

Tab. 3-11. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2220_2 Chrášťany u Hulína 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 
0,0 2 hlína kvartér poloizolátor 
2 10,1 písek, štěrk kvartér kolektor 
10,1 29,5 jíl, prach, jíl písčitý pliopleistocén izolátor 
29,5 58,8 písek, jíl písčitý pliopleistocén zájmový kolektor 
58,8 72,0 prach písčitý, prachovce pliopleistocén, paleogén izolátor 
72,0 90,0 prachovce, pískovce flyš izolátor (až kolektor) 

 

Pliopleistocénní sedimenty jsou ve svrchní části v jílovitém vývoji a vytváří tak stropní izolátor 
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kolektorským písčitým sedimentům, zastiženým v hloubce 30 až 58 m pod terénem. To způsobuje 
napjatý charakter zkoušené zvodně, která má pozitivní výtlačnou úroveň. Před zahájením čerpací 
zkoušky byl dne 14. 3. 2015 změřen přetlak na zhlaví vrtu 0,08 bar = 8 kPa. To odpovídá, po přepočtu 
k odměrnému bodu, piezometrické úrovni hladiny 194,53 m n. m. Přetok na zhlaví vrtu byl 0,26 l/s.  

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 3+1 den při konstantním 
čerpaném množství Q = 1,36 l/s, přitom nedošlo k ustálení hladiny podzemní vody ve vrtu. 
Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou 
hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 3,51.10-4 m2/s, tzn. „střední“ ve smyslu klasifikace 
Krásného (1986). Při redukované mocnosti pliopleistocénního kolektoru 24 m byl získán průměrný 
koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 1,46.l0-5 m/s. V průběhu hydrodynamické zkoušky byla 
sledována hladina podzemní vody na pozorovacích objektech MV-5 a ST, k poklesu hladiny však 
nedošlo ani u jednoho ze sledovaných objektů 

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů byly použity výsledky chemických 
analýz vzorků vody odebraných 17. 3. 2015. Podzemní voda je chemického typu CaMgNa-HCO3, při 
uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Analyzovaná voda má neutrální pH 7,37, je bezbarvá, bez 
zápachu. Celková mineralizace je 0,652 g/l. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k 
chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., vody pliopleistocénního kolektoru v 
parametrech mangan (Mn – 0,32 mg/l) a železo (0,86 mg/l). Mírně zvýšené jsou hodnoty AOX (0,012 
mg/l), které mohou být původu přírodního (např. v říčních sedimentech), takže výsledky stanovení 
AOX nemusí být vždy mírou antropogenního znečištění prostředí toxickými organickými 
halogenderiváty (Pitter 2009). V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické kovy ani jiné 
mikroznečisťující organické látky. Pro nenáročnou technologii úpravy podzemní vody je voda pro 
vodárenské využití vhodná a řadí se do A2 kategorie upravitelnosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 
výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Hartlová et al. 
(2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2220_3 Třebčín zastihnul neogenní sedimenty v nepříznivém 
jílovitém vývoji. Ověřuje tak zvodnění báze neogenních sedimentů a přechodu do eluvia a 
připovrchové zóny podložních granitoidů. Vrt je proveden jako hydraulicky úplný, když byl ukončen 
v masivních granitoidech. 

Zastižená zvodeň je napjatá s pozitivní výtlačnou úrovní. Před zahájením čerpací zkoušky byl dne 16. 
1. 2015 změřen přetlak na zhlaví vrtu 0,32 bar = 32 kPa. To odpovídá, po přepočtu k odměrnému 
bodu, piezometrické úrovni hladiny 232,86 m n. m. Přetok na zhlaví vrtu byl 0,22 l/s. 

 

Tab. 3-12. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2220_3 Třebčín 

hloubka (m) 
hornina  stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 
0,0 5,6 jílovité až písčité hlíny kvartér poloizolátor 
5,6 27,0 prachovitý a písčitý jíl neogén izolátor 
27,0 30,0 písčité eluvium granitoidů proterozoikum - eluvium zájmový kolektor 
30,0 52,0 porušené granitoidy proterozoikum zájmový kolektor 
52,0 60,0 granitoidy proterozoikum poloizolátor 
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Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 3+1 den při konstantním 
čerpaném množství Q = 0,5 l/s, přitom ke konci stoupací zkoušky docházelo k ustálení její hladiny ve 
vrtu. Vzhledem k velmi rychlému nástupu hladiny vody ve vrtu po ukončení čerpací zkoušky na 
původní úroveň bylo pro výpočet hydraulických parametrů použito vyhodnocení čerpací zkoušky 
metodou neustáleného proudění. Výpočet hydraulických parametrů zkoušeného kolektoru z údajů 
orientační hydrodynamické zkoušky byl proveden podle základní Theisovy rovnice neustáleného 
proudění a modifikován semilogaritmickou metodou dle Jacoba (metoda přímkové transformace). 
Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky přineslo výslednou hodnotu průtočnosti (transmisivity) 
kolektoru T = 2,29.10-4 m2/s, tzn. „střední“ ve smyslu klasifikace Krásného (1986). Při uvažované 
mocnosti kolektoru 24 m koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) kf = 9,53.l0-6 m/s. V průběhu 
hydrodynamické zkoušky byla sledována hladina podzemní vody na na pozorovacím objektu, kdy 
došlo k mírnému poklesu hladiny (0,01 m), v závěru čerpací zkoušky byla však hladina na původní 
úrovni. 

Pro zhodnocení kvality vody pliopleistocénních sedimentů byly použity výsledky chemických 
analýz vzorků vody odebraných 19. 1. 2015. Podzemní voda je chemického typu CaMg-HCO3, při 
uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z toxických kovů byla zjištěna přítomnost arsenu (24 
μg/l), znečisťující organické látky ve vodě v závadných koncentracích zjištěny nebyly. Voda se 
vyznačuje úplnou absencí dusičnanů. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k 
chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., zkoušená voda nevyhovuje zvýšeným 
obsahem vápníku, manganu a arsenu. Mírně zvýšené jsou hodnoty AOX, které mohou být původu 
přírodního (např. v říčních sedimentech), takže výsledky stanovení AOX nemusí být vždy mírou 
antropogenního znečištění prostředí toxickými organickými halogenderiváty (Pitter 2009). Z hlediska 
upravitelnosti podzemní vody, je limitující obsah arsenu, který je vyšší než koncentrace uvedená pro 
kategorii upravitelnosti A3. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 
výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Michna, 
Hartlová et al. 2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

24 

 

4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 
4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Neoidní struktura Hornomoravského úvalu (HMU) je orientována napříč linie styku Českého masivu a 
Vnějších Západních Karpat. Jako celek představuje poklesovou jednotku s podélnou osou zhruba SZ–
JV směru, která je vnitřně morfologicky diferencovaná. Její podloží tvoří zčásti horniny patra 
variského, zčásti alpínského. Ve vztahu k podložním jednotkám a průběhu alpínské orogeneze 
představuje strukturu naloženou, která je pravděpodobně posttektonická (Zapletal 2004). 

Stavba hydrogeologického rajonu 2220 – Hornomoravský úval je tvořena ze dvou jednotek. Z 
karpatské předhlubně, resp. její střední a severní části, kterou především vyplňují sedimenty miocénu 
(karpat–baden) a hornomoravského úvalu, což je příčná deprese ke karpatské předhlubni, vyplněná 
zejména pliopleistocénními fluviolakustrinními sedimenty. 

Vymezení hydrogeologického rajonu 2220 – Hornomoravský úval na základě stratigrafie je poměrně 
problematické. Hydrogeologický rajon 2220 je definovaný jako neogenní rajon, tzn. že jsou zde 
zastupeny jak sedimenty karpatu a badenu, tak i pliocénu. U pliocenních sedimentů, nově 
stratigraficky stanovená hranice neogén/kvartér na 2,58 Ma (Gibbard et al. 2010) posunuje zařazení 
těchto sedimentů do pliocénu až spodního pleistocénu – tzn. pliopleistocénního souvrství. Sedimenty 
pliopleistocénního sourství se nacházejí přibližně s. od linie Olomouc–Příkazy–Litovel (nejsevernější 
část rajonu 2220) a přímo nasedají na horniny variského strukturního patra. Sedimenty miocénu zde 
chybí. Z toho důvodu lze doporučit upravení současné severní hranice hydrogeologického rajonu 2220 
– Hornomoravský úval, neboť se plošně kryje se stávající hranicí hydrogeologického rajonu 1621 – 
Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část, která je i logičtější, neboť litofaciální vývoj je 
zde spojen pouze se sedimentací pliopleistocénního souvrství. Obdobně je třeba upravit i jižní hranici 
rajonu 2220 – Hornomoravský úval o část zasahující na Holešovskou plošinu a Fryštáckou brázdu. I 
zde se nacházejí pliopleistocénní sedimenty bez miocenních sedimentů v přímém podloží a litofaciálně 
mají vývoj společný s pliopleistocénními sedimenty rajonu 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského 
úvalu – jižní část. Podle rajonizace z roku 1986 byly tyto sedimenty řazeny k hydrogeologickému 
rajonu 162 Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu, ale v nové rajonizaci již nejsou 
vyčleněny a leží chybně v rajonu 2220. Z toho důvodu popis hydrogeologického rajonu 2220 bude 
dále spojen již pouze se sedimenty miocénu. Sedimenty pliocénu, resp. pliopleistocénu jsou popsány 
ve výše zmiňovaných rajonech 1621– Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část a 1622 – 
Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY  

Podloží hydrogeologického rajonu (Obr. 4-2) je většinou překryto velkými mocnostmi kenozoických 
sedimentů, pouze v oblasti hněvotísko-olomoucké hrásti vystupuje na povrch. Vrtná prozkoumanost je 
z hlediska vrtů, které prošly v zájmovém rajonu do podloží, nízká. Podloží bylo zachyceno např. ve 
vrtech pro podzemní zásobník plynu Lobodice, dále pak ve vrtech HUL-1a HUL-3 Hulín, 
Dřevohostice-1, HJ-306 Kralice na Hané, NP768 a NP768A Brodek u Přerova, HJ-3 a HJ-3A 
Čelechovice, HJ-401 Lutín.  

. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 2220 (odkrytá - bez kvartéru) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

26 

 

 
Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 2220 
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Nejstaršími horninami, které se nacházejí v přímém podloží miocenních sedimentů, jsou krystalické 
horniny brunovistulika a jeho pláště. Jsou zastoupeny jak granitovými horniny (dvojslídné granity, 
pegmatoidní granity, biotitické granodiority), tak komplexem krystalických břidlic (chlorit-biotitické 
fylity, chlorit-muskovitické fylity, biotit-muskovitické pararuly s granátem, silimanitbiotit-
muskovitické pararuly s granátem, zelené břidlice – metabazity), který byl v Hornomoravském úvalu 
metamorfován ve facii zelených břidlic a dodatečně migmatizován (Dudek 1980). V nadloží se 
nacházejí sedimenty devonského stáří a to bazální klastika spodního až středního devonu a v jejich 
nadloží vápence, dolomity a břidlice s radiolarity odpovídajícími přechodnému a drahanskému 
devonskému vývoji. Na tyto se již usadily sedimenty kulmu (spodní karbon, visé). V hněvotínsko-
olomoucké hrásti to jsou sedimenty jesenického vývoje kulmu, ve kře Kosíře sedimenty s 
drahanským vývojem kulmu. Oba vývoje byly během visé odděleny nejspíše příčnou elevační 
strukturou olšansko-litovelskou (Zapletal 1985). 

Podloží miocénních sedimentů bylo zastiženo i v nových geologických a hydrogeologických vrtech. 
Ve vrtu 2220_3 Třebčín (Michna – Hartlová 2015) bylo v hl. 27 m navrtáno eluvium granodioritu a 
od 52 m biotitický granodiorit. Ve vrtu 2220_A Povel (Gilíková et al. 20015a) byly v hl. 107,2 m 
zastiženy droby a mylonitizované droby moravického souvrství jesenického kulmu. Ve vrtu 2220_C 
Senice na Hané byly v hl. 165 m pozorovány droby, které by podle regionální pozice měly náležet 
myslejovickému, případně rozstáňskému souvrství drahanského kulmu. Petrografické posouzení a 
vyhodnocení těžké průsvitné frakce ukazuje spíše na relikt devonských pískovců až drobových 
pískovců (Mlčoch et al. 2015a). Vrt 2220_D Dub nad Moravou (Mlčoch et al. 2015b) byl situován na 
hraně hněvotínské hrástě nad lutínskou brázdou. Zastihl velmi silně mylonitizované muskovit-
biotitické ruly, původně odpovídající patrně porfyrickým granodioritům nebo tonalitům. Z některých 
vzorků je patrné, že se mohlo jednat o migmatity. Patrně původní horninou mohl být hybridní 
granodiorit nebo mohl obsahovat uzavřeniny rul či migmatitů. 

 

 
Obr. 4-2. 3D modely podloží neogenních sedimentů: a – variského strukturního patra; b – variského a alpinského 

strukturního patra. Model 3× převýšen. 

 

 

¨ 
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MIOCÉN 

Karpatskou předhlubeň na Moravě tvoří v naprosté převaze marinní a brakické sedimenty miocénu. 
Sedimentace v karpatské předhlubni v úseku střed a jižní části úseku sever probíhala v období karpat 
až spodní baden (Obr. 4-3). V reliktech jsou také zachovány na obnaženém okraji Českého masivu, již 
mimo hranici hydrogeologického rajonu.  

 

 
Obr. 4-3. Stratigrafické schéma rajonu 2220 – Hornomoravský úval. 

 

Karpat 

Nejstaršími sedimenty karpatské předhlubně v oblasti Hornomoravského úvalu jsou sedimenty 
karpatu. Během eegenburgu a ottnangu byla pravděpodobně oblast Hornomoravského úvalu souší. 
Nástup sedimentace v období karpat nastal po silné tektonické aktivitě spojené s pohyby ve flyšových 
jednotkách a z nich vyplývajícím posunem osy předhlubně k SZ. Předhlubeň dostala dnešní karpatský 
SV–JZ směr. V oblasti Hornomoravského úvalu se sedimenty karpatu ukládaly v morfologicky značně 
členitém reliéfu a batymetricky relativně mělčích podmínkách s poklesovými tendencemi (Brzobohatý 
– Cicha 1993). Koncem karpatu byly dosouvány flyšové jednotky na starší sedimenty karpatu, 
docházelo k jejich rabotáži nebo k jejich začlenění do příkrovů v oblasti čel. Současně s tím se 
zdvihaly dnešní okraje brunovistulika, tehdejší povrch byl erodován a začal se tvořit předbadenský 
reliéf. Sedimentace karpatu končila v relativně úzké depresi před čely příkrovů (Brzobohatý – Cicha 
1993). 

Sedimenty karpatu v oblasti hornomoravského úvalu leží v autochtonní pozici na předneogenním 
podkladu platformy v předpolí příkrovů Karpat, další část sedimentů je pohřbena pod příkrovy, 
popřípadě začleněna do příkrovové stavby Karpat. Na povrch vycházejí v pruhu podél čela 
karpatských příkrovů po jz. i sv. straně Hornomoravského úvalu. Mezi zlomem řeky Moravy na JZ a 
holešovským zlomem na SV jsou sedimenty karpatu v hornomoravském úvalu překryty mladšími 
sedimenty pliopleistocénu. Výskyt karpatských sedimentů je omezen transgresní hranicí a to přibližně 
po linii Záříčí–Horní Moštěnice–Želatovice–Tučín–Prusínky–Opatovice–Černotín (Jetel et al. 1988). 
Poměrně nevyjasněná je pozice marinního karpatu v podloží spodního badenu na lokalitě Služín z. od 
Přerova (Vysloužil 1981) a ve vrtu Slatinky MH-10 (Bubík – Dvořák 1996), které se nachází o několik 
km z. od linie posledního výskytu karpatských sedimentů. 

V karpatské předhlubni úseku střed se nacházejí sedimenty karpatu laaského souvrství (obr. 4.3) 
zastoupeného mušovskými vrstvami a nadložními novopřerovskými vrstvami, kroměřížským 
souvrstvím a nejsvrchnějším členem – holešovskými vrstvami (Obr. 4-3 a Obr. 4-4). Byly zachyceny 
hlubokými vrty Vlk-1Vlkoš, HUL-3 Hulín a CF K 19 Kroměříž pod pliopleistocénními a holocenními 
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sedimenty a pod flyšovými příkrovy – vrt HUL-1 Hulín. Celková mocnost se pohybuje okolo 500 m. 
Sedimenty laaského souvrství jsou ve spodní části (mušovské vrstvy) zastoupeny vrstevnatými, 
zelenošedými až šedými, popřípadě hnědými, jemně slídnatými, vápnitými jíly (tzv. šlíry) s poprašky 
prachů a rostlinnou drtí na vrstevních plochách a ve svrchní části (novopřerovské vrstvy) silně 
vápnitými, šedými až světle šedými, vrstevnatými, slídnatými prachovci, prachovitými jíly až jílovci s 
polohami šedých a zelenošedých silně slídnatých pískovců místy se zbytky rostlin nebo mikrofauny 
(Adámek et al. 2003). Kroměřížské souvrství (Benada – Kokolusová 1987) se vyznačuje střídáním 
šedozelených vápnitých jílů, jílovců, písků, pískovců, štěrků a slepenců často s příměsí jílu, jejichž 
klastický materiál pochází z flyšových příkrovů Karpat. Holešovské vrstvy (Jareš 1982) v nejvyšší 
části kroměřížského souvrství jsou tvořeny písky a štěrky s klastickým materiálem derivovaným 
převážně z čel příkrovů. Jejich mocnost nepřesahuje 20 m. 

 

 
 

Obr. 4-4. Model karpatské předhlubně v úseku střed podle Adámka et al. (2003). 

 

V oblasti Kelčské pahorkatiny se nacházejí sedimenty karpatu, které náleží k severní části karpatské 
předhlubně a jsou přiřazovány k sedimentům stryszawského souvrství (Eliáš et al. 2002), nazvané 
podle souvrství vyčleněného v Polsku (Ślączka 1977). Holešovský zlom odděluje s. a střední část 
karpatské předhlubně. Odhadovaná mocnost sedimentů karpatu v oblasti Kelčské pahorkatiny je okolo 
200 m. Do sedimentů karpatu byl v této oblasti lokalizován nový geologický vrt 2220-F Líšná u Přero-
va (Gilíková et al. 2015c). Nejhojněji se zde vyskytují proměnlivě šedé (tmavě i světle) vápnité 
prachy, místy slabě laminované, místy se schránkami makrofauny. Prachy obsahují polohy 
šedozelených vápnitých slabě až silně slídnatých velmi jemnozrnných písků, které směrem do báze 
přecházejí v postupně hrubnoucí až do jemnozrnného písku. V píscích byly pozorovány zpevněné 
hrubozrnné vápnité pískovcové polohy. Polohově se objevují štěrky o velikosti valounů až kolem 10 
cm. Sedimenty obsahují poměrně chudá marinní společenstva foraminifer, s nimiž se hojně vyskytují 
úlomky křemitých jehlic hub včetně sfér, ostnů ježovek, schránek měkkýšů, ostrakodů a kostí a šupin 
kostnatých ryb. Ve společenstvu obvykle převažují bentosní jedinci zastoupení druhy Pappina 
breviformis (Papp et Turn.), Bulimina elongata Orb., Bulimina schischinskayae (Sam.), Bolivina 
dilatata Rss., Praeglobobulimina pupoides (Orb.), Pyramidulina raphanistrum (L.), Lenticulina cultrata 
(Mont.), Sigmoilinita tenuis (Czjzk.) a další. Společenstva řadí horniny ke karpatu, stryszawskému 
souvrství.  

V Hornomoravském úvalu jsou sedimenty karpatu zastoupeny převažující pelitickou facií a z 
hydrogeologického hlediska je tady můžeme považovat za izolátory. 
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Baden 

V období mezi karpatem a badenem došlo na jv. svazích Českého masivu k rozsáhlé erozi starších 
miocenních uloženin. Vytvořil se předbadenský reliéf s hlubokými údolími sudetského sz.–jv. směru. 
Po dosunutí čela příkrovů mezi Mikulovem a Hranicemi do dnešní pozice se rozšířila nová mořská 
transgrese (v jižní části od JZ a v severní od SV) do celé, avšak rozdílně poklesávající karpatské 
předhlubně. Před čely příkrovů se zvedá elevace slavkovsko–těšínského hřbetu sv.–jz. směru. V 
důsledku poklesu předpolí se vytvořila tzv. spodnobadenská ústřední deprese. Měla již jednoznačně 
JZ–SV směr (Eliáš – Pálenský 1998). Její dno bylo rozčleněno elevacemi a hřbety na lokální deprese s 
rozdílnou subsidencí a mocností spodnobadenských sedimentů. Na bázi, v hlubokých depresích 
reliéfu, se ukládají sutě, suťové brekcie suchozemského, místy marinního původu. Současně s klastiky 
se místy, především však v osní části předhlubně, ukládá pelitická facie karbonatických jílů (tzv. 
tégly). Po krátkém projevu regresních tendencí dochází k výraznému poklesu Nízkého Jeseníku a 
Drahanské vrchoviny a rozšíření moře během druhé fáze spodnobadenské transgrese relativně daleko 
až na Český masiv především v tektonicky predisponovaných zónách (Brzobohatý – Cicha 1993; 
Chlupáč et al. 2002). Na konci spodního badenu moře ustoupilo na S, oblast se stala na krátkou dobu 
souší. Pánev byla částečně tektonicky přemodelována, vznikl nový, již kontinentální sedimentační 
prostor a započalo ukládání sedimentů pliopleistocénního souvrství (Hrubeš et al. 2007). 

Nejstaršími spodnobadenskými sedimenty v hydrogeologickém rajonu jsou bazální klastika, která jsou 
především vyvinuta v centrální části karpatské předhlubně. Byla navrtána několika vrty pro podzemní 
plynový zásobník Lobodice. Byly zde zachyceny světle šedé až bělavě šedé, špatně vytříděné gravelity 
s podpůrnou strukturou matrix a s maximální velikostí valounů 2 až 7 cm, výjimečně až 10 cm. Jejich 
petrografické složení je pestré. Největší zastoupení mají šedé (patrně) devonské vápence, dále pak 
světlé (zřejmě mesozoické) vápence, křemen, kulmské břidlice a droby, dolomity, svory, ruly, 
granitoidy, pískovce, křemenné pískovce pravděpodobně pocházející z oblasti flyšových příkrovů. 
Jedná se o sedimenty hrubozrnné delty, která progradovala směrem do pánve (Blaško 2012). Ačkoliv 
jsou bazální klastika v centrální části karpatské předhlubně průlinovým kolektorem, který je překryt 
desítkami metrů mocnými jíly vystupujícími v roli izolátorů, z vodárenského hlediska je podzemní 
voda z těchto poloh nevhodná. Dle chemismu se jedná o vody hlubokého oběhu s minimální výměnou 
a s vysokou mineralizací. 

 
Obr. 4-5. 3D model reliéfu stropu hornin variského a alpinského strukturního patra a studovaných bazálních 

klastik v oblasti Přerova a Prostějova (modré plochy) v HGR 2220– převýšeno 4x. 
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Obr. 4-6. Geologické řezy po linii 1–2 a 3–4. Řezy jsou 5x převýšeny. Situace řezů je na obrázku 3.1. 
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Další výskyty bazálních klastik (Obr. 4-5) byly na základě vrtů zjištěny v zahloubených příčných, 
tektonicky omezených údolích, která se vytvořila na předbadenském reliéfu. Byla zachycena v oblasti 
Romžské nivy (Prostějovsko) a Středomoravské nivy (oblast mezi Grygovem, Brodkem u Přerova a 
Rokytnice) vrty HV-6 Prostějov, č. I Bedihošť, NP-768 a NP768A Brodek u Přerova. Je 
pravděpodobné, že se bazální klastika badenu nacházejí také v Lutínské brázdě, ale jejich výskyt nebyl 
vrtně ověřen, ačkoliv kvůli bazálním klastikám byl nově vrtán vrt 2220_B Štětovice (Gilíková et al. 
2015b), který byl ale v hl. 337 m ukončen, aniž se dovrtal do klastik a následně i do podloží (Obr. 
4-6). Nově, mimo hydrogeologický rajon, bylo na základě vrtných záznamů zjištěno paleokoryto 
Kelčického potoka vyplněné badenskými klastickými sedimenty (písky, pískovce, štěrky), místy až 40 
m mocnými (Obr. 4-7). 

V oblasti mezi Prostějovem a Přerovem dosahují bazální klastika mocnosti až 90 m (Čtyroká – 
Pálenský 1996; Müller ed. 2001a). I když se v oblasti hněvotínsko-olomoucké hrásti nevyskytují, byly 
ve vrtech 2220_A Povel a 2220_D Dub nad Moravou navrtány jako několikacentimetrové polohy 
písků v otevřených puklinách podložních hornin. 

Bazální klastika jsou tvořena vápnitými, hrubě až středně zrnitými, nejčastěji šedými až žlutošedými 
polymiktními písky, místy i drobnými štěrky se slabě až středně opracovanými zrny a valouny. Mezi 
valouny převažuje křemen, úlomky kulmských hornin a krystalinika. Ojedinělé jsou rohovce, 
devonské vápence a granitoidy (Roth 1962). Bazální klastika jsou buď paralelně nebo křížově 
zvrstvena, hojně obsahují závalky zelenošedých vápnitých jílů do velikosti 50 cm. Mimo centrální 
karpatskou předhlubeň tvoří v rámci HGR 2220 vodohospodářsky významný kolektor. 

 

 
Obr. 4-7. Bazální klastika v oblasti Romžské nivy (zelená linie) v HGR 2220 (modrá linie). Červenou čarou jsou 

vymezena badenská klastika, která pravděpodobně vyplňovala staré říční údolí Kelčického potoka 
 

Okrajová klastika, která vycházejí na povrch (např. v okolí Prostějova, Přerova, ale již mimo 
hydrogeologický rajon 2220), jsou ekvivalentem tzv. „brněnských písků“. Tato klastika se nevyskytují 
průběžně, ale bývají nahrazována transgresí pelitů. Jedná se o žlutošedé až hnědošedé, středně až 
hrubě zrnité, silně vápnité písky s hojnou paralelní laminací tvořenou šedými proměnlivě písčitými 
vápnitými jíly nebo středně až hrubě zrnitými vápnitými štěrky s dobře opracovaným materiálem. Ve 
valounech jsou zastoupeny droby, vzácně fylity, vápence, granitoidy a křemen. Zdrojový materiál je 
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dokonale až nedokonale vytříděný se znaky krátkého transportu. Lokálně je vyvinuto i křížové 
zvrstvení a paralelní laminace (Čtyroká – Pálenský 1996). Podle Jurkové (1957) se jedná o čočkovitá 
plochá tělesa různé velikosti tvořená převážně písky a pískovci. Sedimenty okrajových klastik 
pravděpodobně vznikaly v přechodném sedimentačním prostředí v rámci hrubozrnných delt s 
dominantním vlivem fluviálního prostředí (Kyselák 2003). 

Nadložní, pelitická facie je především výsledkem druhé vlny mořské záplavy ve spodním badenu, 
kterou lze korelovat s eustatickým zvednutím hladiny světového oceánu (Brzobohatý – Cicha 1993). V 
oblasti Hornomoravského úvalu byly v max. transgresi zejména ty oblasti, které poklesly podél zlomů 
zsz. směru, probíhající v ose Prostějov–Jevíčko. Drahanská vrchovina tvořila v těchto zaplavených 
oblastech podmořský práh, uložený mělce pod mořskou hladinou. Rozsah sedimentačního prostoru 
podle Zapletala (2004) nepřesahoval linii Senice na Hané, Skrbeň příp. Bohuňovice (obrázek 4-8). 
Růžička (pers. com.) za severní hranici rozšíření miocénních sedimentů v oblasti hornomoravského 
úvalu považuje zlom směru VJV–ZSZ, probíhající od j. okraje Droždína přes s. okraj Olomouce-
Chvalkovic a Chomoutov k Hynkovu. 

Pelity charakterizují zelenošedé, modrošedé a hnědošedé nevrstevnaté vápnité jíly – „tégly“, které v 
depresích ve východní části předhlubně leží vesměs transgresivně na spodnobadenských klastikách, na 
západě nasedají často přímo na předneogenní podklad a výrazně přesahují rozlohu bazálních klastik. 
„Tégly“ představují čistě mořský pelit často až hemipelagického typu s velmi bohatou mikrofaunou 
složenou ze zástupců foraminifer, radiolarií, živočišných hub (jehlice), ostrakodů, ježovek (ostny), 
kostnatých ryb (otolity) a místy i hojnou makrofaunou (měkkýši, koráli, ježovky) a nanoflórou. 
Ojediněle se v nich také vyskytují polohy několik cm mocných kyselých vulkanoklastik ryolitového až 
dacitového složení. Eliáš et al. (2002) navrhuje vápnité nevrstevnaté jíly souborně označovat jako 
sedimenty lobodického souvrství, maximální mocnost je 450 m (Chmelík et al. 1977). 

V závislosti na místním reliéfu obsahují spodnobadenské pelity vedle podřadných poloh písků i málo 
mocné biostromové nebo biohermové ruduchové (dříve též „litavské“, „lithothamniové“ či „řasové“) a 
mechovkové vápence (např. Služín, Senička, Ptení, Přemyslovice, Laškov, Čechy pod Kosířem). 
Většinou se vápence vyvíjely z podložních vápnitých jílů přibýváním písčité frakce s vápnitým 
podílem až do písčitých vápenců a vápenců. V karpatské předhlubni dosahují největší mocnosti 10 m. 
Představují sedimenty ukazující na změlčení pánve. Tyto vápence se uložily přímo na zvětralé podloží 
a mají transgresní charakter (Senička) nebo leží na bazálních klastikách badenu (Určice, Služín). 
Většinou se jedná o středně až hrubě zrnité organodetritické vápence s hojnými zbytky červených řas, 
úlomky zoarií mechovek, ostny ježovek, rourky červů, úlomky měkkýšů, foraminiferami a zbytky ryb. 
Na některých lokalitách tyto vápence obsahují klastickou příměs složenou z ostrohranných zrn 
křemene, rozložená zrna draselných živců a úlomky kulmských hornin. 

Vápnité jíly („tégly“) byly navrtány v nových vrtech hloubených v rámci projektu Rebilance zásob 
podzemních vod. Jednalo se o vrty 2220_A Povel, 2220_B Štětovice, 2220_C Senice na Hané, 
1622_A Citov a 1624_C Uhřičice. Jíly obsahují bohatá diverzifikovaná, relativně hlubokovodní 
spodnobadenská společenstva foraminifer obvykle s výrazně dominantní planktonní složkou 
představovanou vůdčími druhy Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa (Blow), 
Obandyella bykovae (Ais.), Globigerinoides quadrilobatus (Orb.), Globigerinoides bisphericus Todd. 
Bentosní část společenstva je zastoupena pro spodní baden typickými druhy Uvigerina macrocarinata 
Papp et Turn., Martinottiella karreri (Cush.), Vaginulinopsis pedum (Orb), Vaginulina legumen (L.), 
Pullenia bulloides (Orb.), Melonis pompilioides (Ficht. et Moll), Spirorutilus carinatus (Orb. ) a 
dalšími. Lokálně, např. ve vrtu 2220-B Štětovice, se vyskytují společenstva foraminifer s vyšším 
procentem euryoxybiontních taxonů [Bulimina elongata Orb., Bulimina schischinskayae (Samoil.), 
Bolivina dilatata Rss., Bolivina antiqua Orb., Praeglobobulimina pupoides (Orb)., Praeglobobulimina 
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pyrula (Orb.)] dokládající prostředí s relativně horší dotací kyslíku ve vodě. Foraminifery jsou obvykle 
doprovázeny radiolariemi, fragmenty schránek měkkýšů a ostrakodů, jehlic hub, ostnů ježovek, příp. 
rybími zoubky kostnatých ryb. 

Pliopelistocénní a holocenní sedimenty HGR 1621 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – 
severní část, 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část, 1623 – Pliopleistocén Blaty, 
1624 – Kvartér Valové, Romže a Hané téměř v celé ploše překrývají miocenní sedimenty HGR 2220 – 
Hornomoravský úval. Nachází se zde řada genetických typů pliopleistocénního a holocenního stáří. 
Jsou jimi především fluviální sedimenty údolní a hlavní terasy, pod nimiž se nacházejí místy i tzv. 
fluviální sedimenty v depresích. Fluviální sedimenty jsou mnohde kryty sprašemi, sprašovými hlínami 
a svahovými sedimenty. Jejich podložím jsou hydrogeologicky zajímavé sedimenty pliopleistocénního 
(křelovského) souvrství, které jsou k zastižení ve větší části hydrogeologického rajonu 2220, ale v 
oblasti Hané chybí. Sedimenty pliopleistocénu jsou vyčleněny jako „semikolektor“, neboť mají v 
některých svých částech spíše vlastnosti izolátoru. 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

HGR 2220 je tvořen ze dvou jednotek: karpatské předhlubně, resp. její střední a s. části a 
Hornomoravského úvalu jako příčnou depresí ke karpatské předhlubni, skládající se ze systému 
pliopleistocénních pánví založených na sz.–jv. zlomové struktuře (zlomové pásmo Hané; na JZ 
kvasický zlomový systém, na SV holešovský systém – viz Obr. 4-8). 

 
 

Obr. 4-8. Strukturně-geologické schéma území s. části Hornomoravského úvalu (HMU) s rozšířením sedimentů 
spodního badenu v olomoucko-prostějovské pánvi (tmavě šedá barva). 

Zlomové linie pásma Hané: 1 – olomoucko-přerovská, 2 – holešovská, 3a – východní lutínská, 3b – západní lutínská, 4 – 
nectavsko-konická, 5 – kvasická. HMU: ULD – uničovsko-litovelská deprese, KTE – kosířsko-tršická elevace. MB – 
mohelnická brázda. Šipky označují přímé spojení s vněkarpatskou předhlubní (Zapletal 2004). 
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Karpatská předhlubeň je řazena ve vztahu k alpínské kolizní zóně mezi okrajové pánve předpolí, 
vázané na flexurní ohyb pasivního okraje západoevropské platformy (Eliáš 1999). Začala se vytvářet 
již na rozhraní oligocénu a miocénu, sedimentace v ní přetrvala až do badenu. Převažovala v ní 
mořská sedimentace. Předhlubeň tvořila řada dílčích pánví, které vznikaly současně s přesouváním 
flyšových příkrovů. Proto sedimenty předhlubně leží v předpolí příkrovů, na nich i daleko pod jejich 
čely. Rozsah sedimentů v jednotlivých fázích vývoje spodnomiocenní předhlubně byl určován 
vzájemným vztahem tektoniky a eustatických pohybů mořské hladiny. V důsledku změn v tekto-
nickém režimu docházelo k rychlým změnám rozsahu pánve, stratigrafickým hiátům a erozi starších 
sedimentů, které jsou nerovnoměrně vyvinuty v podélné ose pánve. Mocnosti převážně jílovitých a 
písčitých sedimentů mohou dosáhnout i přes 2 km. Oblast sedimentace jak v j. části karpatské 
předhlubně, tak i v s. části navazovala na sedimentační pánev ždánicko-podslezské jednotky, jejíž 
kořenová zóna je pravděpodobně pod karpatskými příkrovy (Eliáš – Pálenský 1998).

Vlastní stavba karpatské předhlubně je tektonicky ovlivněna především starým systémem 
tektonických linií směru SV–JZ a SZ–JV, které se v různém čase různě intenzivně podílely na tvorbě 
dílčích depresí a elevací (Brzobohatý – Cicha 1993). Tektonicky založené hrástě a deprese byly 
modelovány erozí.

V průběhu miocénu došlo v souvislosti se sunutím západokarpatských příkrovů k prohnutí jv. svahů 
Českého masivu a k uložení sedimentární výplně karpatské předhlubně. Během celého období 
karpatu okraj Českého masivu rychle klesal a podsouval se pod Karpaty. Po sedimentaci karpatu 
došlo k přesunutí ždánického flyšového příkrovu přes sedimenty karpatu, což se projevilo 
provrásněním těchto sedimentů. Sedimentační oblast se přesunula dále k SZ. 

Docházelo k oživování dříve založených zlomů především sudetského směru (olomoucko-
přerovského, holešovského ap.). Tektonika měla extenzní ráz a dala vzniknout řadě depresí 
badenského a pliopleistocenního stáří (Hrubeš et al. 2007).

Vznik spodnobadenského sedimentačního prostoru je vázán na tektonickou aktivitu flyšových 
příkrovů. Pokles, který vedl k vytvoření sedimentačního prostoru v průběhu mladoštýrské fáze, byl 
vyvolán tahovým napětím kůry a měl patrně charakter krátkodobé pružné oscilace, jelikož ještě ve 
spodním badenu došlo k výzdvihu kontinentu a ústupu moře (Hrubeš et al. 2007). Byly oživeny 
tektonické linie sudetského směru SZ–JV, především ty, které předurčovaly rozšíření badenu na 
Český masiv, do oblasti Hornomoravského úvalu. Oživení vertikálních pohybů po starých zlomech 
ještě pokračovalo i po ústupu badenského moře. Ve svrchním miocénu došlo k nové modelaci 
sedimentačního prostoru podél poruch sudetského směru (SZ–JV) v kombinaci s poruchami SSZ–
JJV až S–J a k vytvoření rozlehlé mělkovodní pánve, ve které se ukládala spodní část pliocenního 
souvrství (Hrubeš et al. 2007). Pliocenní a pleistocénní pohyby po zlomech dokládají mocná plio-
pleistocenní výplň úvalu, výstupy bazického magmatu, výrony juvenilního CO2 a kyselek (Horní 
Moštěnice) a travertinové kupy (Tučín, Kokory aj.) (Roth et al. 1962).

Zlomová pásma jsou nejvýraznějším tektonickým prvkem, která tvoří širší zóny zhruba 
rovnoběžných poruch. Např. na olomoucko-přerovském zlomu byla v minulých dobách 
zaznamenána seismická aktivita a je na něj zřejmě vázán i historický vývěr kyselky u Hlušovic 
(Hrubeš et al. 2007). Starobová (1984) na základě geofyzikálních výzkumů ve Fryšavské brázdě 
zjistila, že na holešovské poruše patrně vystupující hlubinné minerální vody.

Průběh báze a mocností neogenního kolektoru v HGR 2220 je zřejmá z Obr. 4-9. 





Obr. 4-9. Izoliniový model báze neogenního kolektoru v HGR 2220
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 2220 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 2220 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

  
Obr. 4-10. 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 2220 588,64 581,49 0,99 605,64 1,04 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 577,98 576,32 1,00 603,35 1,05 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 614.10 618.21 1.01 649.00 1.05 
mezipovodí Valová (Polkovice) 570.71 564.31 0.99 589.21 1.04 
povodí Blata (Klopotovice) 568.37 556.85 0.98 585.20 1.05 
povodí Oskava (Uničov) 732.57 763.01 1.04 797.45 1.05 
povodí Rusava (Třebětice) 815.78 795.36 0.97 803.37 1.01 

 
 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 1961–1980 
(°C) 

1981–2010 2001–2010 
(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 2220 8,50 9,11 0,61 9,45 0,34 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 8,49 9,11 0,62 9,47 0,36 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 8.03 8.62 0.59 8.92 0.30 
mezipovodí Valová (Polkovice) 8.16 8.81 0.65 9.14 0.33 
povodí Blata (Klopotovice) 8.05 8.68 0.63 8.98 0.30 
povodí Oskava (Uničov) 6.89 7.39 0.50 7.68 0.29 
povodí Rusava (Třebětice) 7.43 7.98 0.55 8.40 0.42 

 

V Tab. 4-1 a  

Tab. 4-2 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu a odtoku za období 1981–2010, porovnané s 
průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů 
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hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 2220 roste - byl indikován statisticky 
významný trend s gradientem 0,03 °C za rok; obdobný nárůst je zaznamenán i v případě 
atmosférických srážek. 

HGR 2220 je pokryt z velké části kvartérními HGR 1621, 1622, 1623 a 1624. Proto se většina povodí 
a mezipovodí vybraných pro výpočty shoduje s výběrem pro kvartérní rajony. Pro rajon 2220 byla 
vybrána 3 povodí a 3 mezipovodí. Povodí Oskavy po profil Uničov (3630), povodí Blaty po profil 
Klopotovice (3930), povodí Rusavy po profil Třebětice (4050), mezipovodí Moravy s dolním 
uzávěrovým profilem Olomouc – Morava (3670), přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: 
Moravičany – Morava (3550), Třebůvka – Loštice (3610), Uničov – Oskava (3630), Šternberk – Sitka 
(3640) a Velká Bystřice – Bystřice (3660), mezipovodí Valové s dolním uzávěrovým profilem 
Polkovice – Valová (3970), přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Plumlov – Hloučela 
(3960) a Stražisko – Romže (3940), mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Kroměříž – 
Morava (4030), přítoky do mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Olomouc - Morava (3670), 
Dluhonice - Bečva (3900), Polkovice – Valová (3970), Vyškov - Haná (4000), Otaslavice – Brodečka 
(4010), Prusy – Moštěnka (4020), Klopotovice – Blata (3930), Holice – Holický náhon (3680), Brodek 
– Olešnice (3690) a Kokory – Olešnice (3688). Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo 
byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 
vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 
vody v přírodě. Při zpracování rajonu 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 
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podélném profilu toku ovlivňován celou řadou faktorů, což má za následek nepravidelný průběh tvaru 
čáry PPP. 

V souvislosti s HGR 2220 Hornomoravský úval byla hydrometrická měření realizována na řece 
Rusavě (č. povodí 4-12-02-126) v povodí řeky Moravy. Řeka Rusava pramení v obci Rusava v 
Hostýnských vrších a teče po opuštění sz. svahů k JZ, kde se j. města Hulína vlévá do řeky Moravy. 
Odvodňuje z. část Hostýnských vrchů, a vtéká do j. části Hornomoravského úvalu. Měřili jsme ji v 
úseku cca 5 km dlouhém, v úsecích od 0,6 do 2 km. Údolní niva je tvořena kvartérními uloženinami, 
které jsou zastoupené fluviálními písčitými hlínami, písky a štěrkovitými písky. 

 

 
Obr. 4-11. Situace profilů na řece Rusava 

 

Tab. 4-3. Výsledky hydrometrického měření řeky Rusava 7. 11. 2013 

Profil č. Situace vodoměrného profilu Průtok Q (m3/s) Velikost příronu=↑ ztráty=↓ (m3/s) 
1 Rusava v Holešově za zámeckou zahradou 0,2027 - 
2 Rusava v Holešově pod brodem v ul. Holajka 0,2226 ↑0,0199 
3 Rusava v Holešově u mostku z ul. Nábřeží 0,2504 ↑0,0278 
4 Rusava v Holešově u mostu na ul. 6. května 0,1808 ↓0,0696 
5 Rusava v Holešově – Všetulech za cukrovarem 0,1975 ↑0,0167 
6 Rusava v obci Količín pod mostem 0,3022 ↑0,1047 

 

Měření probíhalo v úseku řeky Rusavy, kde se předpokládala dotace vody do zvodněných kvartérních 
uloženin, které jsou využívány k exploataci podzemní vody v jímacích územích Holešov a Všetuly, 
která leží j. od řeky ve vzdálenosti 1, 4 až 2 km. Ztráta průtoku se projevila v úseku mezi profily č. 3 a 
4 v množství 0,0696 m3/s. Tímto úsekem prochází ověřený zlom směru SZ – JV, který svou drenážní 
funkci také může přispívat ke ztrátě vody z toku řeky Rusavy. Velikost příronu vody v úseku od 
profilu č. 5 k profilu č. 6 nutno korigovat o cca 0,070 m3/s, který byl dne 7. 11. 2013 v 12:30 h 
vypouštěn z ČOV Holešov situované asi 1 km proti toku řeky Rusavy od koncového měrného profilu 
č. 6 
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Obr. 4-12. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 2220 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

HGR 2220 je z hlediska miocenních sedimentů velmi málo probádán, přes relativně malé množství 
poznatků, lze jej zařadit v rámci bilančního hodnocení k výrazně deficitním hydrogeologickým 
rajonům. Miocén je zde zastoupen převážně sedimenty tvořícími hydrogeologický izolátor. Jen malou 
část miocenních sedimentů je možné považovat za hydrogeologický kolektor (bazální klastické 
sedimenty) s plošně omezeným rozšířením, a to v širším okolí Prostějova a Přerova. 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Převládající sedimentace jílů uzavírá málo mocné písčité až štěrkovité kolektory s tlakovým oběhem 
podzemní vody s negativní i pozitivní výtlačnou úrovní. Neogenní kolektory, s výjimkou bazálních, 
nedosahují větších mocností (jen ojediněle přesahují 3 m). Budují je jemnozrnné jílovité písky, 
směrem k okrajům a na bázi písčité štěrky. Nejmladší pliocenní kolektory jsou faciálně nestálé. 
Synklinálně uložené písčité až štěrkopísčité kolektory v jílech uzavírají tlakovou podzemní vodu s 
negativní i pozitivní piezometrickou úrovní. Součinitele filtrace (hydraulické vodivosti) se pohybují v 
řádech n.10-6 až n.10-5 m/s, v Holešovské plošině pak n.10-5 až n.10-4 m/s. V rozsáhlém HGR 2220 
nebyly doposud dostatečné podklady pro vymezení hydrogeologických struktur. Relativně dobře 
známá stavba střední části rajonu s příznivě litofaciálně vyvinutým bazálním kolektorem badenu, 
přestala být pro hydrogeologické využití aktuální po vybudování lobodického plynového zásobníku.  

V nejlépe známé j. části rajonu vymezuje členité paleogenní podloží samostatné málo významné 
hydrogeologické struktury Fryštácké brázdy a Holešovské plošiny. Zcela nepříznivý litologický vývoj 
zde má neogén Středomoravské nivy. 

V prostoru Holešovské plošiny existuje deprese v předkvartérním podloží, vyplněná klastickými 
sedimenty dejekčních kuželů v podhůří Hostýnských vrchů. Mocnosti klastik zde dosahují až 40 m a 
jsou na ně vázány vodárenské odběry v jímacích územích Holešov a Všetuly. Tyto jsou aktuálně 
řešeny v rámci rajonu 2220, ačkoliv jde o kvartérní a pliopleistocenní sedimenty (vrty 2220_1 
Holešov, 2220_2 Chrášťany). 

Ztížené podmínky pro oběh podzemních vod jsou v soudržných spodnobadenských vápnitých jílech až 
jílovcích (téglech), které i navzdory přítomnosti písčitých poloh s mocností až do 1 m vytvářejí velmi 
nepříznivé prostředí pro infiltraci, proudění jakož i akumulaci podzemních vod. Hydrogeologický 
význam neogenních sedimentů spočívá především v tom, že vytvářejí počevní izolátor nadložním 
průlinovým kolektorům, ve kterých tak umožňují akumulaci vodárensky významných zásob 
podzemních vod. Pro své izolační vlastnosti nebyly sedimenty spodního badenu předmětem cíleného 
zájmu hydrogeologických průzkumů, a tudíž jejich charakteristika vychází pouze z omezeného počtu 
údajů, když většina provedených hydrogeologických vrtů byla ukončena bezprostředně po navrtání 
jílového podloží. Koeficienty filtrace sedimentů neogénu se pohybují v řádech 10-10 až 10-8 m/s. Této 
propustnosti odpovídá i nízká až velmi nízká transmisivita (Krásný 1986), zjištěná ve výchozové části 
neogénu na několika až 30 m hlubokých hydrogeologických vrtech situovaných v Křelovské 
pahorkatině na jz. okraji Olomouce (Hatala 1983). Jde tedy o prostředí velmi slabě až nepatrně 
propustné (Jetel 1985), které nevytváří předpoklady pro vodárenskou exploataci, jak dokládají např. 
výsledky 30 m hlubokého vrtu HV-1 v cihelně Nová Ulice, na němž bylo při snížení téměř 18 m 
čerpáno pouze 0,05 l/s podzemní vody (Pospíšil 1971). 

Kolektor bazálních klastik se nachází v podloží několik desítek až stovek metrů mocných vápnitých 
jílovců a prachovců spodního badenu, které ve funkci nepropustného nadložního izolátoru podmiňují 
artéský režim takto uloženého kolektoru. Podzemní voda v těchto kolektorech může proudit, za 
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příznivých podmínek se akumulovat a vytvářet tak vodárensky významné využitelné zvodně. 
Vydatnost jímacích objektů, vyhloubených v těchto zvodních, je závislá na granulometrickém složení 
kolektorů, na jejich geologické pozici a na možnostech dotace kolektoru. Doplňování podzemní vody 
vedle laterální drenáže z okolních horninových komplexů kulmu se děje plošně omezenými výchozy 
nesoudržných klastických sedimentů na povrch terénu, které umožňují přímou infiltraci 
atmosférických srážek spadlých v ploše rozšíření těchto sedimentů. V takovém infiltračním území jsou 
zvodně poměrně mocné, nepříliš hluboce uložené pod terénem a většinou mají volnou hladinu 
podzemní vody. Hlouběji uložené polohy klastických sedimentů pod nepropustným stropem pelitů 
badenu jsou doplňovány migrací podzemní vody z oblastí, kde kolektor vychází na povrch, případně 
po tektonických zónách. Sklon hladiny podzemní vody většinou odpovídá sklonu podloží, tj. 
podzemní voda v regionálním měřítku proudí od SZ k JV do centra kar patské předhlubně a jí dále k 
JZ. 

Další skupinu kolektorů vytvářejí pískovce a slepence v pozici bazálních spodnobadenských klastik v 
centrální depresi karpatské předhlubně a písčitá tělesa tvořící polohy v nadložních pelitických 
sedimentech. Bazální klastika leží mezi z. okrajovým zlomem karpatské předhlubně a slavkovsko-
těšínským hřbetem na V v podloží několik desítek až stovek metrů mocné pelitické sekvence a jsou 
většinou v různém stupni diagenetického zpevnění a tím mají ve srovnání s klastiky nacházejícími se 
při okraji sedimentačního prostoru předhlubně podstatně méně příznivé podmínky pro proudění 
podzemní vody. Výjimku by mohly tvořit zóny příčného tektonického porušení, které křižují polohy 
těchto klastik. Podél nich mohou bazální klastika vykazovat určitý stupeň navětrání a kromě podílu 
průlinové porozity mohou vykazovat i výraznou porozitu puklinovou. Touto příčnou tektonikou jsou 
pravděpodobně bazální klastika včetně paleozoického podloží výškově rozčleněna do jednotlivých 
hydrogeologicky samostatných ker a mocnost bazálních klastik v jednotlivých krách kolísá v rámci 
úseku Střed karpatské předhlubně od 20 do 100 m. Rovněž mocnost nadložního izolátoru badenských 
pelitů je značně proměnlivá. Podzemní voda kolektorů bazálních klastik centrální části karpatské 
předhlubně má většinou napjatou hladinu, často s pozitivní výtlačnou úrovní (Čurda in Müller ed., 
2001). 

Koeficienty filtrace zpevněných klastik při bázi badenu se pohybují v řádech n.10-8 až n.10-6 m/s, 
pouze v místech tektonického postižení lze očekávat výrazné zvýšení propustnosti až na úroveň řádu 
n.10-4 m/s. Z hlediska homogenity se jedná o prostředí filtračně značně nestejnorodé, v němž 
transmisivita kolísá od velmi nízké až po vysokou. Zcela odlišné podmínky pro oběh podzemních vod 
se formují v soudržných spodnobadenských vápnitých jílech až jílovcích (téglech), které vytvářejí 
velmi nepříznivé prostředí pro infiltraci a proudění podzemní vody. Jejich hydrogeologický význam 
spočívá především v tom, že buď vytvářejí počevní izolátor a umožňují akumulaci podzemních vod v 
jejich nadloží nebo naopak tvoří nepropustné nadloží zvodněným klastickým sedimentům. V 
příhodných hydrogeologických poměrech tvoří převážně pelitické sedimenty badenu artéský strop 
způsobující napětí hladiny podzemní vody podložních kolektorů. Koeficienty filtrace těchto relativně 
nepropustných sedimentů se pohybují v řádech n.10-10 až n.10-8 m/s. Jde tedy o extrémně 
nehomogenní, nepatrně propustné hydrogeologické prostředí (Jetel 1985), které nedává předpoklady 
pro ekonomicky zdůvodnitelnou vodárenskou exploataci této hydrogeologické struktury. 

Přes poměrně značný plošný rozsah sedimentů karpatu a badenu v Kelčské pahorkatině jsou 
reprezentativní údaje o jejich hydraulických parametrech velmi řídké a neumožňují vyvodit spolehlivé 
závěry o jejich regionální distribuci. Spolehlivé údaje z etáže 41,7 m až 66,5 m poskytuje jen vrt S-3 
Pacetluky (Maceška 1980), který v celém profilu zastihl písčité jíly a jílovce karpatu, z nichž bylo 
možno při snížení 40 m čerpat přes 4 l/s podzemní vody. Jednotkové specifické vydatnosti vrtu 0,196 
l/s.m odpovídá index transmisivity Y=5,29 (tzn. „střední“ ve smyslu klasifikace Krásného 1986). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

43 

 

Jemně písčité jíly a jílovce karpatu v těsném předpolí karpatských příkrovů u Pacetluk byly ověřeny 
vrtem V-2 (Hajtmarová 1968) v etážích od 6,5 m do 28,5 m. Vrt poskytnul maximální vydatnost 0,45 
l/s při odpovídajícím snížení 23,25 m. Jednotková specifická vydatnost podmiňuje výši indexu 
transmisivity Y=4,75 (tzn. „nízká“). Značnou proměnlivost hydrogeologických poměrů na poměrně 
malé ploše dokazuje 19 m hluboký vrt V-1 z téhož průzkumu, který byl pro vydatnost nedosahují ani 
0,01 l.s-1 označen za negativní a následně záhozem likvidován. 

 

Proudový systém podzemní vody je nutno v hydrogeologickém rajonu 2220 řešit pro miocenní 
sedimenty, neboť vyčlenění pliocenních sedimentů z kvartéru v tomto prostoru není proveditelné. 
Nedělené pliopleistocenní sedimenty tvoří převážnou výplň prostoru celého Hornomoravského úvalu. 
Štěrky a písky tvoří jeden kolektor a jsou přiřazeny ke kvartérním a pliopleistocenním HGR 1621, 
1622, 1623, 1624. 

Část rajonu pod Olomoucí (při východním okraji) může být dotována v prostoru Kokor a okolí, kde 
jsou známy výchozy miocénu. Oblast jižně od Přerova, směrem k východu – Dřevohostice, jižněji 
Holešovská a Fryštácká brázda představují poměrně rozsáhlé území, kde jsou kolektory podzemní 
vody dotovány z flyše, avšak je nutné je připočíst k pliopleistocenním sedimentům kolektoru 
HGR 1622.  

Jihozápadní část rajonu (zčásti totožná s rajonem 1622) je navázána na flyš Středomoravských Karpat 
(jižně pod Holešovem a dále mezi Kvasicemi a Bezměrovem). Další výskyt miocenního kolektoru byl 
zjištěn u Bezměrova, v nivě s jílovým vývojem. Jedná se patrně o reliktní vrstevní vody karpatského 
stáří, bez dotace. Dochází zde k negativnímu ovlivnění kvality vody vyššími hodnotami síranů 
(karpat). 

V úseku mezi Prostějovem a Kralicemi na Hané (v širším okolí areálu firmy TORAY Prostějov) a u 
Kostelce na Hané byly zastiženy spodnomiocenní sedimenty, které jsou využívány. Dotace probíhá 
z podložního paleozoika. 

Zpracování hydraulických parametrů a koncepčníhu modelu proudění podzemní vody v rámci projektu 
je uvedeno v kapitole 5 (Tab. 5-1, Obr. 5-1, až Obr. 5-5) 

 
MINERÁLNÍ VODY A LÁZNĚ 

Bochoř  

Podle dostupných chemických analýz nelze podzemní vodu využívanou v místních lázních označit ve 
smyslu kritérií ČSN 86 8000 za vodu minerální. Jde o prostou hydrogenuhličitano-sírano-chloridovou 
vápenato-sodnou studenou hypotonickou podzemní vodu se zvýšeným obsahem železa (kolem 8 až 9 
mg/l) a se zvýšenou celkovou mineralizací (do 0,8 g/l). Proto i místní lázně nemají statut léčebných 
lázní s oficiálními balneologickými indikacemi. I přes tuto skutečnost jsou bochořské lázně 
pravděpodobně jedny z nejstarších na Moravě. Prvni kusá zmínka o nich je z roku 1580. Podzemní 
voda se čerpá z mělké jímací studny umístěné v zahradě lázeňské budovy na návsi obce. Hloubka 
studny je 4,5 m. Geologický profil studny není znám, pravděpodobně jímá podzemní vodu 
průlinového kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů Moštěnky, která by mohla být v hydraulické 
spojitosti s podzemní vodou akumulovanou v některém z pohřbených ramen v soutokové oblasti 
Moštěnky a Moravy. Teplota jímané podzemní vody se pohybuje okolo 10 °C, pro balneologické 
procedury se voda ohřívá na teplotu 37 °C. Lázně jsou nyní majetkem obce Bochoř. 
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Bývalé lázně Chropyně  

Na z. okraji města Chropyně byly při hlubinném vrtání objeveny minerální vody. Vrt „Pramen 
Ječmínek“ byl navrtán v r. 1939, vrt „Pramen Procházka“ v r. 1941 a oba jímaly minerální vodu o 
teplotě 19-22 °C v bazálních klastikách spodního badenu pod svrchnobadenskými a pliocenními jíly. 
Jde o reliktní hlubinné marinní vody se zvýšeným obsahem jodidú a bromidů, prošlé metamorfózou 
(redukce síranů) a ředěné infiltrovanou vodou. 

Vrt Ječmínek dosáhl konečné hloubky 816,5 m a byl vystrojen perforovanými pažnicemi v hloubce 
300-365 m. Vody z obou vrtů přetékaly přelivem. Vydatnost vrtu Ječmínek byla ca 210 1/min, výtok 
vrtu Procházka byl seškrcen na 1 1/min. 

Jfmací vrty byly výměrem Zemského národního výboru v Brně vyhlášeny v r. 1948 za přírodní léčivý 
zdroj a léčebné užívání bylo povoleno MZd v r. 1962. Minerální voda se používala k léčení kloubního 
a svalového revmatismu, arteriosklerózy, chronického zánětu nervů, polyneuralgie, neurocirkulační 
astenic, neurovegetativní distonie, obrny nervů, zánětů sedacího nervu, polyneuritidy, neurastenie, 
hypertenze, tromboflebitidy, bronchitidy, ženských chorob, cévních poruch centrálního nervstva apod. 

Minerální voda z vrtu Ječmínek se užívala ke koupelím, vrt Procházka k pitným kúrám. V letech 
1977-1979 byl proveden vrt do původního zřídla - vrt „Ječmínek II“ (Řezníček 1979) a voda byla 
čerpána z hloubky 360 m, s teplotou 19,1 °C, s celkovou mineralizací 3,24 g/l, obsahem jodidů 3,36 
mg/l a bromidů 7,23 mg/l. 

V důsledku povodně v r. 1997 byly lázně zbourány. Minerální voda je vyvedena do zděného stojanu. 

 

Horní Moštěnice  

Jihovýchodní okolí Přerova je bohaté na výskyty uhličitých podzemních vod (kyselek), které jsou 
vázány na sv. tektonické omezení Homomoravského úvalu. Tyto minerální vody se hydrochemicky 
formují v paleozoickém podkladu neogenní sedimentární výplně karpatské předhlubně, odkud migrují 
tektonickými zónami do mělkých kolektorů podzemních vod nebo přímo do soustředěných výronů na 
zemský povrch (Předmostí, Želátovice, Nové Dvory, Tučín, Prusy) nebo se akumulují v kolektorech 
spodního badenu, odkud mohou být následně jímány vrty (Brodek u Přerova, Domaželice, Přerov). 
Část těchto vod může být zachycena vrty přímo v paleozoiku (Horní Moštěnice). Převážná většina 
těchto uhličitých vod se hydrochemicky formuje v karbonátových souvrstvích devonu, popř. spodního 
karbonu, o čemž svědčí jak jejich zvýšená teplota (14-17 °C; Tučín, Homí Moštěnice, Brodek u 
Přerova), tak i vyšší hodnoty jejich celkové mineralizace (0,8-3 g/1). Chemickým typem náležejí k Ca-
HCO3, popř. k vodám typu CaNa-HCO3, s přítomností volného CO2, až do 2 g/1. Původ CO2, je nutno 
hledat v hlubších částech zemské kůry ve spojitosti s vulkanickými a termometamorfhími procesy. 
Oxid uhličitý vystupuje nejpravděpodobněji po regionálně významné holešovské tektonické zóně 
(Cílek 1955) a následně dotuje jednotlivé dílčí hydrogeologické struktury. Z těchto podzemních vod se 
v pleistocénu a raném holocénu srážely travertiny (Kovanda 1971), jejichž tvorba je v současné době 
již ukončena. Výskyt subrecentní ch travertinů v řadě míst, kde dnes již nejsou dokumentovány vývěry 
uhličitých vod (Kokory, Přerov-zámek), ukazuje na dříve hojný výskyt vývěrů obdobného typu jako v 
Tučíně. 
V současné době známé vývěry uhličitých vod mají buď nízké obsahy Ca:a HCO3, nebo obsahují 
vedle vápenatých iontů také relativně vyšší koncentrace sodných iontů, takže na místech jejich vývěrů 
ke tvorbě travertinů již nedochází (Horní Moštěnice-Čupská a Hanácká kyselka, Domaželice, Prusy, 
Předmostí; 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

45 

 

Stolní uhličitá (1,4 až 1,8 g/l volného CO2), slabě mineralizovaná (2,5 g/l), hydrogenuhličitanová 
vápenato-sodná, metano-dusíková voda v Horní Moštěnici se formuje v dolomitických vápencích 
devonu, které jsou překryty neogennimi jíly o mocnosti 30 až 50 m a několikametrovými kvartérními 
fluviálními sedimenty. K výstupu minerální vody dochází po tektonické zóně holešovského zlomu, 
kdyžjeji hydrochemické formování probíhá v puklinovém až krasovo-puklinovém kolektoru devonu s 
tím, že oxid uhličitý hlubinného původu vystupuje pravděpodobně z větších hloubek na křížení 
tektonické zóny směru SV-JZ (okrajový zlom Moravské brány) se zónou směru SZ-JV (holešovský 
zlom). Této genezi minerální vody odpovídá poměrně vysoký obsah hydrogenkarbonátů a vápníku s 
hořčíkem. Zanedbatelné není ani množství chloridů a sodíku, jejichž původ může být odvozen od 
sedimentů neogénu ležících v nadloží devonských karbonátů, jimiž infiltrují vadózní srážkové vody do 
karbonátového komplexu devonu. Hloubka hydrochemického formování minerální vody nepřesahuje 
asi 100 m. Hmotnostně nejvýznamnější stopové prvky (stroncium, baryum, olovo) doložené v 
minerální vodě pocházejí z rozpuštěných karbonátů devonu, v nichž zastupují běžně v krystalových 
mřížkách vápník. Tvorbě minerálních vod v karbonátových komplexech paleozoika odpovídají nízké 
obsahy radioaktivních prvků, zvýšené koncentrace vykazuje pouze uran. 

Výstroj a vydatnost jímacího vrtu BV-3 v Brodku u Přerova a původně průzkumného vrtu NP-768a 
v Brodku u Přerova umožňuje exploataci těchto objektů pro plnírenský provoz Hanáckých závodů, 
a.s., Brodek u Přerova, kde byla vybudována stáčírna přírodní minerální stolní vody je distribuována - 
navzdory mírně odlišnému hydrochemickému složení přírodní minerální' vody z Homí Moštěnice - do 
obchodní sítě pod stejným názvem Hanácká kyselka.  

Hydrogeologická struktura přírodních minerálních stolních vod Homí Moštěnice a Brodek u Přerova 
je chráněna poměrně plošně rozsáhlými ochrannými pásmy, vyhlášenými na základě výsledků 
průzkumu Řezníčka et al. (1977).  

 

 
Obr. 4-13. Vztah mezi výskytem travertinů, vývěry uhličitých minerálních vod a tektonikou na Přerovsku. Podle 

podkladů Kovandy (1971) a Pudy - Amanatidise (1991) upravil Čurda (2001). 
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Slatinice  

V lázeňském areálu přímo v centru obce Slatinice jsou pro balneologické účely využívány prosté 
(celková mineralizace 0,6 až 0,65 g/l) sirné hydrogenuhličitano-chloridové, vápenato-hořečnato-sodné, 
hypotonické léčivé minerální vody o teplotě kolem 15 °C. Základem léčby onemocnění pohybového 
aparátu (artritida, koxartróza, spondylóza, ischias, cervikobrachyální syndrom, fobróza, 
tendovaginitida,  bursitida aj.) jsou koupele v minerální vodě uměle přihřívané na teplotu kolem 36 až 
37 °C. 

Slatinice patří k nejstarším balneologicky využívaným vývěrům minerálních vod na Moravě, o nichž 
se zmiňuje již středověká literatura (Slavětínský 1972). Omezená vydatnost původního přirozeného 
vývěru - tzv. Lázeňského pramene - byla příčinou, že se lázeňský provoz v průběhu staletí příliš 
nerozvíjel. 
Hydrogeologická stavba slatinické zřídelní struktury není i přes řadu novodobých průzkumů (např. 
Pospíšil 1974a, 1978) dosud beze zbytku objasněna. Na základě stávajících dostupných poznatků lze 
konstatovat, že k přirozenému vývěru minerálních vod k povrchu dochází v místě vyklínění sedimentů 
badenu, z jejichž podloží tak vystupují světle šedé jemnozrnné vilémovické vápence s přítomností 
prvků krasovo-puklinové porozity. Infiltrační oblast balneologické struktury lze očekávat na jižněji 
situovaných výchozech vápenců čelechovického devonu. Nadložní droby a slepence myslejovického 
souvrství, březinské a ponikevské břidlice stejně jako šedé hněvotínské vápence s laminami jílovitých 
břidlic tvoří pak krasovo-puklinovému kolektoru vilémovických vápenců stropní izolátor, při jehož 
výstupu na povrch docházelo k původnímu přirozenému přelivu minerálních vod v Lázeňském 
prameni. K formování napjatého artéského režimu celé balneologické struktury s kótou výtlačné 
úrovně kolem 233 m n.m. přispívá též existence nepropustného izolátoru nadložních pelitů badenu. 
Průlinové kolektory v sedimentech pliopleistocénu a kvartéru v nadloží badenu nejsou s 
balneologickou strukturou hydraulicky propojeny. 

Celkový chemismus minerální vody s vysokými koncentracemi sodíku a chloridů za současně nízkých 
obsahů síranů nejvíce odpovídá procesu vzniku naftových vod s biochemickým vznikem sirovodíku, 
při němž dochází k rozkladu organických látek sirovodíkovými bakteriemi a k rozkladu původních 
síranů desulfurikačními bakteriemi za teplot kolem 40 až 50 °C.  

Původní přirozený přeliv sirných minerálních vod o vydatnosti až 2 l/s - Lázeňský pramen - doplněný 
bočním vývěrem pramene U palírny (vydatnost až 1 l/s) byl pro účely balneoprovozu posílen 
vyhloubením několika vrtů. Vrtné práce směřující k zachycení výstupních cest minerálních vod 
proběhly na přelomu 60. a 70. Let minulého století, kdy byly vyhloubeny průzkumně-jímací vrty BVJ-
4, BVJ-5, BJ-6 a BJ-7 (Pospíšil 1970). Všechny vrty zastihly v podloží neogénu vápence devonu a s 
výjimkou vrtu BJ-7 vykázaly též artéský přetok sirné minerální vody (max. u vrtu BV-2 ve výši 
25 l/s). V místě balneologicky nejnadějnějšího průzkumného vrtu BV-2 byl později situován jímací vrt 
BJ-8 (Pospíšil 1972a). Vydatnost artéského přelivu v úseku 14 až 35 m (jemnozrnné vápence) činila až 
80 l/s. Teprve 200 m hlubokým strukturně-jímacím balneologickým vrtem BJ-9 (tzv. zřídlo Jan; 
Pospíšil 1975) se podařilo prokázat významnou příčnou dislokaci, která dělí slatinickou zřídelní 
strukturu na dvě hydrogeologicky odlišné kry. Současně se stal tento vrt kvantitativně i kvalitativně 
nejhodnotnějším zdrojem sirné minerální vody a proto byl vystrojen antikorem až do hloubky 110 m s 
perforací v etáži 95,5 až 110 m a minerální voda je z nějčerpána  šestistupňovým čerpadlem (Pospíšil 
1972b). Odběrem sirné vody z vrtu BJ-9 se přítomnost aktivní síry ve vanových koupelích 
zdvojnásobila z původních 0,4 mg/l na přibližně 1 mg/l (Fabíková 1982). Statutární ochrana 
balneologické struktury je řešena vyhlášením ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Slatinice. 
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Kralice na Hané  

Výskyt slabě mineralizované, hydrogenuhličitano-sírano-chloridové vápenato-hořečnato-sodné, 
železnaté, studené (11,5 °C) hypotonické vody se slabými stopami volného sirovodíku byl Květem a 
Kačurou (1976) dokumentován v Kralicích na Hané, kde nejstarší záznamy o podchycení minerální 
vody pocházejí z roku 1825. Dnes již neexistující studna s minerální vodou byla situována na z. okraji 
obce a její geologický profil není známý. Lze předpokládat, že prošla fluviálními sedimenty Valové 
bez toho, aniž by dosáhla podložních pliocenních sedimentů. Zvýšená celková mineralizace a vyšší 
obsahy sodíku a chloridů nasvědčovaly tomu, že část zachycené vody pochází pravděpodobně z 
kolektorů badenu nebo pliocénu. Voda ze studny se po ohřátí v kotli používala v letní sezóně (květen 
až říjen) výhradně ke koupelím bez stanovených balneologických indikací. Po roce 1970 lázeňské 
zařízení definitivně zaniklo, včetně studny. 

 

  

4.4. HYDROCHEMIE 

Podzemní vody neogenních kolektorů HGR 2220 Hornomoravský úval odpovídají Ca – HCO3 typům. 
Podzemní vody kolektorů bazálních klastik mívají z hlediska potenciální využitelnosti většinou 
příznivé chemické složení typu CaMg-HCO3 s celkovou mineralizací nejčastěji v rozmezí 0,4 až 0,6 
g/l s nízkými obsahy iontů silných anorganických kyselin (Cl-, NO3

-, SO4
2-) a lze je po nenáročných 

technologických úpravách (odželeznění, deamonizace) využívat jako pitné. Zvláště nepřítomnost 
dusičnanů, jejichž koncentrace nepřevyšují 10 mg/l, je velmi příznivá i pro využití těchto podzemních 
vod pro výrobu stolních či kojeneckých vod. V infiltračních oblastech, kde vystupují bazální a 
okrajová klastika k povrchu, dávají infiltrující atmosférické srážky spolu s podzemní vodou 
drénovanou z hydrogeologického masivu slezského kulmu vznik dosti tvrdým až tvrdým podzemním 
vodám s celkovou mineralizací mezi 0,25 až 0,5 g/l a s výraznou převahou hydrogenuhličitanové 
složky. Základní typ Ca-HCO3, případně CaMg-HCO3, typický pro neogenní kolektory podél 
infiltračních zón, zůstává však nezměněn. 

Geologická stavba se silně propustnými sedimenty spodního badenu upadajícími ze z. okrajové části 
předhlubně směrem do jejího nitra pod komplex pelitů a způsobujícími tak značné artéské napětí 
zvodní v jejich podloží, se odráží i v chemickém složení podzemních vod. Prodloužením doby 
kontaktu podzemní vody s okolním horninovým prostředím se ve srovnání s okrajovými částmi 
karpatské předhlubně poněkud zvyšuje celková mineralizace (na 0,6 až 0,8 g/l) a stoupají koncentrace 
iontů železa a manganu. Značné sklony hladin podzemní vody, ovlivněné depresemi v podloží 
neogenních sedimentů, společně s rychlým prouděním podzemní vody v silně propustném prostředí 
bazálních klastik způsobují, že podzemní vody i v hlouběji uložených a od infiltračních čel 
vzdálenějších kolektorech si v podstatě zachovávají stejný chemismus jako přímo v infiltračních 
oblastech. Tato skutečnost je zřejmě podmíněna značnou rychlostí proudění podzemních vod silně 
propustným prostředím hrubozrnných bazálních klastik, kterou je ještě snižována intenzita minera-
lizačních procesů na hydrogeochemicky slabě aktivním fázovém rozhraní voda - hornina. Chemismus 
podzemních vod kolektorů bazálních klastik v Hornomoravském úvalu se posouvá do oblasti Na-
HCO3 typů, charakteristických pro mělké sedimentační pánve, až v hloubkách kolem 500 m (Jareš et 
al. 1989). 
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Podzemní vody v bazálních klastikách centrální části karpatské předhlubně mají převážně ráz vod 
stagnujících, neboť jejich doplňování je značně omezené. Na formování jejich chemismu se podílí 
jednak metamorfóza podzemních vod zóny aktivní vodní výměny, u níž je při změnách v celkovém 
chemickém složení od Ca-HCO3 (případně CaMg-HCO3) typu k Na-HCO3 typu nejdůležitější vedle 
řady doprovodných faktorů zejména doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí. Druhým 
faktorem modelujícím chemismus podzemních vod kolektorů bazálních klastik centrální části 
karpatské předhlubně je možnost mísení takto metamorfovaných, původně atmosférických vod se silně 
mineralizovanými, převážně Na-Cl hlubinnými fosilními, eventuálně naftovými vodami migrujícími 
po privilegovaných cestách (tektonické zóny). Takto vzniklé podzemní vody bývají silně minera-
lizované s celkovou mineralizací značně převyšující 1 g/l. Podzemní vody mívají vyšší teplotu (až přes 
20°C) a ani chemickým složením (převažují vody Na-Cl typu s primárně zvýšenými koncentra-cemi 
dusitanů a amonných iontů) nejsou schopny vyhovět kritériím Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. 
Podzemní vody obdobného chemismu se obvykle formují ve značných hloubkách pánevních sedi-
mentárních struktur. Jejich výskyt je zřejmě podmíněn výstupem fosilních synsedimentárních chlori-
dových jodido-bromidových vod (jímány v lázních Chropyně) podél příčně tektonicky predisponované 
zóny Hornomoravského úvalu. Vedle zvýšených koncentrací železa jsou běžnou komponentou 
podzemních vod tohoto hydrogeologického prostředí vysoké hmotnostní koncentrace amonných iontů 
(až 12 mg/l), které spolu se značnými hodnotami oxidovatelnosti (až 15 mg/l O2) nejspíše indikují 
přítomnost fosilní organické hmoty. Za specifických podmínek za přispění nitrifikačních bakterií pak 
může v podzemních vodách docházet k oxidaci amoniakální formy dusíku za vzniku neobvykle vyso-
kých koncentrací dusitanů, které působí toxicky na lidský organismus. Z hydrogeochemického hle-
diska tak nelze doporučit ekonomicky schůdnou vodárenskou úpravu podzemních vod kolektorů 
bazálních klastik v centrální části karpatské předhlubně. 

Sedimenty spodního badenu v podloží hydrogeologicky a vodohospodářsky významných pliocenních 
a pleistocenních sedimentů Hornomoravského úvalu jsou zastoupeny převážně aleurity a pelity 
obsahujícími málo mocné a plošně omezené výskyty jemnozrnných až střednězrnitých písků. Jejich 
hydrogeologický význam je vzhledem k uložení malý, navíc podzemní voda v těchto sedimentech má 
pro velmi omezené možnosti dotace ráz vod stagnujících a tudíž nevhodných pro pitné účely. Dosud 
provedené hydrogeologické průzkumy neprokázaly v tomto hydrogeologickém prostředí existenci 
významnějších kolektorů podzemní vody. Rovněž informace o chemismu podzemních vod jsou velmi 
kusé. Nejvíce údajů pochází z vrtů vyhloubených pro podzemní zásobník plynu u Lobodic. Podzemní 
vody dosahují celkové mineralizace 2,5 až 4 g/l a podle převažujícího Na-Cl typu s vysokými kon-
centracemi amoniaku (10-15 mg/l) a prokázanou přítomností ropných látek (0,6 mg/l) je možno 
klasifikovat je jako slanisté až slané podzemní vody ztíženého oběhu, případně je řadit přímo k 
fosilním naftovým vodám hlubokých sedimentárních struktur. 

 

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 
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k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 
v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 
podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 
vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 
analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 
podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tab. 4-4. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 2220 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 
2220 161 .-. 3 61 

 

Na základě tohoto zhodnocení je možné konstatovat, že v HGR 2220 (v klasifikaci dle 35 mval%) 
v podzemních vodách na většině území rajonu převažuje základní typ Ca-HCO3. Vyjímkou je stře 
rajonu – blok přibližně mezi Prostějovem a Přerovem, kde se vyskytují téměř výhradně typy 
s dominantním sodíkem - kombinace hydrochemických typů Na-HCO3 , Na-Cl a Na-HCO3Cl. Vzácně 
se vyskytují i typy s podílem sodíku Na-HCO3 až CaNa-HCO3. Na ostatním území se typy s podílem 
Na nebo Cl vyskytují spíše ojediněle. Proměnlivost chemických typů podzemní vody v ploše HGR 
2220 je znázorněna na Obr. 4-14. 
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Obr. 4-14. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 2220 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

Průměrná doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí nebyla v HGR 2220 stanovována. 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení 
využitelných zásob, ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 
Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 
následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 
přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 
zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 
objekty, byly doplněny do databáze.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

HGR rajon 2220 nepatří mezi vodohospodářsky významné rajony. Odběry podzemní vody z neogénu 
jsou ojedinělé. Zpravidla je jímána podzemní voda z faciálně nestálých málo mocných kolektorů 
svrchních poloh pliocenního souvrství. Výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu 
pliocenních sedimentů Fryštácké brázdy ukázaly, že dílčí hydrogeologické celky, jejich rozsah, vývoj, 
dotace i odvodnění nevytváří příznivé podmínky pro oběh a akumulaci podzemní vody. 

V prostoru Holešovské plošiny existuje deprese v předkvartérním podloží, vyplněná klastickými 
sedimenty dejekčních kuželů v podhůří Hostýnských vrchů. Mocnosti klastik zde dosahují až 40 m a 
jsou na ně vázány vodárenské odběry v jímacích územích Holešov a Všetuly. Podle rajonizace z roku 
1986 byla tato klastika řazena k hydrogeologickému rajonu 162 Pliopleistocénní sedimenty 
Hornomoravského úvalu. V platné nové rajonizaci již nejsou vyčleněna a leží v HGR 2220. 

V Tab. 4-5 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 2220 v roce 2012, který byl doplněn o 
hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst je uvedena na Obr. 4-15 a vypouštění vod na 
Obr. 4-16. 
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Tab. 4-5. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 2220 

Číslo 
VHB Odběrné místo Odběr v 

m3 rok 2012 
Odběr v 

l/s rok 2012 Povolení vydal Č.j. Povolení v 
tis. m3/rok 

Povolení v 
tis. m3/měsíc 

Povolení v 
l/s 

520065 VaK Kroměříž - Holešov 1 518 082 48,1 Městský úřad Holešov ŽP/21283,21290/2007/Ve 2025 189,32 81,5 
520124 Nestlé Česko - Sfinx Holešov 69 872 2,2 Městský úřad Holešov ŽP/13400/2004/Hy + 

ŽP/13903/2007/Hy 
324 27 22,8 

530482 Hanácká kyselka - Horní 
Moštěnice (vrty M1 až M4) 

52 129 1,7 - - - - - 

530476 Hanácké závody - Brodek u 
Přerova, minerální v. 

37 841 1,2 MZdr. ČR ČILZ Praha ČIL-20.11 2001/31 889-Z - - - 

530037 MOVO Olomouc - 
Nenakonice 

236 326 7,5 - - - - - 

530159 MOVO Olomouc - Smržice 1 579 471 50,1 Městský úřad Prostějov PVMU 74766/2007 40 - - 78 
530654 Obec Slatinice - vrty HV501 

a HV501A 
79 221 2,5 Magistrát města Olomouc SmOl/ŽP/55/12965/2008/Zv + 

3187/2010/Zv + 9447/2011/Zv 
126 12 5,5 
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Obr. 4-15. Odběry podzemních vod v HGR 2220 srovnání let 1989 a 2012 
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Obr. 4-16. Vypouštění odpadních vod v HGR 2220 – stav v roce 2012 
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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  

Hydrogeologický koncepční model je sestaven pro miocenní sedimenty, neboť vyčlenění pliocenních 
sedimentů v tomto prostoru není proveditelné. Nedělené pliopleistocenní sedimenty tvoří převážnou 
výplň prostoru celého Hornomoravského úvalu. Štěrky a písky tvoří jeden kolektor a jsou přiřazeny ke 
kvartérním a pliopleistocenním hydrogeologickým rajonům 1621, 1622, 1623 a části rajonu 1624. 

 Propustnost kolektorů je průlinová. Jedná se o hydrogeologickou strukturu s velmi omezenou 
vodní výměnou se zemským povrchem. 

 Z hlediska zdrojů podzemních vod je možno konstatovat, že pokud jsou neogenní (miocénní) 
sedimenty významněji dotované vodou, pak výhradně z příronu cizích vod z okolních masívů, 
s plošnou infiltrací ze srážek nelze kalkulovat (kromě Holešovské plošiny, kde však jde o 
pliopleistocénní sedimenty). 

 Přetoky podzemních vod přes okrajové podmínky modelu (z kulmu a flyše) byly součástí 
kalibrace. Jako počáteční odhad sloužily (1) výpočty z koncepčního modelu zpracovaného 
firmou Geotest a.s. (Novotná et al., 2015) a (2) výpočty zohledňující rozsah a geologické 
složení infiltračního zázemí dané okrajové podmínky. 

 K odtoku podzemních vod dochází: 

o odtokem do pliopleistocénu v rámci regionu 3, HGR 1622 (pro Holešovskou plošinu), 

o vodárenskými odběry podzemních vod. 

 Hranice HGR 2220 byly pro zpracování vstupních údajů koncepčního modelu rozděleny na 
několik částí na základě odlišných okrajových podmínek (geologických a hydrogeologických 
charakteristik prostředí, viz Obr. 5-3, Tab. 5-1). 

 Pro definování interakce hydrogeologického kolektoru s okolním prostředím jsme použili 
okrajové podmínky II. druhu – q = 0 a III. druhu – q = f (H). Při kvantifikaci předpokládané 
dotace, příp. odtoku na hranicích rajonu jsme použili metodu průtočného profilu, příp. jsme 
vycházeli z definované plochy a infiltrace srážek (viz Tab. 5-1). Na jeho hranici byly 
vymezeny úseky dotace kolektorů kvartérních sedimentů, úseky s územím bez zjevné dotace 
a  prostor, kde je hydrogeologický kolektor odvodňován. Úseky, v nichž jsou kolektory 
dotovány, resp. odvodňovány jsou znázorněny v mapovém schématu (hranice vtoku, příp. 
odtoku). Jsou zakresleny modrou barvou (okrajová podmínka III. druhu). Červeně jsou naopak 
vyjádřeny úseky, kde se nepředpokládá obohacení hydrogeologického kolektoru (okrajová 
podmínka II. druhu, kde q = 0). 

 Větší význam týkající se dotace kolektoru v popisovaném hydrogeologickém rajonu 
z hydrogeologického masivu okolních rajonů je v jeho severní a především pak 
severovýchodní a východní části od vstupu Oskavy do rajonu až po Olomouc. Zde však 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

57 

 

představuje totožnou část dotace do rajonu 1621 (úsek 3 mezi Troubelicemi a Dolní Libinou) 
se předpokládá ve výši 0,045 m3/s, jedná se však o dotaci do pliopleistocenních štěrků a 
písků., kolektor spodního miocénu, pokud je zde vůbec výrazněji zastoupen, bude podzemní 
voda z hydrogeologického masívu HGR 6612 (Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy) 
obohacovat jen minimálně. 

 Část rajonu pod Olomoucí (při východním okraji) může být dotován v prostoru Kokor a okolí, 
kde jsou známy výchozy miocénu. Dotace podzemní vody je odhadována na cca 10 – 20 l/s. 

 Přítoky v oblasti ústí řeky Bečvy do Moravy jsou s největší pravděpodobností spojeny a jsou 
zahrnuty v pliopleistocenním kolektoru. Dotace do miocénu je tedy 0 l/s. 

 Oblast jižně od Přerova, směrem k východu – Dřevohostice, jižněji Holešovská a Fryštácká 
brázda. Jedná se o poměrně rozsáhlé území, kde jsou kolektory podzemní vody dotovány 
z flyše, avšak je nutné je připočíst k pliopleistocenním sedimentům kolektoru HGR 1622. 
Pouze nepatrná část by mohla dotovat i miocenní kolektory odhadem 1 l/s (pliopleistocén 80 
l/s).  

 Jihozápadní část rajonu (zčásti totožná s rajonem 1622) je navázána na flyš Střdomoravských 
Karpat (jižně pod Holešovem a dále mezi Kvasicemi a Bezměrovem). Výskyt miocenního 
kolektoru u Bezměrova, v nivě s jílovým vývojem. Jedná se patrně o reliktní vrstevní vody 
karpatského stáří, bez dotace. Pro kvarterní vody nepředstavuje obohacení. Patrně zde dochází 
k negativnímu ovlivnění kvality vody vyššími hodnotami síranů vody z karpatu, což je patrné 
v  malé míře na hranici rajonu, kde vystupuje při povrchu v linii Kroměříž – Bezměrov (max 
do 5 l/s). 

 Výskyt miocénu u Kojetína a Stříbrnic, dotace 10 l/s mimo rajon 2220, nelze na základě 
dosavadní prozkoumanosti prokázat hydraulickou spojitost, (komplikované tektonické poměry 
– zlomová linie u Kojetína).  

 Miocén u Prostějova – v úseku mezi Prostějovem a Kralicemi na Hané (v širším okolí areálu 
firmy TORAY Prostějov) a u Kostelce na Hané jsou zastiženy a využívány vrty do 
spodnomiocenního kolektoru. Předpokládaná hodnota (20 – 30 l/s) vychází z poznatků o 
vodárenských odběrech - Toray Prostějov, Kostelec a rovněž dotaci přítoků z paleozoika do 
miocenního kolektoru.  

 Neogenní (miocenní) část mezi kulmem a povodím Blaty (širší okolí Senice na Hané) – 
zvodněné kolektory dotované z kulmu jsou pliopleistocenní. Dotace miocénu víceméně 
neprokázaná.  

 V prostoru styku s devonem Mladečského krasu dotace přichází patrně přes všechny zde se 
vyskytující kolektory – obohacuje pliocén.  

 Dotace kolektorů od západu a severozápadu, v prostoru výskytu neogenních sedimentů 
a okolního hydrogeologického masívu (mezi Řimicemi a Troubelicemi až k Dolní Libině) 
obohacuje kolektory pliopleistocénu.  

 Relativně dobře známá stavba střední části rajonu s příznivě litofaciálně vyvinutým bazálním 
kolektorem badenu, přestala být pro hydrogeologické využití aktuální po vybudování 
lobodického plynového zásobníku. 
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 Modelová vrstva byla simulována v podmínkách napjaté hladiny (Prostějov, Přerov) a 
přechodné hladiny (Holešov), kdy model sám v průběhu výpočtu rozhoduje, zda je hladina 
volná či napjatá. 

 Z podkladů koncepčního modelu vyplývá extrémně vysoká úroveň nejistot, které jsou až na 
hranici vhodnosti pro numerickou simulaci. Numerické řešení bylo tudíž pojato na úrovni 
koncepčního testování představ o chování struktury a jejím bilančnímu význam 

Do celkové bilance jednotlivých hydrogeologických rajonu jsou zpravidla započítávány i atmosférické 
srážky spadlé na jeho území. V prostoru hydrogeologického rajonu 2220 však srážky dotují kvartér 
příp. pliopleistocén. Proto v bilanci do hydrogeologického koncepčního modelu pro rajon 2220 
nebudou započítány.  

Při hodnocení území rajonu 2220 nutno přihlédnout k vodárenským odběrům prováděným 
z exploatovaných zdrojů významných jímacích území.  

 

 

.  
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Tab. 5-1. Rozdělení HGR 2220 na jednotlivé části dle hydraulických parametrů  
 

  Úsek Hranice Okrajová podmínka   Délka Mocnost Kf I Q Q+ Q- Q 
      typ popis geologie m m m/s   m3/s m3/s m3/s m3/s 
                            
1 Severní část až pod Olomouc S-SV II. druhu q = 0 Q+Npl 58064       0.0000 0.00000     
2 Olomouc -východ až Kokory - jih V III. druhu q = f(H) Q+Nb 14493 10 ######## 0.00150 0.0100 0.01000     

3 
Dluhonice - Přerov  jih, Bečva - 
vtok V II. druhu q = 0 Q+Npl 

5800 
  

    0.0000 0.00000 
    

4 Přerov jih - Rymice V, JV II. druhu q = 0 Q+Npl 57627       0.0000 0.00000     
5 Holešov*  JV III. druhu q = f(H) Q+Npl 21739 20 ######## 0.00250 0.0800 0.08000     
6 Holešov - jih J II. druhu q = 0 Q+Npl 8405       0.0000 0.00000     
7 Záhlinice - Kvasice - Bezměrov JZ II. druhu q = 0 N+Pg 18548       0.0000 0.00000     
8 Kojetín - Kralice** Z II. druhu q = 0 Q+Npl 18909       0.0000 0.00000     
9 Kralice - Prostějov-Kostelec *** Z III. druhu q = f(H) Nb 25263 10 ######## 0.00150 0.0250 0.02500     

10 
Prostějov - Troubelice (Dolní 
Libina) SZ - S II. druhu q = 0 Q+Npl 

84145 
  

    0.0000 0.00000 
    

                            
* rozhodující zásoby podzemní vody nutno přiřadit k pliopleistocénu                
** Výskyt miocénu u Kojetína a Stříbrnic, dotace 10 l/s - leží mimo rajon!                
 *** Miocén u Prostějova – v úseku mezi Prostějovem a Kralicemi a u Kostelce na Hané                 
 jsou zastiženy a využívány vrty do miocenního kolektoru ( 20 – 30 l/s).                

**** V hodnotě 0.115 m3/s jsou zásoby pliopleistocénu u Holešova (0.080  m3/s) Celkem **** 0.11500 m3/s   
úhrn 571,6 mm, infiltrace srážek je započítána do svrchních pliopleistocenních kolektorů            

 
 
Množství podzemní vody pak bylo vypočteno dle vztahu:  Q = kf.M.d.I  
kde 
kf = koeficient filtrace (m2/s) 
M = mocnost hydrogeologického kolektoru (m) 
d = délka hranice (m) 
I = hydraulický spád 
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Obr. 5-1. Přijaté hodnoty koeficientu transmisivity ve vrtech 
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Obr. 5-2. Přijaté hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti (filtrace) ve vrtech  
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Obr. 5-3. Schéma koncepčního modelu HGR 2220, 

(červeně: okrajová podmínka II. druhu q=0; modře: III. druhu (smíšená, kde q = f (H). 
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Obr. 5-4. Celková mocnost kolektoru 
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Obr. 5-5. Hydroizohypsy podzemní vody v miocénu HGR 2220 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

 

Analýza doplňování a vyprazdňování kolektoru vycházela z režimního vývoje, resp. kolísání hladiny 
podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní 
vody je, obdobně jako celkový odtok z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku 
(roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, 
že zejména dlouhodobé změny podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin 
podzemní vody lze z valné části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména 
atmosférických srážek. Seznam vrtů použitých pro analýzu je uveden v Tab. 5-2, kolísání hladin na 
těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-6. 

 

Tab. 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka klíč_GDO 
VB-0052N Šumvald 1094241.83 553229.13 261.74 17.6 680676 
S-1 Šumvald 1094300 553265 263.38 17 300618 
S-3 Nová Dědina u Uničova 1097910 554320 243.05 20 300620 
S-6 Uničov 1101880 554615 234.93 20 301289 
S-8 Tři Dvory u Litovle 1107430 555480 229.71 15.9 301290 
S-10 Náklo 1111070 555920 227.47 19.3 425608 
S-3 Horka nad Moravou 1113080 548410 220.41 11.2 426943 
V-06 Horka nad Moravou 1116300 548240 216.39 8 426486 
7H-004b Moravská Loděnice 1117445.96 544461.06 216.96 20 693849 
7H-027a Moravská Loděnice 1117448.95 544462.2 217.02 15 693856 
HV-303/1 Lutín 1124284.2 555611.5 218.6 45 427664 
V-21 Holice u Olomouce 1126470 545720 207.23 8.5 428163 
V-54 Bystročice 1126884.04 552672.43 212.19 20.3 428167 
V-55 Bystročice 1128560 552720 212.08 16.2 433661 
S-25 Bedihošť 1135830 554360 207.05 8.8 433660 
HV-11 Citov 1136715.7 543752.6 200.7 15.5 556804 
S-34 Bochoř 1140055 536370 206.91 15 471019 
HV-35 Polkovice 1143704.6 548503.5 195.7 8 556823 
HV-36 Lobodice 1143925.6 545856.2 195.43 15 556824 
VB-0121N Lobodice 1143937.64 545873.15 195.87 15.25 692391 
HV-38 Chropyně 1145074.9 541754.7 195.77 25.5 557770 
HV-304 Chropyně 1146382.12 539134.27 196.3 140 472280 
HV-304/1 Chropyně 1146387.55 539137.03 196.3 80 472281 
HV-304/2 Chropyně 1146393.32 539139.87 196.2 62 472282 
S-018 Všetuly 1151408.76 529237.58 209.72 9.3 491457 
S-47 Třebětice 1153691.49 530928 203.42 10.5 491458 
S-45 Bílany 1153887 538488 189.81 10 490136 
S-49 Hulín 1155775.66 533159.01 192.91 8.4 490138 
S-50 Trávník 1158390 537030 187.26 9.6 491779 
VB0129 Uhřičice 1145531 546726 193.51 16.3 715871 
VB0142 Žalkovice 1147800 535472 200.5 15.1 715872 
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍ VODY VE VRTECH PROJEKTU 
Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 2220_1 Holešov a 2220_2 Chrášťany u Hulína a 2220_3 
Třebčín. Pro zajištění režimního měření byly hydrogeologické vrty vybaveny automatickou technikou 
na měření kolísání hladiny podzemní vody a její teploty (Michna 2015, Hartlová 2015, Michna- 
Hartlová 2015). V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných 
parametrů na 1 hodinu. Výsledky režimních měření na uvedených vrtech dokumentují následující 
obrázky. Naměřená data jsou uložena v ČGS. 
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Obr. 5-7. Režimní měření na vrtu 2220-1 Holešov 

 
Obr. 5-8. Režimní měření na vrtu 2220-2 Chrášťany 
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Obr. 5-9. Režimní měření na vrtu 2220-3 Třebčín 

 

Vrt 2220_1 Holešov je situován v blízkosti jímacího území Holešov. Z průběhu změn hladiny 
podzemní vody ve vrtu je patrné její primární ovlivnění vodárenskými odběry. Hladina osciluje s 
denním rozkmitem až přes 1 m. Koncem září a během října dochází k vzestupu hladiny po omezení 
vodárenských odběrů a koncem října k razantnímu poklesu hladiny až o 2,5 m při jejich zvýšení. 

Vrt 2220_2 Chrášťany je situován v blízkosti hranice s pliopleistocénním rajonem 1622. Jedná se o 
objekt se zastiženou napjatou zvodní s pozitivní výtlačnou úrovní, proto je zde sledován přetlak na 
zhlaví vrtu. Na začátku sledovaného období (duben-květen 2015) přetlak na zhlaví vrtu stagnoval a od 
začátku června do 7. července prakticky lineárně klesal. 7. července proběhla oprava utěsnění 
tlakového zhlaví vrtu, po níž došlo ke zvýšení přetlaku a následně jeho ustálení. Během první poloviny 
srpna přetlak mírně klesal až do 17. srpna. Po 17. srpnu se projevil krátkodobě vzestup přetlaku s 
maximem 19. srpna a následně do konce října je patrný pozvolný poklesový trend s nepravidelnou 
oscilací. Na tlakových poměrech ve sledované zvodni se tedy rovněž projevily s minimálním 
zpožděním vydatné srážky, které se v zájmovém území vyskytly ve dnech 16. až 19. srpna. 

Vrt 2220_3 Třebčín je situován v okrajové části rajonu 2220 v blízkosti hranice s pliopleistocénním 
rajonem 1623. Zde je rovněž sledována napjatá zvodeň s pozitivní výtlačnou úrovní a měřen přetlak na 
zhlaví vrtu. Křivka měření tlaku má charakteristický tvar s výraznou oscilací, který je odlišný od 
ostatních vrtů. Hodnoty přetlaku mají od počátku měření v červnu sestupný trend, který je od poloviny 
srpna do konce sledovaného období méně intenzivní.. 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy následující vrty 
ČHMÚ – Tab. 5-4 a v rámci projektu nově vyhloubené vrty v Tab. 5-3.  

 

Tab. 5-3. Hydrogeologický vrt navrženy pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 2220 
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číslo vrtu lokalita X Y Z terén 
 (m n.m.) 

Z odměrný bod 
 (m n.m.) 

hloubka  
(m) 

hladina (m) 
pod terénem 

1624-1 Bezměrov 1151028.29 542742.21 192.56 193.34 204 0,65 
1624-2 Kralice na Hané 1134942.96 555405.96 209.6 210.44 240 10,05 
2220-1 Holešov 1154048.61 526526.74 225.91 226.59 72.5 9,82 
2220-2 Chrášťany u Hulína 1155597.55 532851.59 193.07 193.61 90 0,08 bar 
2220-3 Třebčín 1125391.98 557161.49 229.6 229.93 60 0,32 bar 

 

Tab. 5-4. Referenční vrty ČHMÚ (dosud) zařazené v HGR 2220 navržené k monitorování 

ČHMÚ označení objektu název objektu monitorovaný 
 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 
(m) (m n. m.) (m n. m.) 

VB0154 S-018 Všetuly–Rymice kvartérní 9.3 209.72 207.60 
VB0156 S-47 Třebětice–Pravčicee kvartérní 10.5 203.42 200.40 
VB0151 S-45 Bílany kvartérní 10 189.81 186.40 
VB0160 S-49 Hulín-Chrášťany kvartérní 8.4 192.91 190.00 

 

Uvedené vrty monitorují mělkou kvartérní zvodeň, kterou by bylo vhodné přiřadit k 
hydrogeologickému rajonu svrchní vrstvy 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 
6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

HGR 2220 Hornomoravský úval je pokryt z velké části kvartérními  HGR  1621, 1622, 1623 a 1624. 
Proto se většina povodí a mezipovodí vybraných pro výpočty shoduje s výběrem pro kvartérní rajony. 
Pro rajon 2220 byla vybrána 3 povodí a 3 mezipovodí: 

• povodí Oskavy po profil Uničov (3630), 

• povodí Blaty po profil Klopotovice (3930), 

• povodí Rusavy po profil Třebětice (4050), 

• mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Olomouc – Morava (3670), přítoky do 
mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Moravičany – Morava (3550), Třebůvka – Loštice 
(3610), Uničov – Oskava (3630), Šternberk – Sitka (3640) a Velká Bystřice – Bystřice (3660), 

• mezipovodí Valové s dolním uzávěrovým  rofilem  Polkovice – Valová (3970), přítoky do 
mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Plumlov – Hloučela (3960) a Stražisko  – Romže (3940), 

• mezipovodí Moravy s dolním uzávěrovým profilem Kroměříž – Morava (4030), přítoky do 
mezipovodí jsou sledovány stanicemi: Olomouc - Morava (3670), Dluhonice - Bečva (3900), 
Polkovice – Valová (3970), Vyškov - Haná (4000), Otaslavice – Brodečka (4010), Prusy – 
Moštěnka (4020), Klopotovice – Blata (3930), Holice – Holický náhon (3680), Brodek – 
Olešnice (3690) a Kokory – Olešnice (3688). 

Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými 
stanicemi ČHMÚ Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky 
uvádí Tab. 6-1. 
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Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 2220 – základní charakteristiky a dostupná data 

ID – identifikace povodí nebo části HGR; DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí; ANALOG – ID 
vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 
hydrogeologický rajon); P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981 – 2010; Qa – průměrný dlouhodobý 
roční průtok za pozorované období; NV – průměrná nadmořská výška; A – plocha povodí nebo části HGR; IA – plocha z 
dílčího povodí ležící v HGR; KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP – 
označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
 

ID  DBC ANA
LOG 

P 
 (mm) 

Qa 
(m3/s) 

NV 
(m n. m.) 

A (km2) IA (km2) KALI
B 

2220m36 
70-3610- 
3550-3630- 
3640-3660 

mezipovodí 
Morava 
(Olomouc - 
Nové Sady) 

3670-3610- 
3550-3630- 
3640-3660 

 
618,24 2,871 302,79 635,44 337,63 1979-

2010 

2220m39 
70-3960- 
3940 

mezipovodí 
Valová 
(Polkovice) 

3970-3960- 
3940 

 
564,33 0,445 283,.36 263,67 119,52 1979-

2010 

1622m4070
-30-3670- 
3900- 3970-
4000-4010-
4020-3930-
3680-3690 

mezipovodí 
Moravy 
(Kroměříž) 

4030-3670-
3900-3970-
4000-4010-
4020-3930-
3680-3690 

 
576,35 2,483 249,80 851,23 212,11 1971-

2009 

1621p36 30 Povodí 
Oskava 
(Uničov) 

3630  763,04 1,871 490,28 256,31 40,26 1979–
2010 

1623p39 
30 

Povodí Blata 
(Klopotovice) 

3930 
 

 556,87 0,516 290,11 293,87 71,65 1979–
2010 

2220p40 
50 

povodí Rusava 
(Třebětice) 

4050  795,40 0,406 405,63 59,30 5,02  

HGR HGR - TRA
NS 

581.52 - 226.39 1257.23 1257.23 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

V rámci projektu byla zřízena následující pozorování: 

-24 Trusovický potok (Bělkovice – Laštany) 

- 11 Šumice (Náměšť na Hané) 

- 10 Vřesůvka (Čehovice) 

- 9 Haná (Měrovice nad Hanou) 

- 13 Rusava (Hulín)  

Vzhledem k poměrně velké ploše posuzovaného HGR 2220 a k značné míře využití podzemních vod 
byla navržena sestava doplňkových pozorování, která obsahuje sestavu stanic, která umožňuje spolu se 
stávajícími stanicemi ČHMÚ vyčíslit přítoky povrchové vody do HGR 2220. 

Pozorování z povodí z těsného sousedství posuzovaného rajonu jsou využitelná také pro ověření 
výsledků hydrologické bilance, získaných ze zpracování dat z uvažovaných výpočtových povodí a 
mezipovodí, z nichž bylo šest využito pro bilancování podzemních vod HGR 2220 
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INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 
odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 
vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

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

vypouštění 

 

Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 
v % celkového odtoku, v tis. m3/rok a v mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  % 
(1981-2010) 

% 
(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 
(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 
(2001-2010) 

mm/rok 
(1981-2010) 

mm/rok 
(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 196.63 128.21 1.88 1.22 
POD mezipovodí Morava (Kroměříž) 12.78 8.58 281.44 218.92 3.97 3.09 
POD mezipovodí Morava (Olomouc - 

Nové Sady) 
16.00 13.13 460.67 332.36 8.70 6.28 

POD mezipovodí Valová (Polkovice) 21.82 17.15 93.39 83.43 4.25 3.80 
POD povodí Blata (Klopotovice) 27.18 20.97 154.88 118.19 6.32 4.83 
POD povodí Oskava (Uničov) 1.23 1.16 22.48 21.27 1.05 1.00 
POD povodí Rusava (Třebětice) 0.12 0.11 0.50 0.51 0.10 0.10 
POV HGR NaN NaN NaN NaN NaN NaN 
POV mezipovodí Morava (Kroměříž) 12.00 8.75 252.18 249.98 3.56 3.52 
POV mezipovodí Morava (Olomouc - 

Nové Sady) 
6.69 1.82 186.67 44.28 3.53 0.84 

POV mezipovodí Valová (Polkovice) 3.35 0.39 13.44 1.96 0.61 0.09 
POV povodí Blata (Klopotovice) 2.40 0.19 12.22 1.10 0.50 0.04 
POV povodí Oskava (Uničov) 2.53 0.92 45.92 17.05 2.15 0.80 
POV povodí Rusava (Třebětice) 1.61 NaN 6.33 NaN 1.28 NaN 
VYP HGR NaN NaN 171.76 171.76 1.64 1.64 
VYP mezipovodí Morava (Kroměříž) 34.34 26.64 754.33 679.20 10.63 9.57 
VYP mezipovodí Morava (Olomouc - 

Nové Sady) 
45.14 56.54 1297.14 1453.21 24.50 27.44 

VYP mezipovodí Valová (Polkovice) 111.25 83.57 486.25 389.53 22.13 17.73 
VYP povodí Blata (Klopotovice) 9.65 11.90 54.77 66.43 2.24 2.71 
VYP povodí Oskava (Uničov) 6.36 7.13 117.17 124.89 5.49 5.85 
VYP povodí Rusava (Třebětice) 21.74 25.71 88.71 108.85 17.95 22.03 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 2220 
bylo nutno volit tento postup: 

  Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 
průměrných teplot v období 1981–2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 
pozorovaného odtoku. 

 Hydrologická bilance pro HGR 2200 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 (Olomouc – Nové Sady) 0,11, mezipovodí Valová 
(Pokovice) 0.33, mezipovodí Morava (Kroměříž) -0.43, povodí Oskava (Uničov) 0.61, povodí Blata 
(Klopotovice) 0.35, povodí Rusava (Třebětice) 0.5. 

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 2220. 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]. 
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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 
2220m4030-3670-3900-3970-4000-4010-4020-3930-3680-3690 715872 -0.114 
2220p4050 490138 0.571 
2220p4050 491457 0.611 
2220p4050 491458 0.652 

 

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

DBC 2220p4050 
BILAN 0.5872674 

MINIMA 0.4559902 
Kliner-Knezek 0.22033 
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Obr. 6-9. Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  2220p4050 a  hladin podzemních 
vod ve vrtů ID 491458, ID 491457, ID 490138 

 

Při vhodné volbě reprezentativního vrtu (Obr. 6-9) dosahuje průběh základního odtoku modelem 
BILAN s výsledky z vyhlazených minimálních průtoků přijatelné shody v charakteru kolísání, BILAN 
má větší rozkyv. V porovnání s ostatními metoda Kliner-Kněžek podhodnocuje. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 2220 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 
podzemních vod 1.12 l/s/km2, celková dotace je pak 35.32 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 
hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-5 a Tab 6-6. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 2220 vyšla 1.12 l/s/km2 (Tab. 6-5). Na nově 
zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: 
Trusovický potok (Bělkovice-Laštany) 2.53 l/s/km2, Šumice (Náměšť na Hané) 1.06 l/s/km2, Vřesůvka 
(Čehovice) 1.02 l/s/km2, Haná (Měrovice nad Hanou) 1.11 l/s/km2, Rusava (Hulín) 2.14 l/s/km2. 
Stanice s vyššími hodnotami základního odtoku (Trusovický potok, Rusava) reprezentují okrajová 
území HGR 2220 (částečně i sousední území mimo rajon) s výrazně vyššími úhrny srážek a vyššími 
nadmořskými výškami, nejsou proto v rozporu s vypočtenou hodnotou dotace podzemních vod pro 
rajon, a jsou dokladem variability odtokových poměrů v rajonu. 

 

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

 P [mm] R [mm] RM 
[mm] 

P–R  
[mm] 

ET 
[mm] 

RC 
[mm] 

RC  
[l/s/km2] 

mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 618.21 142.51 163.47 475.7 454.21 64.2 2.03 
mezipovodí Valová (Polkovice) 564.31 51.72 84.76 512.59 478.71 26.72 0.85 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 576.32 81.39* 102.84 490* 473.44 24.18 0.77 
povodí Oskava (Uničov) 763.01 227.43 242.03 535.58 518.47 107.35 3.4 
povodí Blata (Klopotovice) 556.85 61.64 53.95 495.21 502.01 25.71 0.81 
povodí Rusava (Třebětice) 795.36 215.6 284.24 579.76 510.68 166.81 5.29 
.HGR 581.49 NA 102.7 478.79 478.4 35.32 1.12 
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Tab. 6-6. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 
[mm] 

P–R  
[mm] 

ET 
[mm] 

RC 
[mm] 

RC  
[l/s/km2] 

mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 649 129.4 177.28 519.6 470.55 67.96 2.15 
mezipovodí Valová (Polkovice) 589.21 57.74 100.65 531.47 485.28 35.01 1.11 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 603.35 97.79* 124.9 514.53* 479.38 29.29 0.93 
povodí Oskava (Uničov) 797.45 223.43 250.88 574.03 535.78 116.79 3.7 
povodí Blata (Klopotovice) 585.2 61.03 62.79 524.17 516.91 31.66 1 
povodí Rusava (Třebětice) 803.37 226.66 288.64 576.71 514.14 179.28 5.68 
.HGR 605.64 NA 118.59 487.05 485.9 40.53 1.28 
Vysvětlivky: *nejsou k dispozici data pro celé období; P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc); R měsíční odtoková výška pozorovaná 
(mm/měsíc); RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc); RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2); ET 
evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Tab. 4-1,  

Tab. 4-2, Tab. 6-7 až Tab. 6-10 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální 
evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, 
porovnané s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 
rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-7. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2220 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
.HGR 108.81 102.70 0.94 118.59 1.15 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 107.65 102.84 0.96 124.90 1.21 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 158.86 163.47 1.03 177.28 1.08 
mezipovodí Valová (Polkovice) 95.36 84.76 0.89 100.65 1.19 
povodí Blata (Klopotovice) 70.42 53.95 0.77 62.79 1.16 
povodí Oskava (Uničov) 217.16 242.03 1.11 250.88 1.04 
povodí Rusava (Třebětice) 300.06 284.24 0.95 288.64 1.02 

 

Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2220 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
.HGR 481.89 478.40 0.99 485.90 1.02 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 472.66 473.44 1.00 479.38 1.01 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 456.87 454.21 0.99 470.55 1.04 
mezipovodí Valová (Polkovice) 477.65 478.71 1.00 485.28 1.01 
povodí Blata (Klopotovice) 500.81 502.01 1.00 516.91 1.03 
povodí Oskava (Uničov) 514.11 518.47 1.01 535.78 1.03 
povodí Rusava (Třebětice) 514.68 510.68 0.99 514.14 1.01 
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Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2220 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
.HGR 34.83 35.32 1.01 40.53 1.15 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 21.63 24.18 1.12 29.29 1.21 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 57.63 64.20 1.11 67.96 1.06 
mezipovodí Valová (Polkovice) 30.37 26.72 0.88 35.01 1.31 
povodí Blata (Klopotovice) 33.88 25.71 0.76 31.66 1.23 
povodí Oskava (Uničov) 104.53 107.35 1.03 116.79 1.09 
povodí Rusava (Třebětice) 167.10 166.81 1.00 179.28 1.07 
 

Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2220 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
.HGR 36.89 34.98 0.95 39.89 1.14 
mezipovodí Morava (Kroměříž) 23.96 24.13 1.01 30.23 1.25 
mezipovodí Morava (Olomouc - Nové Sady) 59.25 63.68 1.07 66.80 1.05 
mezipovodí Valová (Polkovice) 32.67 25.89 0.79 32.65 1.26 
povodí Blata (Klopotovice) 36.38 25.06 0.69 29.69 1.18 
povodí Oskava (Uničov) 103.23 106.72 1.03 111.63 1.05 
povodí Rusava (Třebětice) 166.06 166.37 1.00 178.69 1.07 

 

Obr. 6-10 až Obr. 6-15 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 
období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 2220. Silnou čárou je vyznačen 
průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, 
váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu 
spolehlivosti odhadu průměru. 

 
Obr. 6-10. Vývoj průměrných ročních srážek 
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Obr. 6-11. Vývoj průměrné roční teploty 

 
Obr. 6-12. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 
Obr. 6-13. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 
Obr. 6-15. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek a teploty vzduchu byly posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska 
výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0,05.  

 Na území HGR 2220 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 
úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok.  

 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 
klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–
2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 
standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 
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Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-16. 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. 6-17. 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. 6-16. 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. 6-17. 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. 

Plocha rajonu je relativně hustě pokryta vodoměrnými stanicemi ČHMÚ, nenavrhujeme další rozšíření 
sítě. Ve stanici č. 3930 Klopotovice na toku Blata se projevuje neshoda pozorovaných a 
modelovaných průtoků. Tento problém vyžaduje samostatné posouzení, ze kterého by vyplynula 
příčina neshody, případně potřeba doplňujícího měření. 

. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část je 
součástí modelového regionu 3.  

 

 
Obr. 6-18. Situace HGR 2220 Hornomoravský úvalv rámci modelového regionu 3 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 
podzemních vod byl zpracován ve 4 etapách: 

1. Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových podmínek 
modelu). 
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2. Sestavení transientního modelu pro období 2001–2010 (kalibrace kapacitních parametrů, 
hydraulických parametrů, okrajových podmínek modelu). Z této simulace byl statistickým 
zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 
parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

3. Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální a 
aktuální čerpání. 

4. Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 
určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Hranice modelu a typy okrajových podmínek jsou patrné z obrázku 6-9. Pro definování interakce 
hydrogeologického kolektoru s okolním prostředím byly použity okrajové podmínky II. a III. druhu. 
Okrajová podmínka II. druhu (q = 0) byla použita v místě předpokládaného nulového přítoku do 
kolektoru. Podmínka III. druhu (q = f(H)) byla užita ve všech ostatních případech.  

Koncepční model z hlediska okrajových podmínek pro oblast Prostějova a Přerova nebyl prakticky 
Hartlovou, Novotnou, 2015 navržen, neboť nebyly geologické podklady, které by to umožňovaly. 
Podle dohody numerický model byl v podstatě využit k testování koncepčních hypotéz.  

Přítoky byly nastaveny na hranice blízké hranicím celého rajonu, kde se předpokládá přítok. 
Problematičtější byla situace s odvodňováním struktury. Bylo simulováno několik variant, pro oblast 
Přerova přikládáme dvě verze okrajových podmínek. V případě modelu Prostějova se jevilo 
nejpravděpodobnější, že k odtoku dochází ve směru struktury a směru odvodnění Hornomoravského 
úvalu. Proto byla přijata koncepce odvodnění po tektonice v jihovýchodní části modelu. Tato hypotéza 
byla podpořena i dřívější modelovou studií v této oblasti (numerické vyhodnocení dlouhodobé čerpací 
zkoušky in Rapantová et al., 1998 a 1999). Odvodnění modelu Prostějov v části východní se podle 
testování modelu jevilo méně pravděpodobné.  

V případě Holešovské kotliny byla oproti předanému koncepčnímu modelu v průběhu kalibrace 
prodloužena hranice dotace na celou východní hranici. Důvodem byly měřené hladiny podzemních 
vod, které dokládaly odtok z této části modelu. Hranice a okrajové podmínky jsou na obrázku 1.2. 
Hranice modelové vrstvy (plošné vymezení) byly nepatrně upraveny podle výsledků geologického 
modelu ČGS.  
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Obr. 6-19. Vymezení modelové oblasti, okrajové podmínky modelu 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Kalibrace modelu byla velmi problematická v případě modelu Prostějov a Přerov. Pro model Prostějov 
nebyla k dispozici žádná relevantní měřená piezometrická úroveň. Jediné hluboké vrty Torray Textiles 
(čerpací vrty) otvírají spolu s miocénem i vyšší zvodně a nejsou tedy podkladem pro stanovení 
vertikálního hydraulického gradientu. Jelikož informace z celého rajonu ukazují jako pravděpodobné 
piezometrické úrovně mírně negativní nebo pozitivní vůči terénu a v měřítku modelu (hloubkovém) 
tedy relativně blízké hladinám kvartérní zvodně, byl model Prostějov zcela a model Přerov částečně 
kalibrován na tyto přibližné údaje.  

V případě modelu Holešovské plošiny byly využity informace z měření hladin podzemních vod (resp. 
piezometrických úrovní) z databáze Geofondu, jelikož časově konsistentní soubor hladin v rozsahu 
modelu nebyl k dispozici. Jediné měření je prováděno podnikem VAK Holešov, ale to se soustřeďuje 
výhradně na nejbližší okolí jímacího území Holešov a Všetuly. V průběhu kalibrace byly laděny 
hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K (metoda „pilot points“), hodnoty storativity, konduktance 
okrajových podmínek (přetoky z a do modelu na hranici). V procesu kalibrace byla docílena 
odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody. Bilanční kritéria nebyla k 
dispozici, což zvyšuje nejednoznačnost výsledného řešení.  

Model Prostějov je z hlediska kalibrace nejproblematičtější. Vstupním koncepčním předpokladem byl 
přítok podél jihozápadní hranice 15 l/s, koeficient hydraulické vodivosti v řádu 10-5 až 10-6 m/s a 
odběry Torray -Textiles, které nelze bilančně rozdělit mezi jednotlivé zvodně. Vzhledem k mocnostem 
a propustnostem kolektorů byla pracovně zvolena cca třetina odběru z miocénu z celkového 
deklarovaného odběru na vrtech Torray Textiles. Nejistota byla také v odtokové hranici, ale tady byl 
zvolen na základě dřívějších simulací odtok ve směru Hornomoravského úvalu podle gradientu báze 
kolektoru. 

Výsledek testování koncepčního modelu vedl k následujícím závěrům: 
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 Kombinace výše uvedených vstupních koncepčních předpokladů není pravděpodobná. 

 Nejpravděpodobnější se jeví kalibrovaná varianta koeficientu hydraulické vodivosti v 
rozsahu 3.10-5 až 2.10-4 m/s (medián 3.10-5 m/s), ale s bilancí přítoku na hranici cca 5 – 6 
l/s. 

 Vyšší přítok (15 l/s) musí být kombinován buď s variantou, že veškerý odběr z 
vrtů Torray Textiles je přisouzen miocénu nebo je propustnost kolektoru bazálních 
klastik v řádu 10-4  m/s, což není předpokládáno. 

V případě modelu oblasti Přerov byly k dispozici následující koncepční předpoklady: přítok 
podél severozápadní hranice cca 10 l/s, koeficient hydraulické vodivosti v řádu 10-5 až 10-6 m/s a 
bilance odběru podzemních vod Hanáckých závodů v Brodku u Přerova. 

V průběhu kalibrace byly testovány různé varianty okrajové podmínky - odvodňování struktury. 
V podstatě není vyloučena ani jedna z možností: 

 varianta 1- odtok na jižní tektonické linii, 

 varianta 2 -odtok podél tektoniky a současně jihozápadní hranice. 
Výsledek testování koncepčního modelu Přerov vedl k následujícím 
závěrům: 

 Kombinace výše uvedených vstupních koncepčních předpokladů se jeví pravděpodobná. 

 Nejpravděpodobnější se jeví kalibrovaná varianta koeficientu hydraulické vodivosti 
je v řádu 10-5  m/s (průměr 3. 10-5  m/s). 

 Bilance přítoku se může blížit odhadovaným 10 l.s-1. 

V případě modelu Holešovské plošiny se kalibrovaná hydraulická vodivost pohybovala mezi 
8.10-7 až 8.10-4 m/s. Mediánová hodnota K (parametr K má log-normální rozdělení) pro celé 
území pak dosahovala hodnoty 6.10-5 m/s. Tyto hodnoty jsou v dobrém souladu s 
odhadovanými mezemi propustnosti pliopleistocénních sedimentů pro oblast Holešovské plošiny. 

Konduktance okrajové podmínky na přetoku z a do modelu (general head boundary) se na 
území modelu pohybovala v řádech n . 10-9  m2/s/m až n . 10-5  m2/s/m (odtok z modelu do rajonu 
1622). 

Specifická storativita byla dle dostupných informací pro miocénní bazální klastika stanovena na 
hodnotě Ss 5.10-5  m-1 (Rapantová et al., 1998, 1999). 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  
Stacionární simulace je založena na předpokladu ustáleného proudění podzemní vody při průměrné 
infiltraci, odpovídajících průměrných odběrech a drenáži do říční sítě. Kalibrovaný stacionární model 
byl využit pro výpočet scénářů ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemních vod, 

 varianta při odběrech podzemních vod na úrovni maximálních povolených odběrů. 

Pro kalibraci stacionárního modelu byl využit software PEST (Parameter Estimation), který umožňuje 
hodnotit citlivosti parametrů modelu. Základní varianta transientního modelu byla zpracována v 
měsíčním časovém kroku pro období hydrologických let 2001 – 2010 pro část Prostějov a Přerov 
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(nekalibrované, nejsou k dispozici režimní měření), pro Holešovskou plošinu kalibrace pro roky 2004 
– 2010. Kalibrovaný model byl využit pro prognózní simulace dopadů klimatických změn na vodní 
bilanci hodnoceného rajonu. V této souvislosti byla také provedena optimalizace vodohospodářského 
využití struktury. 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

 Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé vrstvy zobrazeny na Obr. 
6-20. V případě modelu Prostějov a Přerov je výsledek zatížen zásadními nejistotami, vyplývajícími z 
nedostupnosti kalibračních cílů. Numerické modely a jejich výsledky lze chápat pouze jako nástroj k 
testování koncepčních hypotéz. V případě modelu Holešovské plošiny dochází k dotaci při východní a 
jihovýchodní hranici (infiltrační zázemí Hostýnských vrchů) a odtoku v rámci pliopleistocénních 
sedimentů do HGR 1622. 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav je z výše uvedených 
důvodů prezentována pouze pro Holešovskou plošinu v Tab. 6-11. Oproti simulaci průměrného stavu 
(kalibrovaný stacionární model s odběry) došlo ke snížení přetoku přes okrajovou podmínku – přítoku 
z infiltračního zázemí Hostýnských vrchů a zvýšení odtoku do HGR 1622. 

 

Tab. 6-11. Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu – neovlivněný stav 

okrajová podmínka zdroje 
(l/s) 

propady 
(l/s) 

Přetoky přes hranice modelu 157 -250 
Vodárenské odběry  0 
Efektivní infiltrace 93 0 
Celkem 250 -250 
 

Komentáře k vodní bilanci kalibrovaného hydraulického modelu Holešovská plošina (neovlivněného 
stavu) lze shrnout do následujících bodů: 

 Celkové zdroje modelu (přetoky přes okrajové podmínky + plošná infiltrace z kvartéru) 
byly vypočteny na 250 l/s. 

 Přítoky do modelu (dotace z flyšových Karpat) se dějí podél východní a jižní hranice 
modelové domény. 

 Plošná dotace z kvartéru (efektivní infiltrace) se v modelu předpokládá při východní a 
jižní hranici  v oblasti  mělkého  uložení  zájmové  hydrostratigrafické  jednotky  a  byla 
simulována v množství 93 l/s. 

 Odtok z modelu se děje přes západní a severozápadní hranici směrem do HGR 1622 
Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Odtok je modelem vypočten na cca 
250 l/s. HGR 1622 byl v předcházející etapě také simulován (Beránek et al. 2015) a vodní 
bilance hydraulického modelu dokládá přetok (přítoku z oblasti modelové domény 
Holešovské plošiny) cca 270 l/s. Vzhledem k tomu, že tato bilance zahrnovala i vyšší 
kvartérní kolektor, lze považovat soulad obou modelů, které byly bilancovány nezávisle 
za podpůrný argument spolehlivosti výsledků. 

 Přítoky na okrajové podmínce, která představuje infiltrační zázemí pro jímací území 
Holešov a Všetuly byly sumarizovány na hodnotě cca 80 l/s. 
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Obr. 6-20. Hladina podzemní vody – část Holešovská plošina – neovlivněný stav 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry jsou zobrazeny na 
Obr. 6-21, ve které jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod.  

V HGR 2220 jsou nejvýznamnější odběry realizovány v jímacích územích VaK Kroměříž, a to na 
jímacích vrtech Holešov (4 odběrná místa) a Všetuly (2 jímací vrty v provozu). Tyto odběry 
představují 89% celkového jímaného množství podzemních vod v oblasti Holešovské plošiny HGR 
2220.  

Obecně lze konstatovat, že současné odběry (resp. odběry simulované v modelu pro léta 2004 až 2010) 
představují cca 72% maximálních povolených odběrů.  

Navýšení čerpaného množství na povolené maximum se vzhledem k transmisivitě kolektoru v depresi 
nepropustného podloží plioplesitocénních klastik jevilo jako udržitelné.  

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální povolené odběry je 
uvedena v Tab. 6-12. 

 

Tab. 6-12. Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

okrajová podmínka zdroje 
(l/s) 

propady 
(l/s) 

Přetoky přes hranice modelu 184 -195 
Vodárenské odběry  -82 
Efektivní infiltrace 93 0 
Celkem 2277 -277 
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Z výše uvedené bilance při srovnání s původní kalibrovanou verzí s průměrnými odběry (či bez odběrů) 
je patrné, že došlo k nepatrnému zvýšení přítoku přes hranice modelu (indukované zdroje) a k 
výraznějšímu snížení odtoku do HGR 1622. 

 

 
Obr. 6-21. Hladina podzemní vody – část Holešovská plošina – maximální povolený odběr. 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Sestavení transientního modelu bylo komplikováno nedostupnými daty. ČHMÚ nemá v tomto rajonu 
jediný monitorovací objekt. Proto jsou modely v oblasti Prostějova a Přerova nekalibrované. 
Transientní modely byly v těchto oblastech sestaveny pro 10-leté období od 1.1.2001 do 31.12.2010 
včetně s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. To představovalo 120 jednotlivých časových 
úseků, tzv. „stress periods“, přičemž uvnitř každého z nich byly hodnoty všech parametrů modelu 
považovány za konstantní. Těmito parametry byly:: 

 konduktance na okrajových podmínkách; 
 zdrojová hladina okrajové podmínky III. typu GHB q=f(H),; 
 vodárenské čerpání. 

V případě modelu Holešovské plošiny byla využita data z monitoringu VAK Holešov, která byla k 
dispozici v půlročních intervalech od roku 2004 do roku 2010. Simulace byla tedy v tomto případě na 
šest let s měsíčním krokem s ohledem na hydrologická data a data sumárního čerpání VAK Holešov z 
databáze Povodí Moravy s.p. 

Sestavený transientní model v oblasti Přerov a Prostějov je nutno považovat za striktně koncepční, 
neboť nebyla k dispozici časová řada pro kalibraci modelu. V transientním modelu byly zadány časové 
řady čerpání podzemních vod z databáze Povodí Moravy s.p. V případě modelu Holešovské plošiny 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

97 
 

byla transientně zadaným a kalibrovaným parametrem i plošná dotace. O spekulace, týkající se 
transientních přítoků na okrajové podmínce jsme se díky nedostupnosti spolehlivých kalibračních dat 
nepokoušeli. 

Na Obr. 6-22 je prezentován graf vývoje vodárenského jímánív oblasti Holešovské plošiny. Průměrná 
hodnota čerpání je v rajonu cca 56 l/s. V období po roce 2004 je patrný nevýznamný nárůst jímaného 
množství podzemní vody. 

 
 Obr. 6-22. Vývoj měsíčních odběrů v období hydrologických let 2001až 2010 v oblasti Holešovské plošiny 

 

Graf na Obr. 6-23 dokládá závislost změny zásob na infiltraci. Ta byla spolu s jímá-ním podzemních 
vod jediným transientním parametrem modelu. Je-li změna zásob kladná, dochází k doplňování 
hydrogeologické struktury a naopak, je-li tato záporná, dochází k jejímu vyprazdňování. Je patrné, že 
období dotací se kryjí s epizodami efektivní infiltrace. 

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území Holešovské plošiny HGR 2220 o rozloze 
105 km2. 

 
Obr. 6-23. Graf změny zásob podzemních vod v závislosti na infiltraci  
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6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 
 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro (1) dotace 
podzemní vody ze srážek a (2) změny zásob. Vzhledem tomu, že jde pliopleistocénní kolektor rajonu 
základní vrstvy, není relevantní ani evapotranspirace, ani drenáž vodních toků. Výsledek je prezentuje 
Obr. 6-24. Výpočet byl proveden na zkalibrovaném transientním modelu, do kterého vstupovaly 
průměrné hydrologické veličiny simulované v hydrologickém modelu BILAN. Tyto veličiny byly 
upravovány kalibrací transientního modelu. Tímto způsobem bylo získáno distribuované rozložení, 
které pro účely dokumentace bylo následně zprůměrováno ve vodní bilanci reprezentativní pro rajon v 
měsíčním časovém kroku. Na Obr. 6-24 jsou tudíž prezentovány průměrné prognózní bilanční veličiny 
pro reprezentativní hydrologický rok. 

Doplňování zásob z infiltrace přes kvartérní nadloží se podle výsledků transientního modelu děje v 
zimních a jarních měsících. Rajon je dotován přetokem přes okrajové podmínky, dotace z infiltračního 
zázemí Hostýnských vrchů však nebyla hydrologickými modely posuzována, proto byla tato okrajová 
podmínka simulována v čase jako konstantní. 

 

 
Obr. 6-24. Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance pro model Holešov 

 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na 
území hydrogeologického rajonu 2220 listopadem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob 
podzemní vody nastává v únoru. 

V období květen až září k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází. 
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VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ HODNOCENÍ 
DOPADU KLIMATICKÝCH ZMĚN 

rámci hydrogeologických modelů byly realizovány transientní simulace variantních odběrů za účelem 
posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru z let 2001 až 2010 z každého 
registrovaného odběrného místa, v HGR 2220 simulovány odběry 61 l/s, 

 varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 
klimatickými modely VÚV v.v.i. (model Holešovské plošiny), 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 
klimatickými modely VÚV v.v.i. – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních 
vod v jímacích územích odpovídající současnému stavu (model Holešovské plošiny) 

 

VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ 

V této kapitole jsou komentovány průměrné hodnoty jednotlivých složek vodní bilance transientního 
modelu jednotlivých oblastí. 

Modelová doména bazální klastika miocénu – Prostějov 

Komentáře k vodní bilanci transientního hydraulického modelu oblasti Prostějova, která je 
prezentována v souhrnné  

Tab. 6-13, lze shrnout do následujících bodů: 

 Celkové zdroje modelu (v podstatě pouze přetoky přes okrajové podmínky + dotace ze zásob) 
byly vypočteny na cca 5,4 l/s. 

 Prakticky všechny přítoky do modelu (dotace z paleozoika) se dějí podél jihozápadní hranice 
modelové domény. 

 Plošná dotace (efektivní infiltrace) se v modelu díky nepropustnému nadloží nepředpokládá. 

 Odtok z modelu je velmi nejistý, předpokládáme odtok ve směru úklonu báze a směru 
Hornomoravského úvalu potenciálně přes tektoniku, která byla lokalizována při jihovýchodní 
hranici modelové domény. Odtok je modelem vypočten na 2 5,4 l/s. 

 Odběry podzemních vod z bazálních klastik miocénu na vrtech Torray Textiles byly 
odhadnuty na 3,4 l/s. Vzhledem k mocnostem a propustnostem kolektorů se pracovně 
uvažovalo s cca třetinou odběru z miocénu z celkového deklarovaného odběru na vrtech 
Torray Textiles, které otvírají i vyšší kvartérní kolektory. 

 Specifický základní odtok je možno spočítat pouze na základě dotace z okrajových podmínek 
a při ploše modelové domény Prostějov 7 898 880 m2 činí specifický základní odtok 0,7 
l/s.km2. 

 Bilance je zatížena extrémní nejistotou, model nemá kalibrační cíle – hladinové ani bilanční 
kritérium. Testování koncepčního modelu vede k závěru, že území je bilančně velmi 
neperspektivní z hlediska vodárenského zásobování 
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Tab. 6-13. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry - model Prostějov 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 
                                                   l/s 

Přetoky přes hranice modelu 5.4 -2.0 
Vodárenské odběry  -3.4 
Změna zásob 0.2 -0.2 
Celkem 5.6 -5.6 

 

Modelová doména bazální klastika miocénu – Přerov 

Komentáře k vodní bilanci transientního hydraulického modelu oblasti Přerova, která je prezentována 
ve vybrané variantě 1 v souhrnné Tab. 6-14, lze shrnout do následujících bodů. 

Celkové zdroje modelu (v podstatě pouze přetoky přes okrajové podmínky + dotace ze zásob) byly 
vypočteny na cca 7 l/s (varianta 1). 

 Prakticky všechny přítoky do modelu (dotace z prostoru Kokor a okolí – výchozy miocénu) se 
dějí podél východní hranice modelové domény. 

 Plošná dotace (efektivní infiltrace) se v modelu díky nepropustnému nadloží nepředpokládá. 

 Odtok z modelu je velmi nejistý, předpokládáme odtok ve směru úklonu báze a směru 
Hornomoravského úvalu potenciálně přes tektoniku, která byla lokalizována při jihovýchodní 
hranici modelové domény. Odtok je modelem vypočten na cca 6,5 l/s (varianta 1). 

 Vodárenské odběry z bazálních klastik miocénu na vrtu Hanáckých závodů - Brodek u Přerova 
byly zadány na průměrné hodnotě na 1,4 l/s. 

 Specifický základní odtok je možno spočítat pouze na základě dotace z okrajových podmínek 
a při ploše modelové domény Přerov 24 203 774 m2 činí specifický základní odtok 0,32 
l/s.km2. 

 Bilance je zatížena extrémní nejistotou, model nemá kalibrační cíle – hladinové ani bilanční 
kritérium. Testování koncepčního modelu vede k závěru, že území je bilančně velmi 
neperspektivní z hlediska vodárenského zásobování. 

 

Tab. 6-14. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry - model Přerov 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 
                                                   l/s 

Přetoky přes hranice modelu 6,6 -6,5 
Vodárenské odběry  -1,4 
Změna zásob 1,3 -0,0 
Celkem 7,9 -7,9 

 

Modelová doména pliopleistocénní sedimenty Holešovské plošiny 

Komentáře k vodní bilanci transientního hydraulického modelu oblasti Přerova, která je prezentována 
ve vybrané variantě 1 v souhrnné Tab. 6-15, lze shrnout do následujících bodů. 

 Celkové zdroje modelu (přetoky přes okrajové podmínky + plošná infiltrace z kvartéru + 
dotace ze zásob) byly vypočteny na 371 l/s. 
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 Přítoky do modelu (dotace z flyšových Karpat) se dějí podél východní a jižní hranice 
modelové domény. 

 Plošná dotace z kvartéru (efektivní infiltrace) se v modelu předpokládá při východní a jižní 
hranici v oblasti mělkého uložení zájmové hydrostratigrafické jednotky a byla simulována v 
množství 100 l/s. 

 Odtok z modelu se děje přes západní a severozápadní hranici směrem do HGR 1622 
Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Odtok je modelem vypočten na cca 248 
l/s. HGR 1622 byl v předcházející etapě také simulován (Beránek et al. 2015) a vodní bilance 
hydraulického modelu dokládá přetok (přítoku z oblasti modelové domény Holešovské 
plošiny) cca 270 l/s. Vzhledem k tomu, že tato bilance zahrnovala i vyšší kvartérní kolektor, 
považujeme soulad obou modelů, které byly bilancovány nezávisle za podpůrný argument 
spolehlivosti výsledků. 

 Vodárenské odběry z pliopleistocénních sedimentů byly zadány na průměrné hodnotě na 56 
l/s. 

 Přítoky na okrajové podmínce, která představuje infiltrační zázemí pro jímací území Holešov a 
Všetuly byly sumarizovány na hodnotě cca 80 l/s. 

 Celková změna zásob za simulované období (zdroj – propad) je minimální a v kontextu 
spolehlivosti simulace s ohledem na vstupní data je možno považovat bilanci za vyrovnanou. 

 Specifický základní odtok je možno spočítat buď pouze na základě plošné dotace, což není 
považováno v této modelové doméně za korektní nebo na základě celkových zdrojů (přetok na 
okrajové podmínce + plošná dotace). Při započítání plošné dotace z kvartéru na území 
modelové domény činí specifický základní odtok 0,95 l/s.km2. V případě započtení do 
přírodních zdrojů i přetoku na okrajových podmínkách činí 2,92 l/s.km2 při ploše modelové 
domény 105 059 496 m2. 

 

Tab. 6-15. Vodní bilance transientního hydraulického – současné odběry - model Holešov 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 
                                                   l/s 

Přetoky přes hranice modelu 207 -248 
Vodárenské odběry  -56 
Efektivní infiltrace 100  
Změna zásob 63 -62 
Celkem 371 -367 

 

 
VARIANTA SOUČASNÝCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN  

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 
kalibrovaném transientním modelu rajonu. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 
provedené Kašpárkem – Hanelem (2014) pro jednotlivé rajony. Posouzení možných dopadů 
klimatické změny na základní hydrologické charakteristiky (efektivní infiltrace, potenciální 
evapotranspirace, aktuální evapotranspirace) bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 
klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–2100) 
a 3 scénářů, založených na globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným datům jsou 
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uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je standardně uvažováno pro referenční klima ve 
studiích dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu  
5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 
charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 
klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 
chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 
zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední 
scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty infiltrace. Nebylo 
ale možno zohlednit změny na okrajových podmínkách III. typu GHB, a proto byl efekt redukce 
přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 a 2085) – změny parametrů vodní 
bilance – infiltrace, evapotranspirace a odtoku ve vodních tocích je prezentován v grafu na Obr. 6-25. 
Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby podzemních vod. Ze 
simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování odtoku skrz vodní 
toky a naopak ke zvyšování evapotranspirace. 

 

 
Obr. 6-25. Prognózované změny složek vodní bilance  

 

Dalším krokem bylo proto zohlednění redukce přítoků na okrajových podmínkách modelu (GHB III. 
okrajová podmínka q = f (H)). Je zřejmé, že srážko-odtokové změny závisí na geologických 
poměrech, geomorfologii, typu pokryvu a využití území („land use“). Bez srážko-odtokových simulací 
těchto infiltračních zázemí bylo jedinou variantou řešení zvolit redukci přítoků na okrajové podmínce 
na hranicích proporcionálně k redukci v zájmovém území rajonu, který byl VÚV prognózován. 

Na základě tohoto přístupu byly přepočítány přítoky přes hranice pro jednotlivé prognózy. Výsledky 
všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku jsou sumarizovány 
v Tab. 6-16 a graficky znázorněny na Obr. 6-26. Specifický základní odtok je počítán jednak pouze se 
započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace) a jednak se započtením přítoků na 
okrajových podmínkách – hranicích modelu (rajonu). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

103 
 

 

Tab. 6-16. Prognózované změny specifického základního odtoku  

Specifický základní odtok (l/s/km2) 
Kalibrovaný model  Predikce 2025 Predikce 2055 Predikce 2085 
Stacionární Transientní    

0.88  0.95 0.85 0.76 0.76 
Spec. základní odtok (ef. Inf + přítok přes 
hranice modelu na okrajové podmínce III. 
typu GHB) 

2.92 2.62 2.33 2.33 

 

 
Obr. 6-26. Prognózované změny specifického základního odtoku  

 

VARIANTA OPTIMÁLNÍCH ODBĚRŮ ZA PŘEDPOKLÁDANÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN 
predikovaných klimatickými modely VÚV v.v.i. – model Holešovské plošiny 

V níže uvedené Tab. 6-17 je srovnání bilancí simulací s průměrnými odběry v letech 2001 až 2010 a 
maximálními povolenými odběry vůči hydrologickému stavu neovlivněnému čerpáním podzemních 
vod. Toto srovnání umožňuje specifikovat indukované zdroje pro jednotlivé scénáře. 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že přibližně třetina čerpaného množství je kryta indukovanými 
zdroji. Přestože hydrologická bilance infiltračního zázemí není k dispozici, zdá se navýšení čerpaného 
množství možné. Jeho udržitelnost by měla být přehodnocena v případě klimatických změn, které by 
výrazněji zasáhly do hydrologické bilance infiltračního zázemí. Tato studie by vyžadovala zřízení 
pozorovacího vrtu, na kterém by se provádělo systematické režimní měření. Čerpání v HGR 2220 
ovlivňuje negativně bilanci HGR 1622. Z hlediska budoucího hodnocení by byla vhodná revize 
rajonizace a připojení zájmové oblasti pliopleistocénu Holešovské plošiny k HGR 1622. 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá 
nutnost změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 
podzemních vod. 
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Tab. 6-17. Srovnání indukovaných zdrojů 

okrajová podmínka indukované zdroje (l/s) 
Odběry 2004 až 2010 maximální odběry 

Indukované přetoky z okrajové podmínky – infiltrační zázemí Hostýnské 
vrchy 19 27 

Pokles odtoků přes hranice modelu do rajonu 1622 39 55 

 

Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo provedeno 
testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem hodnocení 
bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly provedeny na 
transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacím území, která byla fixována I. 
okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž průměrné čerpané množství Q pro jednotlivá jímací 
území. Hodnocení bylo provedeno hromadně pro skupiny vrtů ve významnějších jímacích územích. 

V Tab. 6-18 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce mimo jiné významně závisí na ploše 
infiltračního zázemí. 

 

Tab. 6-18. Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel a název místa užívání 
vody 

Simulované průměrné čerpané 
množství   (l/s) 

Redukce 2025 pro zachování 
hladiny 

VaK Kroměříž – Všetuly, jímací objekty HV-
11, HV-10 

28 3% 

VaK Kroměříž – Holešov, jímací objekty 
HV1a(vrt2), S4, HV9(vrt3), HV01a(vrt1) 

24 8% 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 
7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 
vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 
informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 
vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 
vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 
pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 
této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 
vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 
včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 
plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 
jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 
odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 
horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 
stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 
a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 
řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 
náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 
výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

> A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 
krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 
spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 
stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 
těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 
konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 
neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 
podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 
Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 
pouze bilancovaného kolektoru. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 
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starší roku 1960. 

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. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 Hydrochemie - Tab. 4-4. 

 

Kvalita podzemní vody v neogenních sedimentech HGR 2220 Hornomoravský úval se mění s rostoucí 
hloubkou jejich uložení. V infiltračních oblastech, kde vycházejí klastické neogenní sedimenty na 
povrch bez krycí vrstvy, spadá většina podzemních vod do kategorií upravitelnosti A1 a A2 a lze je 
využívat pro zásobování pitnou vodou zcela bez úprav nebo po poměrně jednoduché předchozí 
úpravě. 

S rostoucí hloubkou dochází k postupnému zvyšování obsahu sodíku, chloridů a amonných iontů za 
současného zvyšování celkové mineralizace i teploty. Tyto podzemní vody spadají nejčastěji do 
kategorií upravitelnosti A3 a A4 a z hlediska využití pro zásobování pitnou vodou nejsou příliš 
perspektivní. 

. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody neogenního kolektoru HGR 2220 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 2220  

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hydrogeologickém rajonu 2220 Hornomoravský úval není dispozici žádný vrt s časovými řadami 
chemického složení podzemní vody.  
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 
 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 
buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 
Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 
maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 
ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 
AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Určení, zda mají habitaty či druhy, které jsou předmětem ochrany EVL resp. PO, vazbu na vodu bylo 
provedeno podle metodiky „Zřízení registru chráněných území v ČR – stav k 22. 12. 2004“. 
Tento dokument obsahuje odborný výběr chráněných habitatů a druhů, které mají vazbu na vodní 
prostředí. Pro výběr habitatů i druhů byly použity jejich kompletní seznamy uvedené v dané 
metodice s jedinou modifikací – byly vynechány druhy páchník hnědý a lesák rumělkový. 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 
území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 
bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 
jejich vazby na podzemní vodu. Lokality jsou členěny dle příslušných chráněných krajinných oblastí, 
ve kterých leží, v abecedním pořádku. NPR a NPP ležící mimo CHKO jsou uvedeny na konci 
seznamu. 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 
nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 
vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 
optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 
studie by byl velmi žádoucí. 

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 
ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 
detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 
optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 
regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 
PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 
kategorií NPR a NPP. 

Pro rostliny v ekosystémech vázaných na vodu má největší význam kapilárně vázaná voda. Je 
fyziologicky využitelná a dynamicky přístupná. Fyziologicky přístupná a dynamicky využitelná je 
i gravitační voda (tj. podzemní voda), která má ovšem velmi vysokou rychlost pohybu a tudíž 
z nesaturované zóny odtéká velmi rychle a v zóně nasycení je jí zase nadbytek. V zóně saturace jsou 
všechny póry zaplněny vodou, což je pro rostliny nevyhovující. Dosah kapilárního vzlínání, výška 
kapilární třásně, se v jednotlivých litologických typech sedimentů zásadně liší. 

Kolísání hladiny podzemní vody není zásadní v případě, že hladina podzemní vody je napjatá (kontakt 
podzemní vody s nivními hlínami zůstává zachován, kapilární vzlínání "zajišťuje" dostatek vody pro 
vegetaci). V případě, že dojde ke změně napjaté hladiny podzemní vody na volnou – nad hladinou 
vznikne ve štěrcích nesaturovaná – provzdušněná – zóna, je kapilární vzlínání přerušeno, dojde 
k odtržení kapilární třásně, část kapilární vody vyteče do hydrogeologického kolektoru a část vody 
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zůstane jako zavěšená kapilární voda v nivních hlínách. V závislosti na intenzitě evapotranspirace 
dojde postupně k spotřebování této vody a ekosystémy trpí stresem ze sucha. 

Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, 
v nichž je předmět ochrany vázán na vodu, zasahujících do HGR 2220 uvádějí tabulky 8-1 až 8-3, 
jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na obrázku 8-1. 

 

Tab. 8-1. Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 2220 

Kód Kategorie Název Rozloha (ha) Rozloha biotopu vázaných na vodu Orgán OP 
1188 NPR Ramena řeky Moravy 65,39 27,27 AOPK ČR 
530 NPR Zástudánčí 111,28 85,09 AOPK ČR 
133 NPP Chropyňský rybník 25,17 20,41 AOPK ČR 
1252 NPP Hrdibořické rybníky 39,84 20,25 AOPK ČR 
315 PR Plané loučky 20,39 9,34 krajský úřad 
1697 PR Kenický 11,36 10,37 krajský úřad 
1698 PR Litovelské luhy 347,51 334,23 krajský úřad 
1587 PR Panenský les 17,99 17,21 krajský úřad 
1816 PR Království 301,09 138,86 krajský úřad 
1684 PP Kurfürstovo rameno 5,02 4,31 krajský úřad 
1581 PP Častava 7,41 5,43 krajský úřad 
1582 PP Daliboř 5,60 5,16 krajský úřad 
1592 PP V Boukalovém 1,77 1,77 krajský úřad 
1764 PP Rameno Moravy 2,01 1,80 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 
KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP - národní 
přírodní památka, PP - přírodní památka 
 
 

Tab. 8-2. Evropsky významné lokality na ploše HGR 2220 

název kód kód v systému 
NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická 
oblast 

PO vázán na 
vodu 

Litovelské Pomoraví 3230 CZ0714073 9458,56 kontinentální ano 
Střížovice 3355 CZ0723426 29,55 kontinentální ano 
Stonáč 3353 CZ0723424 5,51 kontinentální ano 
Království 3225 CZ0710116 587,76 kontinentální ano 
Morava – Chropyňský luh 3232 CZ0714085 3205,33 kontinentální ano 
Hrdibořické rybníky 3217 CZ0712186 39,62 kontinentální ano 
SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  
BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 
PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  
PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  
PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL  
 

Tab. 8-3. Ptačí oblasti na ploše HGR 2220 

název kód kód v systému NATURA 2000 rozloha (ha) PO vázán na vodu 
Litovelské Pomoraví 2310 CZ0711018 9318,66 ano 
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Obr. 8-1. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 2220 

 

HGR 2220 představuje oblast s poměrně vysokou koncentrací zájmů ochrany přírody, a to jak na 
národní, tak i na mezinárodní úrovni. Pokrytí území rajonu vodními a na vodu vázanými biotopy je 
patrné z obrázku 8-2. Na plochu rajonu zasahuje CHKO Litovelské Pomoraví a dále několik Evropsky 
významných lokalit, nejcennější části území jsou vymezeny jako maloplošná zvláště chráněná území 
v národních kategoriích, na které jsou vázány ekosystémy závislé na oběhu a drenáži podzemních vod. 
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Obr. 8-2. Rozmístění vodních biotopů v HGR 2220 

 

Jak je patrné z tabulek 8-1 až 8-3 a obrázků 8-1 a 8-2, na území HGR 2220 je situována celá řada 
lokalit, jejichž ekosystém je nějakým způsobem vázán na podzemní vody a spjat s jejím režimem. 
Z těchto lokalit byly CHKO Litovelské Pomoraví, NPR Zástudánčí a NPP Hrdibořické rybníky 
vybrány AOPK ČR jako prioritní a jsou popsány na základě studie hodnotící vlivy odběrů podzemních 
vod na příslušné biotopy (Patzelt 2015). Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé 
nebo předpokládané výraznější přímé ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto 
lokalitách by bylo vhodné zpracovat detailnější hydrogeologický průzkum, resp. je podrobit hlubším 
hydrogeologickým analýzám, zjistit optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. 

Pro ekosystémy vázané na vodu je důležitý režim a kolísaní úrovně hladin podzemní vody v první 
zvodni. V podstatě celé území HGR 2220 je překryto mocnými nadložními kvartérními a 
pliopleistocenními sedimenty, na které jsou vázány průlinové kolektory podzemní vody s významným 
zvodněním. Terestrické ekosystémy závislé na vodě v oblasti HGR 2220 jsou ovlivňovány vodním 
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režimem těchto nadložních zvodní, byly hodnoceny v rámci příslušných rajonů svrchní vrstvy (HGR 
1621, 1622, 1623 a 1624) a v dalším textu jsou proto pouze stručně zmíněny prioritní lokality vybrané 
AOPK ČR. 

CHKO Litovelské Pomoraví je tvořena lužními lesy ve vazbě na meandrující tok řeky Moravy, 
případně lužními lesy ve výraznější mozaice s bezlesými mokřadními společenstvy, ekosystémy 
přirozeně meandrujícího toku s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky, říčními náplavy, 
bočními rameny a navazujícím lužním lesem a mokřadními územími s vlhkými loukami, rákosinami a 
tůněmi. Všechna tato území hostí celou řadu vzácných a ohrožených druhů mokřadní a vodní fauny a 
flóry a mají silnou vazbu na podzemní vodu. Na území CHKO Litovelské Pomoraví je vymezena celá 
řada MZCHÚ, která ve většině případů zároveň leží v CHOPAV Kvartér řeky Moravy a jsou 
ovlivněná čerpáním podzemních vod z celkem devíti jímacích území, využívajících podzemní vody 
vázané na kvartérní a pliopleistocenní kolektory.  

NPR Zástudánčí tvoří zachovalý lužní les podél neregulovaného toku Moravy pod soutokem s 
Bečvou. Vegetační pokryv tvoří při povodních pravidelně zaplavované topolové jasaniny, které výše 
přecházejí v plošně rozšířenější jilmové luhy s dubem letním a habrem obecným, vázané na zvýšenou 
hladinu podzemní vody v prvním období vegetačního období. Významná lokalita pro migraci i 
hnízdění ptáků. 

NPP Hrdibořické rybníky je vázána na rozsáhlé slatinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin a 
živočichů vázaných na podmáčená stanoviště. 

 

POTENCIÁLNĚ OHROŽENÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 
nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 
vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Vzhledem k tomu, že HGR základní vrstvy 2220 
Hornomoravský úval je překryt hydrogeologickými rajony svrchní vrstvy vázanými na kvartérní a 
pliopleistocenní sedimenty (HGR 1621, 1622, 1623 a 1624), nemá přímou vazbu na chráněná území s 
ekosystémy citlivými na změny vodního režimu.  
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 
VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod vod ve výši 190 l/s rajonu přesahují hodnoty 
využitelných zdrojů. Některé odběry podzemní vody (Holešov – Všetuly) mají ovšem s HGR 2220 
pouze prostorovou souvislost – jsou přiřazeny k miocenním sedimentům, ale podzemní voda není 
reálně odebíraná z miocénu. 

V rámci vodohospodářské bilance je třeba v rámci hydrogeologického rajonu 2220 důsledně 
rozlišovat odběr z jímacích území využívajících kvartérní a pliopleistocénní zvodeň nebo naopak 
zvodeň miocenní. Zpravidla je jímána podzemní voda z faciálně nestálých málo mocných kolektorů 
svrchních poloh pliocenního souvrství. Odběry podzemní vody z neogénu – miocénu jsou ojedinělé. 
Miocén je zde zastoupen převážně sedimenty tvořícími hydrogeologický izolátor. Jen malou část 
miocenních sedimentů je možné považovat za hydrogeologický kolektor (bazální klastické 
sedimenty) s plošně omezeným rozšířením a to v širším okolí Prostějova a Přerova. 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 
území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 
pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 
bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 
jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

V hydrogeologickém rajonu 2220 je žádoucí věnovat pozornost řešení problematiky účinné a 
regionální ochrany podzemních vod. Vícekolektorový systém neogenních průlinových kolektorů a 
izolátorů, charakterizovaný souvrstvím štěrků, písků a jílů hydrogeologického rajonu 2220 
Hornomoravský úval lze charakterizovat jako území s nízkým až středním, proměnlivým rizikem 
znečištění. 

Ke střetům industriálních a vodohospodářských zájmů dochází při obsazování Průmyslové zóny 
Holešov, která je budována v blízkosti výše uvedených vodních zdrojů, v jejich ochranných pásmech.. 

 
TĚŽBA SUROVIN 

V níže uvedených tabulkách jsou zmíněny jen ty dobývací prostory a chráněná ložisková území, která 
nejsou součástí nadložních kvartérních rajonů. Níže zmíněná ložiska nepředstavují žádné riziko pro 
podzemní vodu v HGR 2220. 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 2220 

ID Název Surovina a nerost Využití Organizace IČ 
70344 Prostějov Cihlářská surovina se zastavenou těžbou Očenášek - Mikulka, spol.s r.o., Prostějov 26971305 
70343 Držovice Cihlářská surovina s ukončenou těžbou Očenášek - Mikulka, spol.s r.o., Prostějov 26971305 
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Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 
13240000 Vrahovice Cihlářská surovina 
13250000 Klenovice na Hané Cihlářská surovina 
20350000 Žeranovice Cihlářská surovina 

 
 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 
(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 
uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 
polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Chemický stav podzemní vody rajonu 2220 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 
celkově převážně nevyhovující, ve vodním útvaru 22201 vlivem obsahu pesticidů, polyaromatických 
uhlovodíků, hliníku, arzenu a chlorovaných uhlovodíků; ve vodním útvaru 22202 jen vlivem 
amonných iontů (v jednotlivých pracovních jednotkách může však stav být dobrý či nehodnocený). Ve 
vodním útvaru 22202 je však stav dobrý. 

V rajonu 2220 ve vodních útvarech 22201 a 22203 se vyskytují staré ekologické zátěže s 
nevyhovujícím chemický stavem, z důvodu obsahu těžkých kovů a chlorovaných uhlovodíků. Ve 
vodním útvaru 22202 staré ekologické zátěže mají stav dobrý. 

Trendy v rajonu 2220 jsou v severní části (vodní útvar 22201) potenciální - dusitany, v jižní a střední 
části (útvary 22202, 22203) nejsou hodnoceny. 

V rámci starých ekologických zátěží je evidována kontaminace horninového prostředí PCE a NEL v 
Ludslavicích, v prostoru bývalé STS. V blízkosti vodního zdroje Holešov a Všetuly je to pak stará 
kontaminace chlorovanými uhlovodíky v závodu MOPAS Holešov a v areálu bývalé Loany. 

 

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 

 

HGR 2220 v platném rozsahu zahrnuje neogenní sedimenty karpatské předhlubně. Odpovídá rozsahu 

deprese vyčleněné v karpatské předhlubni poruchami příčných směrů SSZ – JJV (zlom řeky Moravy 

a holešovský zlom). Patří k němu také neogenní sedimenty Fryštácké brázdy a Kelčské pahorkatiny. 

Jedná se o rajon základní vrstvy, na který nasedají sedimenty kvartérních a pliopleistocenních 

sedimentů 1621 a 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní a jižní část, 1623 

Pliopleistocén Blaty a části rajonu 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané (mimo kvartér Hané). Přírodní 

poměry významné z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 2220 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. 1 vrstevní kolektor 

dělitelnost rajonu 3.9. N nelze dělit 

mocnost souvislého zvodnění 3.10. 2 5 až 15 m 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. N napjatá 

transmisivita (m2/s) 3.13. 2 střední 1.10–4–1.10–3 

kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 

kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 1 

7 

Ca–HCO3 

Na–Ca–HCO3–Cl 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. Pro sestavení pvních cyklů plánů povodí byly pro 

HGR 2220 vyčísleny dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 658 l/s v 50% zabezpečenosti 

a 355 l/s v 80 % zabezpečenosti. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnotu vypočtených přírodních zdrojů podzemních vod pro referenční období 1981-2010 uvádí Tab. 

10-2. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model, hydrologický model 

BILAN, hydraulický transientní model Modflow, ověření přímým měřením – expediční hydrometrická 

měření, archivní data. Tvorba zásob podzemní vody je zásadně podmíněna jejími přítoky z okolních 

rajonů, z nadloží i z podloží. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 2220 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

.-. štěrkopísek 270 
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VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Pro regionální bilanční hodnocení má rozhodující význam stanovení velikosti dlouhodobých 

přírodních zdrojů podzemní vody. Jejich ztotožnění s podzemním odtokem vychází z dlouhodobě 

měřených údajů o výši celkového odtoku ve vodních tocích, odvodňujících příslušný hodnocený 

hydrogeologický útvar, kterým může být příslušný rajon nebo jeho část. K získání reprezentativních 

hodnot podzemního resp. základního odtoku je považováno období minimálně 10 let.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 

stacionárního a transientního hydraulického modelu, sestavenými pro desetileté období od 1. 1. 2001 

do 31. 12. 2010 včetně, s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 

jednotlivých časových úseků. Následně byly srovnávány s hydrologickým modelem BILAN 

zpracovávaným VÚV, sestavenými pro 30 leté období od 1. 1. 1981 do 31. 12. 2010 včetně, s 

měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 80 l/s. Tato hodnota vychází z přírodních zdrojů a odpovídá 

transientním modelem ověřeným hodnotám. Respektuje požadavky na zachování minimálních 

zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na 

podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však vzledem k existenci nadložních kvartérních rajonů 

protékaných Moravou irelevantní. Vodárenské odběry podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 

2220 jsou v posledních letech v hodnotách stanovených pro využitelné množství podzemní vody. 

Navyšování odběru již není vhodné. 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 190 l/s a skutečné odběry cca 113 l/s v rajonu 

přesahují hodnoty využitelných zdrojů. Největší odběry podzemní vody (Holešov – Všetuly 48 l/s, 

Smržice 50 l/s roku 2012) mají ovšem s HGR 2220 pouze prostorovou souvislost – jsou přiřazeny k 

miocenním sedimentům, ale podzemní voda není reálně odebíraná z miocénu. 

V rámci vodohospodářské bilance je třeba v rámci hydrogeologického rajonu 2220 důsledně rozlišovat 

odběr z jímacích území využívajících kvartérní a pliopleistocénní zvodeň nebo naopak zvodeň 

miocenní. Zpravidla je jímána podzemní voda z faciálně nestálých málo mocných kolektorů svrchních 

poloh pliocenního souvrství. Odběry podzemní vody z neogénu – miocénu jsou ojedinělé. Miocén je 

zde zastoupen převážně sedimenty tvořícími hydrogeologický izolátor. Jen malou část miocenních 

sedimentů je možné považovat za hydrogeologický kolektor (bazální klastické sedimenty) s plošně 

omezeným rozšířením a to v širším okolí Prostějova a Přerova. 

 

KOMENTÁŘ 

Modelem BILAN byl v rajonu 2220 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši 35,3 mm/rok, což je 1,1 l/s/km
2
 a tedy 1408 l/s, převážná část této hodnoty však náleží nadložním 

kvartérním rajonům. Základní odtok stanovený modelem BILAN pro referenční období 1981–2010 

uvádí Tab. 10-3 
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Tab. 10-3. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 28,7 0,91 1142 

80% 14,1 0,44 561 

 

Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, sestavený podle výsledků modelování, 

uvedených v Tab. 10-4. 

 

Tab. 10-4. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 38 67 243 668 1341 711 429 281 196 134 86 38 353 

Bilan_ZaklOdtok-80% 86 105 735 921 2013 1145 630 382 253 191 143 86 557 

Bilan_ZaklOdtok-50% 148 510 2066 2538 2586 2571 1283 730 477 339 239 148 1136 

 

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 582 mm, který odpovídá rajonu 2220, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 1,9-3,3 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 2220 (3,2 l/s/km
2
) jsou tedy na horní hranici hodnot 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 582 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 1,6 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem Bilan pro rajon 1621 jsou tak v souladu s hodnotami základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. 

Významnějším omezením modelu Bilan je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice rajonu, které 

do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků.  

BFI použitý v modelu BILAN je 0.34. 

V HGR 2220 je BILAN obtížně použitelný, protože jen nepatrná část vody se infiltruje do rajonu. 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 
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Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v únoru – dubnu a postupně klesá 

do konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického 

transientního modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci 

podzemní vody v kolektoru přítokem vody ze sousedících hydrogeologických masívů (přítoky ze 

sousedních rajonů). 

Podle transientního modelu se odtok děje přes západní a severozápadní hranici směrem do rajonu 1622 

Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Odtok je modelem vypočten na cca 248 1/s. HGR 

1622 byl v předcházející etapě také simulován (Beránek et al. 2015) a vodní bilance hydraulického 

modelu dokládá přetok (přítoku z oblasti modelové domény Holešovské plošiny) cca 270 l/s. Vzhledem 

k tomu, že tato bilance zahrnovala i vyšší kvartérní kolektor, lze považovat soulad obou modelů, které 

byly bilancovány nezávisle za podpůrný argument spolehlivosti výsledků. Přítoky pro jímací území 

Holešov a Všetuly byly sumarizovány na hodnotě cca 80 l/s 

Nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 270 l/s 

v přibližné zabezpečenosti 50 %. 

Využitelné množství lze uvažovat v hodnotě 80 l/s (0,31 hodnoty z přírodních zdrojů). Stávající odběr 

je do výše 56 l/s (tzn. bez odběrů v okolí Smržic, kreré jsou fakticky z HGR 1624, kam by měly být 

zařazeny). 

Graf na Obr. 10-2 podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického 

modelu – BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na 

vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. 

 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 
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Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 1986 – 1987 až 1990) 

a období výrazných dotací (nejvýraznější 1997, 2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá 

především v suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí 

hydrogeologických masívů. Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika 

ročních kumulativních přírůstků hladin podzemní vody je v dobré shodě. 

 

NÁVRHY 

V rámci vodohospodářské bilance je třeba v hydrogeologickém rajonu 2220 Hornomoravský úval 

důsledně rozlišovat odběr z jímacích území využívajících kvarterní a pliopleistocénní zvodeň nebo 

naopak zvodeň miocenní. Realizované práce dávají podklad pro nezbytnost změny rozsahu 

hydrogeologického rajónu, zejména v oblasti Holešovké plošiny a širšího okolí Prostějova (Obr. 10-3). 

Z důvodu absence miocenních kolektorských sedimentů a rozsáhlé akumulace pliopleistocénních 

štěrků se jeví jako vhodnější přiřadit oblast Holešovské plošiny ke hydrogeologickému rajonu svrchní 

vrstvy 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Dosavadní řazení k 

hydrogeologickému rajonu základní vrstvy (miocennímu) 2220 Hornomoravský úval se jeví jako 

nesprávné. Rajon ve stávajících hranicích zahrnuje rozsah kvartérních a pliopleistocénních sedimentů 

a tudíž by bylo vhodné jeho hranice v prostorovém modelu modifikovat. Do HGR 2220 by bylo 

vhodné zahrnout jen kolektory miocenního stáří, pliopleistocenní nedělené zvodně přiřadit k 

hydrogeologickým rajonům svrchní vrstvy – 1622 (Holešovsko) a 1624 (Smržice). 

HGR 1622 v rozloze stávajících hranic nezahrnuje kvartérní a pliopleistocénní sedimenty Holešovské 

plošiny mezi Horními Moštěnicemi, Hulínem a Holešovem. Tyto sedimenty mají návaznost na jímací 

území Břest při východní hranici rajonu 1622 a přímo je na ně vázán vodní zdroj Holešov – Všetuly 

nyní zařazený v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy 2220 Hornomoravský úval. Realizované 

práce dávají podklad pro možnost změny rozsahu hydrogeologického rajonu.  

Další rozsahem menší změny se navrhují stejným způsobem do (ve prospěch) HGR 1624 v okolí 

Prostějova (jímací území Smržice aj.).  

Mapa rozsahu HGR 2220 tak zůstane stejná, jen příslušné nadložní kolektorské pliopleistocenní 

zvodně (Holešov, Prostějov) budou přiřazeny k rozšířeným hydrogeologickým rajonům svrchní 

vrstvy.  
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Obr. 10-3. Návrh změny vymezení HGR 2220 – ve prospěch HGR 1622 a HGR 1624 

 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme využívat 4 vrty 

ČHMÚ uvedené v  Tab. 5-4. Uvedené vrty monitorují mělkou kvarterní zvodeň, která je navrhována 

na přiřazení k HGR svrchní vrstvy 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení 5 nově vyhloubených vrtů 

(Tab. 5-3, Tab. 10-5) do státní monitorovací sítě. 

 

Tab. 10-5. Nové hydrogeologické vrty vhodné pro monitoring hladiny podzemní vody 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

 (m n.m.) 

Z odměrný bod 

 (m n.m.) 

hloubka 

(m) 

hladina (m) 

pod terénem, 

resp. přetlak 

1624-1 Bezměrov 1151028,29 542742,21 192,56 193,34 204 0,65 

1624-2 Kralice na Hané 1134942,96 555405,96 209,6 210,44 240 10,05 

2220-1 Holešov 1154048,61 526526,74 225,91 226,59 72,5 9,82 

2220-2 Chrášťany u Hulína 1155597,55 532851,59 193,07 193,61 90 0,08 bar 

2220-3 Třebčín 1125391,98 557161,49 229,6 229,93 60 0,32 bar 
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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 2220 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 270 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 

z hodnoty přírodních zdrojů stanovených hydraulickým modelem. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 2220 je 80 l/s, Tato hodnota 

vychází z přírodních zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřeným hodnotám. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 190 l/s a skutečné odběry cca 113 l/s v 

rajonu přesahují hodnoty využitelných zdrojů. Největší odběry podzemní vody mají ovšem s 

HGR 2220 pouze prostorovou souvislost – jsou přiřazeny k miocenním sedimentům, ale 

podzemní voda není reálně odebíraná z miocénu. 

 Navržená změna vertikálního rozsahu HGR 2220 do HGR 1622 spočívá v návrhu zvětšení 

rajonu 1622 o kvartérní a pliopleistocénní sedimenty Holešovské plošiny, přičemž v jeho 

podloží zůstává plošným rozsahem nezměněný HGR 2220. Další rozsahem menší zmeny se 

navrhují stejným způsobem do HGR 1624 v okolí Prostějova.  

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených 

vrtů 1624_1, 1624_2, 2220_1,  2220_2, 2220_3 do státní monitorovací sítě.  
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http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-
cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html 

http://heis.vuv.cz 

http://voda.gov.cz/portal/cz/ 

http://voda.chmi.cz 

 




