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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

znění pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

s využitím dostupných standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit 

přírodní zdroje podzemních vod a jejich disponibilní množství v hydrogeologickém rajonu 4232 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 HGR 6432 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu 6432 

Název hydrogeologického rajonu: Krystalinikum jižní části Východních Sudet 

ID útvaru: 64321 

Název útvaru: Krystalinikum jižní části Východních Sudet 

ID útvaru: 64322 

Název útvaru: Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská 

Sázava 

ID útvaru: 64323 

Název útvaru: Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava 

Plocha, km2: 1422,76 

Pozice: rajon základní vrstvy  

Geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

Dílčí povodí: Dunaj 

Povodí: Morava a přítoky Váhu 

Bilancovaný kolektor: horniny krystalinika 

Kraje: Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský 

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

HGR 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 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. Jeho celková plocha činí 1422,8 km
2
. Vyčleňují se v něm dva útvary podzemních 

vod, 64311 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, Krystalinikum jižní části Východních Sudet 

- Morava po soutok s tokem Moravská Sázava a Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava 

po ústí do toku Morava. Severní část hranice hydrogeologického rajonu 6432 Krystalinikum jižní části 

Východních Sudet je tvořena státní hranicí s Polskem, sv. část hranice vůči HGR 6431 je dána 

hydrologickou rozvodnicí I. řádu a z. a jv. omezení je tvořeno geologickou hranicí s kulmskými 

horninami Nízkého Jeseníku, křídovými sedimenty a neogenními sedimenty. Podél části toku řeky 

Moravy a Desné je v nadloží vymezen HGR svrchní vrstvy 1610 Kvartér Horní Moravy. 

Severovýchodní část území HGR 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet je pro své přírodní 

podmínky součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky vyhlášené 

Nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb.; s. a sv. část pak součástí CHOPAV Žamberk – Králíky 

vyhlášené Nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb. 

 

.  

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 6432 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Geologií zájmového území se zabývala celá řada autorů, přičemž se většinou jedná o práce týkající se 

širšího území. Ze starších badatelů je nutno jmenovat Beckeho (1892) a F. E. Suesse (1912), kteří 

položili základy geologie Jeseníků. Na definování základních geologických jednotek se podíleli např. 

Becke – Schuster (1887) – keprnická a desenská klenba, Suess (1912) – silezikum, Bederke (1925), 

Kölbl (1929), Wilschowitz (1939), Waldmann (1944) – staroměstská a „kolštejnská“ zóna a další. 

Z desítek dalších badatelů v Jeseníkách pracovali např. Kettner, Zapletal, Petránek, Skácel, Pouba a 

další. Posledně jmenovaní autoři Pouba (1949) a Mísař (1960a) podávají plné citace výše 

jmenovaných starších prací. Nověji se krystalinikem sv. okraje Českého masívu zabývali Mísař (1958, 

1963) a zvláště Cháb et al. (1984a, 1984b, 1990), nejnověji pak práce Dallmeyer – Franke – Weber, 

red. (1995). Metamorfní zonálnost v devonských obalech krystalinických kleneb studoval Souček 

(1978a), který se zabýval také geochemií devonských metabazitů (včetně sobotínského masívu, 

Souček 1981). 

Sobotínský masív studovali Kretschmer (1911), Pouba (1969), Koverdynský (1993) označili jeho jz. 

část jako novomalínský komplex. Metagranity oskavské kry nově studovali Kopečný (1981), Hanžl et 

al. (1999). 

Z přehledných mineralogických prací je třeba jmenovat Burkarta (1953) a Kruťu (1966, 1973). Z mo-

derních mineralogických prací je třeba uvést např. Nováka (1988) – studium granátů pegmatitů, 

Černého et al. (1992) – metapegmatit s chrysoberylem a sillimanitem od Maršíkova, Nováka et al. 

(1993) – alpská mineralizace v sobotínských metabazitech. 

Na území HGR 6432 proběhlo několik desítek inženýrskogeologických průzkumných akcí. Inženýr-

skogeologická prozkoumanost je vyšší zejména v oblastech městských aglomerací (Šumperk, Ruda 

nad Moravou) a dále v místech pokrytých jednotlivými specializovanými, zvláště stavebními 

průzkumy. Přehled jednotlivých akcí, jejichž seznam je k dispozici v ČGS na pracovišti v Jeseníku, 

čítá desítky citací. Pokud však při nich byly realizovány vrtné či kopné práce, které byly řádně 

dokumentovány, byly jejich výsledky využity při geologickém mapování. Použitelnost některých 

zpráv je však částečně omezena, neboť popisy technických prací jsou silně účelové a neúplné (př. 

skalní podloží – bez udání petrografického typu). 

Z regionálních geochemických výzkumů pokrývají nebo zasahují do sledovaného území mapy geo-

chemie řečištních sedimentů (Skalický 1981), geochemie povrchových vod (Majer et al 1997) a 

šlichové prospekce (Albrechtová et al. 1981). 

Vrtná prozkoumanost HGR 6432 je velmi nerovnoměrná. Většina vrtů je soustředěna do údolí Moravy 

a jejích přítoků Desné a Branné. Hlubší vrty byly z větší části soustředěny do několika lokalit k 

ověření možných zdrojů nerostných surovin. K lokalitám s nejvyšší hustotou vrtné prozkoumanosti 

patří mnohé z ložiskových vrtů, např. na krystalické vápence, byly hloubeny jako vrty šikmé. Mělké 

vrty, převážně inženýrsko-geologické jsou soustředěny do oblastí větších aglomerací, jako např. 

Šumperk, Zábřeh na Moravě, Hanušovice, Velké Losiny aj. 

V zájmovém území HGR 6432 probíhala řada mapovacích akcí. Většina jich však pochází z 50. a 60. 

let a nezachovala se u nich primární dokumentace dokumentačních bodů. Na konci 90. let 20. Století 

byla většina území HGR 6432 pokryta mapováním v měřítku 1 : 25 000. Mapu geologických 

zajímavostí pro turisty 1 : 100 000 sestavil Aichler et al. (1994). Přehled geologického mapování je 
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vyznačen na geologických mapách ČGS 1 : 50 000 (viz Tab. 3-1) V letech 1990–2006 byla značná 

část území HGR 6432 pokryta mapováním v měřítku 1 : 25 000 (např. Aichler et al. 1999, 2000, 

Fediuková – Aichler et al. 2004, Fišera a kol. 1987, Mixa et al. 2006, Pecina et al. 2006…)  

 

Tab. 3-1. Geologické a Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 

List název Geologická mapa Hydrogeologická mapa tištěné Vysvětlivky 

14-21 Travná Skácelová et al. 1992 Čurda 1994 Müller ed. 2004 

14-23 Králíky Opletal et al. 1992 Čurda 1989 Müller ed. 1997 

14-24 Bělá pod Pradědem Opletal et al. 1997 Čurda 1994  

14-32 Úsí nad Orlicí Rejchrt et al. 1997 Burda 1994 Müller ed. 2000 

14-41 Šumperk Koverdynský et al. 1996 Čurda 1995 Müller ed. 1999 

14-42 Rýmařov Opletal et al. 1996 Čurda 1993  

14-43 Mohelnice Koverdynský et al.1998 Čurda 1998 Müller ed. 2001 

14-44 Šternberk Koverdynský et al.1996 Čurda 1998  

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Zakódovaná vrtná databáze ČGS 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.  

Geofyzikální práce realizované v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly zaměřeny 

především na oblast mohelnické brázdy. Vlastního HGR 6432 se týkalo zjištění hloubky skalního 

podkladu kvartérní a neogenní výplně pánve, charakteru horninového podloží a ověření zlomů v 

krystaliniku. Krátké geofyzikální profily byly provedeny v okolí vrtu 6432_6 Raškov Dvůr k ověření 

půběhu zlomu, který vrt zastihl.  

V rámci projektu byly na území HGR 6432 realizovány tři nové průzkumné hydrogeologické vrty 

označené 6432_1 Nemrlov, 6432_6 Raškov Dvůr a 6432_8 Nemile, které přinesly cenné informace o 

geologické stavbě a hydrogeologických poměrech rajonu. Lokalizace těchto vrtů spolu s plochami 

realizovaného geofyzikálního průzkumu a archivními vrty, které zastihly struktury krystalických 

vápenců je znázorněna na obrázku 3-1. 
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Obr. 3-1. Pozice nových hydrogeologických vrtů, plochy geofyzikálního průzkumu a vyhodnocených archivních 

vrtů, které zastihly krystalické vápence v HGR 6432. 

 

Hydrogeologický vrt 6432_1 Nemrlov zastihl dva hlavní kolektory. Kvartérní kolektor s 

interpretovanou mocností 6,2 m je zvodnělý, je zřejmě v hydraulické souvislosti s hladinou blízké řeky 

Oskavy. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2 m, ustálená dle karotáže v 1,57 m. Vrt 

zastihl v podloží kvartéru horniny krystalinika, reprezentované desenskou skupinou silesika. Ve vrtu 

byly identifikovány blastomylonity, chlorit-muskovitické fylonity. Ve vrtu dochází k přirozenému 

vzestupnému proudění o maximálním průtoku 300 l/den. Podzemní voda do vrtu přitéká v hloubkách 

16,9 a 17,8 m; ke ztrátám dochází v hloubkách 13,84 m, 11,25 m a 9,0 m. Zbývající malé množství 

podzemní vody (20 l/den) proudí od posledního jmenovaného místa ztráty v 9 m dále vzhůru a mísí se 

s vodou, která protéká ve štěrkové vrstvě napříč vrtem. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky 

metodou neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) T = 3,59.10
-5

 

m
2
/s, tj. „nízká“ ve smyslu Krásného (1986). Pro výpočet součinitele hydraulické vodivosti kf jsme 

použili redukovanou mocnost kolektoru 18,4 m, odpovídající délce filtrační části výstroje: 

kf = 1,95.10
-6

 m/s.  
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Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve 

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

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovují vody sledovaného kolektoru 

nižším obsahem hořčíku Mg a tedy i sníženou tvrdostí, a zvýšeným obsahem Al, Mn, Fe a Ni. 

Podzemní voda z vrtu 6432_1 nevyžaduje náročnou technologii úpravy podzemní vody a je vhodná 

pro vodárenské využití. Řadí se do II. kategorie upravitelnosti. Vzhledem k dobré kvalitě podzemní 

vody by vrt v budoucnosti mohl sloužit jako záložní zdroj pro nouzové zásobování obce. 

Základní údaje o geologickém profilu vrtu 6432_1 Nemrlov a hydrogeologických vlastnostech 

zastižených hornin jsou uvedeny v Tab. 3-2 a Tab. 3-3. 

 

Tab. 3-2. Zjednodušený profil vrtu 6432_1 Nemrlov (Černý 2015a) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 6,2 štěrkopísek kvartér kolektor 

6,2 22 biotitický fylit, kvarcitický fylit silezikum, desenská skupina zájmový kolektor 

 

Tab. 3-3. Souhrnné hodnocení hydrogeologické funkce zastiženého kolektoru ve vrtu 6432_1 Nemrlov 

mocnost 

kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 

20 m 18,4 m 20/18,4 m 

HPV naražená (m p. t.) 2,0 

HPV ustálená (m p. t.) 1,47 

orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 

transmisivita T (m2/s) 4,65.10-5 4,31.10-6 

koeficient filtrace kf (m/s) 2,25.10-6 5,07.10-6 

specifická vydatnost q (l/s.m) 0,16 (dle ČZ) 

chemický typ podzemní vody CaMg-HCO3SO4 

celková mineralizace (g/l) 0,221 

 

Hydrogeologický vrt 6432_6 Raškov-Dvůr zastihl dva hlavní kolektory. Kvartérní kolektor s 

interpretovanou mocností 12,1 m je zvodnělý, je zřejmě v hydraulické souvislosti s hladinou blízké 

řeky Moravy. První naražená hladina byla v hloubce 1,45 m, ustálená dle karotáže v 5,23 a 5,33 m. Vrt 

zastihl v podloží kvartéru horniny krystalinika, reprezentované keprnickou skupinou silezika. Ve vrtu 

byly identifikovány muskovitické a chlorit-muskovitické fylity. Podzemní voda do vrtu přitéká v 

hloubkách: 10,0–11,5 m (kvartér), 13,8–14,1 m, 15,8 m a 21,0–21,7 m a proudí pomalu vrtem dolů. 

Vrt opouští v hloubce 25,9 m (začátek druhého úseku perforace) a 27–27,9 m (na konci druhého úseku 

perforovaných pažnic). Všechny propustné polohy jsou vázány spíše na písčitější polohy. 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodou neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu 

transmisivity (průtočnosti) T = 2,85.10
-5

 m
2
/s, tj. „nízká“ ve smyslu Krásného (1986). Pro výpočet 

součinitele hydraulické vodivosti kf jsme použili redukovanou mocnost kolektoru 18,4 m, odpovídající 

délce filtrační části výstroje: kf = 1,55.10
-6

 m/s. 

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

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

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda nevyhovuje požadavkům v 

parametrech Mg a tvrdost. Podzemní voda z vrtu 6432_6 nevyžaduje náročnou technologii úpravy 

podzemní vody a je vhodná pro vodárenské využití. Řadí se do II. kategorie upravitelnosti. Vzhledem 
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k dobré  kvalitě vody by v budoucnosti mohl například sloužit jako záložní zdroj pro nouzové 

zásobování obce.  

Základní údaje o geologickém profilu vrtu 6432_6 Raškov-Dvůr a hydrogeologických vlastnostech 

zastižených hornin jsou uvedeny v  Tab. 3-4 a Tab. 3-5. 

 

Tab. 3-4. Zjednodušený profil vrtu 6432_6 Raškov-Dvůr (Černý 2015b) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 

0 12,1 střídání poloh štěrku, písku a jílu kvartér kolektor 

12,1 30,2 muskovitický, chlorit-muskovitický fylit silezikum, keprnická skupina zájmový kolektor 

 

Tab. 3-5. Souhrnné hodnocení hydrogeologické funkce kolektoru ve vrtu 6432_6 Raškov-Dvůr 

mocnost 

kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 

20 m 18,4 m 20/18,4 m 

HPV naražená (m p. t.) 1,45 

HPV ustálená (m p. t.) 5,23 (24. 8. 2015); 5,33 (8. 10. 2015) 

orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 

transmisivita T (m2/s) 3,95.10-5 6,46.10-6 

koeficient filtrace kf (m/s) 2,15.10-6 3,51.10-6 

specifická vydatnost q (l/s.m) 0,03 (dle ČZ) 

chemický typ podzemní vody CaMg-HCO3SO4 

celková mineralizace (g/l) 0,232 

 

Vrt 6432_8 Nemile zastihl dva hlavní kolektory. Kvartérní kolektor s interpretovanou mocností 5,3 m 

je zvodnělý, je zřejmě v hydraulické souvislosti s hladinou blízké řeky, Moravské Sázavy. Naražená 

hladina byla v hloubce 4 m, ustálená dle karotáže v 2,02 m. Vrt zastihl v podloží kvartéru horniny 

orlicko-sněžnického krystalinika, reprezentované fylity a kvarcitickými fylity. Ve vrtu dochází k 

přirozenému vzestupnému proudění o maximálním průtoku 400 l/den. Podzemní voda do vrtu přitéká 

v hloubkách: 18,7 m, 17,0 m a 14,8 m. K postupným ztrátám vody z vrtu dochází v hloubkách: 10,0 

m; 7,4 a 6,7 m a 3,9 m. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodou neustáleného proudění 

přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) T = 5,90.10
-5

 m
2
/s, tj. „nízká“ ve smyslu 

Krásného (1986). Pro výpočet součinitele hydraulické vodivosti kf jsme použili redukovanou mocnost 

kolektoru 18,4 m, odpovídající délce filtrační části výstroje: kf = 3,21.10
-6

 m/s. 

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

vyhlášce 252/2004 Sb., nevyhovují vody sledovaného kolektoru zvýšeným obsahem Al, Mn a Fe. 

Podzemní voda z vrtu 6432_8 nevyžaduje náročnou technologii úpravy podzemní vody a je vhodná 

pro vodárenské využití. Řadí se do II. kategorie upravitelnosti. Vzhledem k dobré kvalitě podzemní 

vody by v budoucnosti mohl sloužit jako záložní zdroj pro nouzové zásobování obce.  

Základní údaje o geologickém profilu vrtu 6432_8 Nemile a hydrogeologických vlastnostech 

zastižených hornin jsou uvedeny v Tab 3-6 a Tab. 3-7. 
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Tab. 3-6. Zjednodušený profil vrtu 6432_8 Nemile (Černý 2015c) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 1 povodňové hlíny kvartér izolátor 

1 5,3 štěrk kvartér kolektor 

5,3 22 biotitický fylit, kvarcitický fylit proterozoikum kolektor 

 

Tab. 3-7. Hodnocení hydrogeologické funkce kolektoru ve vrtu 6432_8 Nemile 

mocnost 

kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 

20 m 18,9 m 20/18,9 m 

HPV naražená (m p. t.) 4,0 

HPV ustálená (m p. t.) 2,02 

orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 

transmisivita T (m2/s) 6,40.10-5 2,94.10-5 

koeficient filtrace kf (m/s) 3,33.10-6 1,55.10-6 

specifická vydatnost q (l/s.m) 0,08 (dle ČZ) 

chemický typ podzemní vody Ca-HCO3SO4Cl 

celková mineralizace (g/l) 0,391 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

charakteristiku HGR 6431 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 hydrogeologického masivu  a jednotlivých kapitol 

věnovaných význačným minerálním vodám (Velké Losiny, Bludov). 

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

hydrogeologické mapy 1 : 200 000 list 14 Šumperk (Kačura 1985a), Mapy chemismu podzemních vod 

1 : 200 000 list 14 Šumperk (Kačura 1985b) a doprovodných textových vysvětlivek (Kačura et al. 

1991). Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech 

Hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000, z nichž některé jsou doplněny publikovanými textovými 

vysvětlivkami (viz Tab. 3-1). 

Ve větším detailu jsou hydrogeologické poměry území zhodnoceny v regionálních surovinových 

studiích pro potřeby okresních úřadů v Šumperku (Čabla - Čablová - Schejbalová 1992), v Ústí nad 

Orlicí (Vencl – Šeda – Schejbalová 1992), v Olomouci (Puda a kol. 1992) a v Bruntále (Galgánek 

1992).  

Skupina Branné v zóně podél ramzovského nasunutí mezibyla jako jediná oblast krystalinika 

předmětem regionálně orientovaného hydrogeologického průzkumu (Řezníček et al. 1990, Urban 

1989) souborně hodnotícího území od Vápenné až po Rudu nad Moravou a Olšany. 

Na území HGR 6432 zasahuje několik regionálních hydrogeologických průzkumů většího i menšího 

rozsahu, zpravidla za účelem ověření zdrojů podzemní vody. Podrobný hydrogeologický průzkum 

prováděl Šeda (1982, 1985a, b, 1986 a 1987). Stopovací zkoušky na ponorných tocích prováděli např. 

Panoš (1960) a Kukačka et al (2004). Řadu lokálních i regionálních hydrogeologických studií 

týkajících se využitelnosti zdrojů podzemní vody v oblasti ramzovského nasunutí prováděl Řezníček 

(1978,1982, 1990), Kuklová a Řezníček (1993) a Tišnovská (1973). Přímo oblastí povodí horní 
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Moravy se zabýval Wünsch (1972). Kontaminace podzemní vody u Olšanských papíren je popsána v 

řadě zpráv, např. Řezníček (1989); Makowetz (1995); Polenka (1992, 1993, 1994); Řezníček – 

Kuklová (1992). Shrnutí dostupných poznatků o zřídelní struktuře Velké Losiny přináší v rámci prací 

na jednotném informačním systému minerálních vod zpráva Pelikána et al. (1988). 

Dále jsou Českou geologickou službou archivovány výsledky četných hydrogeologických průzkumů 

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

případných úniků kontaminantů či sanace znečištění. 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 6432 udává Tab. 3-8 a k dispozici 

jsou dále údaje z objektů s dlouhodobým režimním měřením (Tab. 3-9) 

 

Tab. 3-8. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 6432 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
hydrogeologické objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška 

6432 1036 807 690 

 

Tab. 3-9. 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 

PB0005 Pramen 
Dolní Morava (Velká Morava), 

Jeskyně 1 
775.00 3-4-10-01-0010 Velká Morava 1999-2014 

PB0013 Pramen Ostružná, U Přerovské chaty 697.00 3-4-10-01-0280 Ostružná 1968-2014 

PB0016 Pramen 
Branná (Branná u Šumperka), U 

silnice 1 
615.00 3-4-10-01-0310 

Branná u 

Šumperka 
1964-2014 

PB0024 Pramen 
Loučná nad Desnou(Kouty 

n.D.),Sedmá skládka 
835.00 3-4-10-01-0630 Kouty nad Desnou 1978-2014 

PB0030 Pramen Nový Malín, Milostná studánka 498.00 3-4-10-01-0880 Nový Malín 1973-2014 

PB0032 Pramen Výprachtice, U lomu 645.00 3-4-10-02-0010 Výprachtice 1970-2014 

VB0002 Vrt Bohdíkov (Dolní Bohdíkov) 343.09 2-4-10-01-0470 Dolní Bohdíkov 1965-2012 

VB0003 Vrt Ruda nad Moravou 319.47 2-4-10-01-0520 
Ruda nad 

Moravou 
1965-2014 

VB0007 Vrt Velké Losiny 426.88 2-4-10-01-0690 Velké Losiny 1965-2014 

VB0012 Vrt Šumperk 310.07 2-4-10-01-0920 Šumperk 1965-2014 

VB0013 Vrt Dolní Studénky 300.00 2-4-10-01-0940 Dolní Studénky 1964-2014 

VB0023 Vrt Mohelnice (Libivá) 260.76 2-4-10-02-0530 Libivá 1964-2014 

VB0029 Vrt Stavenice 251.58 2-4-10-02-0600 Stavenice 1964-2014 

VB0057 Vrt Medlov (Medlov u Uničova) 245.45 2-4-10-03-0560 Medlov u Uničova 1965-2014 

VB0506 Vrt 
Bohdíkov (Dolní Bohdíkov), 

6M0020b 
340.52 2-4-10-01-0470 Dolní Bohdíkov 2006-2014 

VB9509 Vrt Postřelmov, HV 301 278.19 2-4-10-01-0980 Postřelmov 1992-2014 

VB9511 Vrt Postřelmov, HV 301/2 279.14 2-4-10-01-0980 Postřelmov 1992-2014 

VB9512 Vrt 
Lukavice (Lukavice na Moravě), HV 

302 
261.11 2-4-10-02-0530 

Lukavice na 

Moravě 
1991-2014 

VB9513 Vrt 
Lukavice (Lukavice na Moravě), HV 

302/1 
261.17 2-4-10-02-0530 

Lukavice na 

Moravě 
1991-2014 

VB9514 Vrt 
Lukavice (Lukavice na Moravě), HV 

302/2 
261.18 2-4-10-02-0530 

Lukavice na 

Moravě 
1991-2014 
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Obr. 3-2. Situace vybraných hydrogeologických vrtů, včetně nově vybudovaných v rámci projektu  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Územím HGR 6432 probíhá hranice mezi dvěma velkými geologickými jednotkami Českého masívu 

– lugika a silezika. Vystupují zde tři základní regionální jednotky. Orlicko-sněžnická patřící k lugiku a 

keprnická a desenská, které náleží již k sileziku. Jednotky mají svrchnoproterozoické až 

spodnopaleozické stáří a tektonickou hranicí mezi lugikem a silezikem je tzv. ramzovského nasunutí 

(ramzovská tektonická zóna). Geologická mapa HGR 6432 a jeho okolí je znázorněna na obrázku 4-1. 

Nejvýchodnější částí lugika je orlicko-sněžnická jednotka (starší název orlicko-kladská klenba), která 

pokrývá z. část HGR 6432.  

Geologická stavba celého sledovaného území, s vyjímkou menší jz. části, je určena převážně SSV–JJZ 

průběhem geologických jednotek a jednotlivých horninových pruhů. Různě intenzívně metamorfované 

horniny mají šupinovitou stavbu a jsou postiženy vrásovými i střižnými deformacemi. Základním 

směrně tektonickým rozhraním je ramzovská linie („nasunutí“, ramzovská tektonická zóna).  

V nejzápadnější části území HGR 6432 leží jádro orlicko-sněžnické jednotky tvořeno sněžnicko-

gieraltowskou a stróňskou skupinou. Sněžnicko-gieraltowská skupina buduje tektonicky nejvyšší 

šupinu a skládá se z různých typů ortorul. Většina hranic mezi jednotlivými typy má přechodní 

charakter. 

Pruh stróňské skupiny, široký 300–1200 m, lemuje v. okraj ortorul, od kterých byl tektonicky oddělen 

a má tektonicky styk i proti podložním amfibolitům. Tento pruh je tvořen dvojslídnými svory až 

fylonity. Na násunové ploše mezi ortorulami a svory se místy vyskytují serpentinity. Tektonická linie 

v  podloží stroňské skupiny má tektonový charakter a ohraničuje jádro orlicko-sněžnické jednotky 

proti staroměstské skupině. 

Mezi jádrem orlicko-sněžnické jednotky a ramzovskou tektonickou zónou je 1–4 km široký pruh 

hornin staroměstské skupiny, která je tvořena několika šupinami oddělovanými směrnými zlomy 

původně násunového charakteru. Jednotlivé šupiny jsou od z. k v. tvořeny gabroamfibolity a 

granátickými amfibolity, „tonality“ s tenkými polohami perlových a migmatitických rul, páskovanými 

amfibolity a kyselými metavulkanity ryolitového až dacitového složení na jejichž podložní násunové 

ploše na hranici s perlovými rulami jsou vysunuta poměrně hojná tělesa ultrabazik, především 

serpentinitů (Hostice, Ruda n. Moravou) a granátickými a staurolitickými svory za nimiž leží již 

silezikum oddělené ramzovskou tektonickou zónou. Má charakter levostranného horizontálního 

posunu a odděluje lugikum a silezikum, v detailu skupinu staroměstskou a skupinu Branné. Od 

bušínské poruchy na S běží ramzovská tektonická zóna generelně údolím Moravy až k Hanušovicím a 

potom pokračuje k SSV na Habartice, Vikýřovice, Ramzovou a Horní Lipovou. Je porušena řadou 

příčných zlomů. Na Z od ní leží lugikum tvořené orlicko-sněžnickou jednotkou reprezentované zde 

staroměstskou skupinou a na V od ní leží silezikum reprezentované keprnickou jednotkou. Podle 

Chába et al. (1984) jsou to kadomské alochtonní fundamenty bez devonských obalů, složitě varisky 

deformované a metamorfované za spodnokorových vysokotlakých podmínek. 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 6432 
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Obr. 4-1a. Legenda ke geologické mapě HGR 6432 
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V jz. části území na jih od bušínského zlomu v zábřežské skupině je průběh horninových pruhů směru 

Z–V až ZSZ–VJV. Oproti sileziku na v. je zábřežská skupina omezena kvartérní výplní mohelnické 

brázdy, která zde kopíruje systém zlomů bušínské poruchy. Podle vrtů pokračuje k východnímu 

(severovýchodnímu okraji sedimentární výplně mohelnické brázdy. Mezi ním a silezikem jsou 

geologické jednotky, které k nim nepatří, jako např. vilémovické vápence nebo metabazika při úpatí 

svahu jižně od Hrabové.  

Území v. od ramzovské tektonické zóny patří k sileziku, kde se nacházejí variské příkrovy složené z 

kadomských fundamentů (keprnická a desenská jednotka) a jejich devonských obalů (skupina Branné, 

vrbenská skupina), společně deformovaných a metamorfovaných v podmínkách facie zelených břidlic 

a nižší amfibolitové facie. 

Obě jednotky, keprnická i desenská, mají poněkud odlišnou litologickou náplň, liší se i povahou 

deformací a intenzitou retrográdních procesů. Společným rysem v širším měřítku je jejich 

polymetamorfní vývoj segmentace do řady šupin až příkrovů (mj. Cháb a Opletal 1984, Cháb et al. 

1984b, 1990, Fediuková et al. 1985).  

Keprnická jednotka se dělí podle Chába et al. (1994) na jádro, vnitřní a vnější obal, ke kterému patří 

především skupina Branné. Jádro keprnické jednotky tvoří mohutné těleso složené z ortorul, 

metagranitů a blastomylonitů (vzniklých především z granitového protolitu) a předdevonský plášť 

zastoupený dvojslídnou pararulou a svorem s četnými vložkami hlavně leukokrátních rul a erlánů až 

mramorů. Skupina Branné je již od práce Květoně  (1951) členěna do dvou oddílů, z nichž svrchní je 

obvykle řazen k devonu a spodní do proterozoika. Spodní oddíl skupiny Branné, který je vnitřním 

obalem keprnické jednotky je tvořený především dvojslídnými svory až břidlicemi. Lokálně malými 

lůmky těžené krystalické vápence, místy s vložkami kalcitické ruly, tvoří i polohy o mocnosti až 

desítky metrů. Na bázi, na tektonickém styku s keprnickou skupinou, jsou místy vyvinuty světlé 

kvarcity až živcové kvarcity (metavulkanity, blastomylonity?) v mocnostech metrů až desítek metrů. 

Svrchní oddíl skupiny Branné nazývaný Koverdynským (1993) jako „staříčské souvrství“ tvoří úzký 

ca 800 m široký pruh, který je v nadloží omezen ramzovskou tektonickou linií. Na bázi svrchního 

oddílu jsou často kvarcity, místy s polohami metakonglomerátů, které se stykají se spodním oddílem 

tektonicky (tektonové střídání). Jejich klasická lokalita je v Branné. Místy jsou tyto bazální kvarcity 

zcela tektonicky eliminovány a tím je tato hranice špatně zřetelná. Kvarcity se vyjímečně mohou 

vyskytovat i ve vyšších částech horninového sledu. Generelně leží v nadloží bazálních kvarcitů grafit-

biotitické až biotit-sericitické fylity, místy i s chloritem. Obsahují četné polohy a čočky krystalických 

vápenců, které se na několika místech těží. 

Desenská jednotka se skládá z předdevonského krystalinického fundamentu a devonského obalu. Jádro 

desenské jednotky je tvořeno hlavně mylonitickými, silně retrográdně postiženými rulami (desenské 

ruly v širším slova smyslu), které místy přecházejí do fylonitů, porfyroklastickými metagranitoidy 

(blastomylonity) až ortorulami odpovídající granodioritu až dioritu (Fišera a Patočka, 1989). Vznik 

stavby desenské jednotky je Chábem et al. (1984a, 1990) vysvětlován jako výsledek dvou hlavních, po 

sobě následujících procesů. Prvním předmetamorfním procesem byly vytvořeny východovergentní 

příkrovové stavby a příkrovové digitace. Pak následoval deformační děj, kdy z alochtonní struktury 

došlo ke zpětnému přesunu příkrovu Vysoké Hole k Z a vzniku řady struktur a staveb, jako jsou 

násuny, šupiny, imbrikace a vrásy V1 provázené kliváží S1 se západní vergencí. Též tento pochod je 

pokládán za předmetamorfní, přičemž probíhal ve svrchní části kůry, v hloubkách několika málo 

kilometrů.  

Během paleogénu byla celá oblast souší, na které probíhala intenzivní peneplenizace s prvními dílčími 

výzdvihy centrálních částí dnešního jesenického horstva. Významným prvkem reliéfu jsou plošiny, 
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které představují určitou fázi stabilizace oblasti a dávají často jediný doklad o paleogenním a 

spodnomiocénním vývoji. Výškové úrovně plošin jsou následující: 820–890 m n.m. (Don 1989), 600–

570 m n.m. a 540–550 m n.m. Dříve byly řazeny na přelom pliocénu a pleistocénu (pliopleistocén), ale 

protože leží na poměrně intenzívně kaolinicky zvětralých granitech, lze předpokládat, že jsou starší. 

V pliocénu pokračující klenbovitý zdvih centrálních částí horstva byl doprovázen vznikem 

tektonických příkopů v  předpolí (Šumperská kotlina). 

 

 

Obr. 4-2 . Pozice kolektorů v rámci skupiny Branné a báze kvartérních a plio-pleistocenních sedimentů 

hydrogeologického rajonu 1610 

 

Na rozhraní středního a svrchního pleistocénu dochází vlivem menšího přínosu materiálu z horských 

poloh k erozi a zahlubování řek do údolních niv. Ve vyšších polohách dochází ke glaciálnímu a 
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mrazovému přemodelovávání reliéfu, jehož projevy jsou představovány mrazovými sutěmi až 

kamennými moři. Na svazích vznikají většinou nepříliš mocné deluviální sedimenty. V údolích se 

střídá eroze a akumulace a ukládají se deluviofluviální a fluviální náplavy (včetně terasových stupňů), 

jejichž redepozice a akumulace pokračuje dodnes. 

Většina směrných geologických rozhraní směru SSV–JJZ, které oddělují dílčí šupiny, je podmíněna 

buď nejstaršími násunovými zlomy, nebo mladšími směrnými poruchami vznikajícími již ve stadiu 

extenze (low-angle faults). Celková stavba je výsledkem kombinace horninových pruhů posunovaných 

příčnými zlomy, především sz.–jv. směru (tzv. sudetské). Další příčné zlomové systémy nejsou tak 

časté a mají směry V–Z, S–J a SSZ–JJV. V Jeseníkách byly popsány následující významné „sudetské“ 

zlomy: okrajový sudetský, bělský, klepáčovský, plečský, temenický a bušínský, podle kterých dochází 

k velkým vertikálním či horizontálním pohybům. 

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

LUGIKUM 

Orlicko-sněžnická jednotka 

Orlicko-sněžnická jednotka, dříve nazývané též orlicko-kladská klenba, jednotka či krystalinikum, 

tvoří západní část HGR 6432 až k ramzovskému nasunutí. Dělí se na jadernou a obalovou skupinu. 

K jádru orlicko-sněžnické jednotky patří sněžnicko-gieraltowská a stróňská skupina, zatímco k obalu 

patří skupiny zábřežská, staroměstská a velkovrbenská a patrně i ekvivalent novoměstské skupiny.   

Sněžnicko – gierałtowská skupina je tvořena převážně různými typy ortorul, ale bývá označována 

jako metagranity, blastomylinity a migmatity. Podrobně se těmito problémy zabývá Opletal (1997).Pro 

protolity ortorul je udáváno stáří na rozhraní kambrium – ordovik (kolem 500 Ma) - viz např. Gunia 

(1986), Breemen et al. (1982), Olivier - Corfu - Crogh (1993), Olivier - Schulmann - Źelaźniewicz 

(1993), Borkowska et al. (1990), Kröner - Jaeckel - Opletal (1994), Kröner et al. (2000). 

Ke stróňské skupině patří obal ortorul, který tvoří úzkou tektonicky omezenou zónu mezi ortorulami 

jádra klenby a amfibolity staroměstské skupiny. Převažujícím horninovým typem je muskovitická až 

dvojslídná rula svorového vzhledu, často jemně páskovaná. Páskování je spjaté s různou koncentrací 

slíd a světlých minerálů či s deformovanými pásky sekrečního křemene. V rámci těchto rul vystupují 

ve formě paralelně orientovaných úzkých pruhů a čoček podřadně amfibolity, metagabra, krystalické 

vápence, erlany a kvarcity. Podle Skácela (např. 1971, 1977, 1979) patří tyto horniny k tzv. 

“podskupině Hraničné“, kterou řadí ke “staroměstským pásmům“. Všechny tyto horniny se svorovým 

habitem patří podle Opletala (1997) ke stróňské skupině. Jsou to často fylonity, které vznikly na 

hranici dvou příkrovových jednotek - jádra orlicko-sněžnické jednotky a jejího obalu. Podle Fajsta 

(1976a, b) zde probíhá tzv. “orlická diskordance“, která by měla být skutečnou stratigrafickou 

diskordancí, později metamorfovanou a zvrásnělou. V současné době je tato zřetelná strukturní 

diskordance vysvětlována (např. Opletal 1997 nebo Cymerman 1997) jako směrně tektonická hranice 

mezi jádrem a obalem orlicko-sněžnické jednotky. Násunový charakter prokazují obvyklé fenomény – 

vsunutí ultrabazik a tektonové střídání, které byly popsány na několika lokalitách. 

Stáří horninových komplexů stróňské skupiny spadá podle dnes všeobecně přijímaného názoru (např. 

Gunia 1986, 1990, Gunia a Wierzcholowski 1979) do období svrchního proterozoika (starohor) až 

spodního kambria (nejspodnější část paleozoika, čili prvohor). Bylo to v době mezi 600 až 550 mil. 

let. V některých pracích, např. Harazim et al. (1981), se uvažuje až o ordovickém stáří hornin stróňské 

skupiny.   
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Staroměstská skupina, včetně tzv. velkovrbenské skupiny (velkovrbenské klenby) je velmi 

nehomogenní soubor hornin s. od bušínského zlomu, j. od okrajového sudetského zlomu, z. od 

ramzovské linie a od Skácelovy nýznerovské „dislokační zóny“. Generelně leží mezi ortorulami 

orlicko-sněžnické jednotky a skupinou Branné. Je rozdělena řadou násunových zlomů na dílčí 

tektonické šupiny s rozdílným obsahem, které se zužují, či rozšiřují. V nejjižnější části staroměstské 

skupiny je její šířka nejmenší a směrem k s. se zvětšuje. Většina autorů předpokládá, že staroměstská 

skupina je především pokračováním zabřežské skupiny s. od bušínského zlomu. Poubová (1992) 

předpokládá, že jsou v ní zastoupeny převážně ekvivalenty zábřežské, ale zčásti i novoměstské 

skupiny. Odpovídá to také pojetí Mísaře (1963), který definoval zábřežskou sérii sensu lato, zahrnující 

všechny ekvivalentní proterozoické série (skupiny) východního okraje Českého masívu - tj. 

novoměstskou, zábřežskou sensu stricto a staroměstskou. 

Západní nejsvrchnější šupina je tvořena převážně různými typy amfibolitů a metagaber, s místy 

zachovanými reliktními horninami, např. rodingity. Ve střední šupině převažují granitoidy 

doprovázené migmatitickými a perlovými rulami. Pak následuje patrně opakování první šupiny, ale 

poněkud s jinou petrografickou náplní - převažuje střídání amfibolitů a kyselých metavulkanitů. 

Spodní tři šupiny obsahují různé typy rul a svorů, místy s polohami kyselých a bazických 

metavulkanitů. 

Významnými horninami ve staroměstské skupině jsou ultrabazika, která jsou zastoupena převážně 

serpentinity, ale také eklogity a rodingity (Žáček 1996, Klápová a Novák 1997,  Klápová et al. 1998). 

Tyto horniny, které se vyskytují většinou v blízkosti směrně tektonických rozhraní, byly při 

tektonických a metamorfních procesech vysunuty z hlubších částí kůry, a potvrzují násunový 

charakter zlomů. Jakmile se tyto horniny dostaly do nižších P/T podmínek, začaly se měnit jejich 

minerální asociace. Výšeteplotní minerály se mění na středně a níže temperované. Vzniká tak pestrá 

horninová škála v závislosti na kombinaci rozdílných protolitů i mladších metamorfních fází. 

Různí autoři používají buď termín velkovrbenská skupina nebo klenba. Dalším otazníkem je, zda 

velkovrbenská skupina patří k lugiku, či sileziku. Podle Skácela (např. 1977, 1979, 1989a) a 

Schulmanna - Gayer (2000) je součástí silezika. Květoň (1951) sice většinu velkovrbenské skupiny 

srovnal s „vnějšími fylity moravika a s bítešskými ortorulami“, ale část hornin přiřadil ke „stróňské 

sérii“. Zapletal (1950) uvádí, že velkovrbenská skupina je „příkrovovou troskou zábřežské série“. 

Mísař (1958, 1963 aj.), či Pouba et al. (1962) řadí velkovrbenskou skupinu k lugiku. Nejistotu v 

zařazení ukazují Kröner et al. (2002), když ji zařadili k „přechodní zóně“ mezi lugikem a silezikem, 

společně se staroměstským pásmem. Aleksandrowski et al. (2000) považují “Velké Vrbno Dome” za 

pokračování “Moravian terrain“ (Opletal - Pecina 2000). 

Zábřežská skupina vystupuje v jz. části HGR 6432. Oproti sileziku na v. a jv. je omezena kvartérní 

výplní mohelnické brázdy, která zde kopíruje systém zlomů bušínské poruchy. Podle Mísaře et 

al.(1983) má zábřežské krystalinikum úzké litologické a metamorfní vztahy k novoměstské a 

staroměstskému skupině. 

V okolí Zábřeha na Moravě vystupuje sled jemnozrnných biotitických až chlorit biotitických rul, místy 

granátických, přecházejích přes jemnozrnné až masívní křemité biotitické ruly až po biotitické 

kvarcity, které v nich tvoří decimetrové až několiksetmetrů mocné polohy. Přechody mezi oběma typy 

jsou pozvolné, neostré a hranice nelze jednoznačně stanovit. Tuto část zábřežské skupiny lze 

považovat za metamorfovaný flyšoidní komplex, kdy není vyloučena ani vulkanoklastická příměs (B. 

Koverdynský pers. com.).  

Jemnozrnné biotitické ruly přecházejí k s. do biotitických migmatitizovaných rul až migmatitů, které 

obsahují četné litologicky pestré vložky (amfibolity, kvarcity, metaryolity) a tvoří druhou, silněji 
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metamorfovanou část zábřežské skupiny. Migmatitizované biotitické ruly až migmatity jsou jemno až 

drobnozrnné, zpravidla páskované, s dobře zřetelnou separací leukosomu a melanosomu. Horninový 

komplex je pronikán konkordantními tělesy plutonitů, které lze označit jako amfibol-biotitické 

granodiority. Na tyto intruze jsou vázány výskyty perlových rul. Pro tyto horniny je charakteristické 

usměrnění, které přechází lokálně až do kataklastické stavby. S intruzí granodioritů pravděpodobně 

souvisí i lokální výskyt granitických hornin v úlomcích. 

Světlé kvarcitické ruly (metaryolity) tvoří menší, konkordantně uložená tělesa v okolí Bušína. Jsou to 

jemnozrnné, obvykle bělošedé horniny s výrazně páskovanou stavbou. Na těleso metaryolitu u Bušína 

je vázána i drobná poloha vápenatosilikátové horniny - erlanu. Erlany pak vystupují jinde v komplexu 

rul v nemapovatelných výskytech. 

Běžnou vložkou v rulách jsou amfibolity, které vystupují v konkordantně uložených tělesech. 

Amfibolity jsou jemnozrnné, tmavě zelenošedé, páskované s granoblastickou texturou, jsou částečně 

migmatitizovány jak indikují pásky a nepravidelné proniky světlého neosomu. 

 

SILEZIKUM 

Území v. od ramzovské tektonické zóny patří k sileziku, kde se nacházejí variské příkrovy složené z 

kadomských fundamentů (keprnická a desenská jednotka) a jejich devonských obalů (skupina Branné, 

vrbenská skupina), společně deformovaných a metamorfovaných v podmínkách facie zelených břidlic 

a nižší amfibolitové facie. 

Keprnická jednotka 

Nejspodnějším částí celého souboru příkrovů je keprnická jednotka, která je v současnosti 

interpretována jako příkrovové těleso nasunuté k východu na (para)autochton desenské klenby, viz 

např. Cháb et al. (1994a, b), Schulmann et al.(1995), Štípská et al. (1996). 

Generelně lze keprnickou jednotku rozdělit na jadernou a obalovou část, jejíž součástí je i spodní oddíl 

skupiny Branné. Mísař (1960b) považoval metasedimenty v plášti za horniny, z nichž vznikly 

migmatity v aureole kolem keprnických ortorul. Naproti tomu Cháb et al. (1984) i Šitavanc a Souček 

(1988) považují páskované horniny („migmatitického vzhledu“) za blastomylonity, které vznikly 

deformací granitoidních hornin.. 

Jádro keprnické jednotky tvoří komplex keprnických ortorul. Leží v podloží (tektonickém) 

metasedimentů, ale je o něco mladší; protolily ortorul pronikaly do jejich pláště. Aichler et al. (1999) 

rozlišili v jaderné části keprnické jednotky celkem 7 typů ortorul, metagranitů a blastomylonitů. 

Převážnou část jádra tvoří různé typy blastomylonitů, které vznikly převážně silnou deformací 

granitoidních hornin a zčásti i jejich pláště. Jádro keprnické jednotky tvoří mohutné těleso hrubozrnné 

keprnické ortoruly (odpovídající granitu) a předdevonský plášť zastoupený dvojslídnou pararulou a 

svorem s četnými vložkami hlavně leukokrátních rul a erlánů až mramorů. Dosavadní výsledky 

radiometrického datování prokázaly dvě hlavní události – neoproterozoickou až kambro-ordovickou, 

při které intrudovaly protolity dnešních ortorul a variskou, která zformovala krystalinický fundament 

(Breemen et al 1982, Maluski et al. 1995, Kröner et al. 2000). Podle Opletala a Peciny (2000) je 

zřejmé, že metasedimenty musí být starší než 583 Ma. 

Skupina Branné je již od práce Květoně (1951) členěna do dvou oddílů, z nichž svrchní je řazen k 

devonu a spodní obvykle do proterozoika. Spodní oddíl skupiny Branné tvoří vitřní obal keprnické 

jednotky a svrchní oddíl vnější obal keprnické jednotky. Území skupiny Branné mapoval v souvislosti 

s vyhledáváním vápenců Vocilka (mj. 1982). Cháb et al. (1994a, b) považuje skupinu Branné za 
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soubor tektonických těles na vrcholu keprnického příkrovu. Vnitřní stavba je násunová, jednotlivé 

šupiny jsou někdy zcela tektonicky eliminovány, zatímco jindy mají značnou mocnost. To může být 

způsobeno i tektonickým opakováním (duplexem). Spodní oddíl je tvořený především dvojslídnými 

svory až břidlicemi. Koverdynský (1993) jej nazývá jako “jindřichovické souvrství“, které je ovšem ve 

skutečnosti tektonickou šupinou, omezenou násunovými zlomy. “Střední šupina“ vymapovaná 

Opletalem et al. (2000) obsahuje převážně vápnité fylity, popsané Květoněm (1951) u Branné, 

vyskytuje se mezi oběma oddíly skupiny Branné a patří k vnitřnímu obalu keprnické jednotky. 

 

Obr. 4-3: Schématický řež přes kolektor skupiny Branné s polohami krystalických vápenců u Hanušovic. 

 

K vnějšímu obalu keprnické jednotky zařadili Cháb et al. (1994) svrchní oddíl skupiny Branné. 

Koverdynský (1993) ho označuje jako “staříčské souvrství“. Nejedná se ale o horniny v „normálním“ 

vrstevním sledu, ale o příkrovou šupinu v nadloží spodního oddílu, resp. někdy i nad nově vyčleněnou 

“střední“ šupinou (Opletal et al. 1996, 2000). Podobně jako vnitřní obal (spodní oddíl) i vnější 

(svrchní oddíl) má různé mocnosti a místy jsou horniny zcela tektonicky redukovány. Situaci 

podporují příčné zlomy, které způsobují různou úroveň denudace bloků. Na bázi svrchního oddílu jsou 

většinou kvarcity, místy s polohami metakonglomerátů, které se stýkají se spodním oddílem 

tektonicky.  Místy bylo zjištěno, že se kvarcity stýkají se spodním oddílem tektonicky. Podél 

násunového zlomu je místy vyvinuté tektonové střídání, či mylonitizace a budináž. Generelně jsou v 

nadloží bazálních kvarcitů grafit-biotitické až biotit-sericitické fylity, místy i s chloritem. Obsahují 

četné polohy a čočky krystalických vápenců, které se na několika místech těží (Komňátka, Ruda n. 

Moravou). Krystalické vápence svrchního oddílu jsou čistější a často kavernózní, což podmiňuje v 

nich zjištěné zásoby vod (včetně artéských). Jejich zkrasovatění je v tomto regionu doprovázeno 

červenými zvětralinami, patrně typu „terra rosa“, které vyplňují krasové dutiny, příp. dislokace 

v jejich blízkosti a dříve se těžily jako Fe ruda. Nejvyšším členem skupiny Branné jsou vitošovské 

vápence u Zábřeha, pro které bylo dokázáno stáří středně až svrchnědevonské (givet – frasn). 

 

Obr. 4-4: Schématický řež přes kolektor skupiny Branné s polohami krystalických vápenců u Raškova. 
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Desenská jednotka 

Desenská jednotka se skládá z předdevonského krystalinického fundamentu a devonského obalu. 

Jádro desenské jednotky je tvořeno hlavně mylonitickými, silně retrográdně postiženými rulami 

(desenské ruly v širším slova smyslu), které místy přecházejí do fylonitů, porfyroklastickými 

metagranitoidy (blastomylonity) až ortorulami odpovídající granodioritu až dioritu (Fišera a Patočka 

1989), méně jsou zastoupeny jemnozrnné „desenské husté“ a perlové ruly, které představují 

předevonský sedimentární obal. Při z. okraji desenské jednotky vystupuje mohutná sekvence 

intermediárních až ultrabazických intruzív, která tvoří morfologicky i petrograficky složité těleso, 

intrudující do rul a metagranitoidů desenské jednotky, směrem na sever prstovitě rozmrštěné a 

vykliňující, označovaná jako sobotínský amfibolitový masiv (Kretschmer 1911). Jak uvádí Pouba et 

al. (1962): „metabazity sobotínského masívu představují složitou řadu bazických až intermediárních 

eruptiv, která intrudovala v několika etapách do desenských rul a vytvořila čočkovité těleso s prstovitě 

se vykliňujícími apofýzami ...“. V kontrastu s touto pestrostí stojí značně proměnlivá, většinou však 

špatná odkrytost, která neumožňuje spolehlivě korelovat petrografické typy mezi vzdálenými výchozy. 

Předchozí badatelé (např. Pouba 1969, Souček 1981) předpokládali převážně devonské stáří 

sobotínského bazického komplexu, hlavně pro jeho prostorové sepětí s bazickými vulkanity vrbenské 

skupiny a považovali ho za kořenovou zónu devonského bazického vulkanismu. Podle novějších 

představ je však tento komplex starší, snad spodnopaleozoický. Nové podrobné mapování, 

petrografický a geochemický výzkum prokázaly, že do bazik sobotínského masivu intruduje chemicky 

primitivní tonalit, který vystupuje v oblasti Petrovské vrchoviny přibližně mezi Sobotínem a 

Štětínovem na S a osadou Krásné na J jako mohutné, amfibolity místy silně kontaminované těleso 

biotit-amfibolické ortoruly. Tato hornina pravděpodobně reprezentuje nejmladší a nejkyselejší člen 

sobotínského amfibolitového masívu. Ačkoli amfibolity s intruzemi tonalitu jsou v oblasti Petrovského 

vrchu prostorově sblíženy s devonskými horninami, nikde do nich neintrudují a jsou vždy od nich 

tektonicky odděleny (Žáček et al. 2000) 

Vrbenská skupina leží diskordantně na desenské jednotce. Jedná se o devonskou 

vulkanosedimentární sekvenci, částečně jako součást příkrovu Vysoké hole (Opletal red. 1984).  

Na bázi je zastoupená hlavně kvarcity, křemennými metakonglomeráty a Al-bohatými břidlicemi 

(fylity a svory). Příslušnost alespoň částí muskovitických kvarcitů k drakovskému kvarcitu (siegenské 

stáří), potvrdil nález fauny v kvarcitové suti na sz. svahu Břidličné h. (Chlupáč 1987). Styk vrbenské 

skupiny v příkrovu Vysoké hole s fundamentem je tektonický. 

Výše následuje mohutná sekvence kyselých až bazických vulkanitů s bohatým tufogenním 

doprovodem (Kretschmer 1911, Fabian 1936, Štelcl 1958, Čabla - Albrechtová 1978, Souček 1978b, 

René 1983, Fišera 1986). Jedná se o pestré souvrství s četnými metamorfovanými vulkanity (zelené 

břidlice, keratofyry, křemenné keratofyry), metatufy a metatufity. Minimálně část fylonitů typu 

Rabštejn, které se nacházejí na styku vrbenské skupiny s fundamentem nebo lemují budiny 

metagranitoidů, představuje patrně silně fylonitizováné a magnetitizováné kyselé až intermediální 

vulkanity. 

 

Variská intruzíva 

Z rozsáhlejších granitoidních těles vystupují v zájmové oblasti šumperský masív a masív Rudné. 

Šumperský masív vystupuje jako dvě větší tělesa a řada dílčích těles s. a sz. od Šumperka mezi 

Šumperkem, Horní a Dolní Temenicí a Bratrušovem a na sever od Šumperka zasahuje až k Novým 

Domkům (Mísař 1959). Je segmentován zlomy sudetského směru z nichž nejvýraznější je zlom 
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temenický. Těleso má kontaktní lem. Jako drobnější tělíska a žíly proniká i do okolního krystalinika. 

Petrograficky se jedná o leukokrátní biotitický granodiorit. 

Na j. a z. svahu Rudné hory (915 m) proniká amfibolity a rulami desenské jednotky granitové těleso, 

které je označováno jako granit Rudné, svým složením, stavbou a petrofyzikálními vlastnostmi velmi 

blízké šumperskému. Morfologicky značně složité těleso, je na severu ukončeno zlomem a směrem k 

jihu a jz. je příčně segmentováno několika zlomy a prstovitě vykliňuje. Při okrajích má místy úzký 

kontaktní lem o šířce jen několik metrů a obsahuje četné usměrněné xenolity rulového pláště, částečně 

rozpouštěné v magmatu. Těleso je špatně odkryté, výchozy jsou hlavně při vrcholu a na z. úbočí 

Rudné, opuštěný lom je asi 600 m jjv. od vrcholu Rudné. Minerální složení a vysoké koncentrace Th, 

U, K řadí granit Rudné k variským intruzím. Jejich výrazné usměrnění, deformace a charakter jak 

makroskopické, tak magnetické lineace, stejné jako v jejich plášti dokazují, že tělesa intrudovala ještě 

během variských deformací. 

V krystaliniku desenské i keprnické jednotky vystupuje řada pegmatitových žil a tělísek. Jsou vázána 

pravděpodobně na rozsáhlejší skryté granitoidní těleso jehož odkryté partie představují výše 

zmiňovaný šumperský masiv a granit Rudné. Zatímco v keprnické jednotce vystupují větší tělesa, 

v desenské jednotce jsou to většinou drobná tělíska, některá z nich jsou však známá díky nálezům 

vzácných a zajímavých minerálů. Většina velkých pegmatitových žil má však prosté minerální složení. 

 

NEOGÉN (NEROZLIŠENÝ) 

Patrně neogénního stáří jsou reliktní štěrky v okolí Habartic, tvořené nezaoblenými nebo málo 

zaoblenými klasty většinou sekrečního křemene vyvětrávající z podložních hornin v nadmořské výšce 

590–600 m n. m. Problematického stáří jsou rezavě hnědé jílovité zvětraliny, které se objevují na jv. 

okraji Habartic. Zřejmě jde o fosilní zvětraliny a eluvia podložních fylitů, které mohou být nejen 

terciérní, ale i starší. Z vrtu 6432_6 Raškov Důr je zřejmé, že zkrasovatění krystalických vápenců, 

doprovázené vznikem červenozemí, které se dříve těžily jako železné rudy, sahá pod úroveň dnešního 

toku Moravy. Hloubka úrovně zkrasovatění souvisí s oscilací erozní báze v průběhu kenozoika. 

 

PLIOPLEISTOCÉN 

V podloží pliopleistocenních sedimentů v mohelnické brázdě jsou z vrtů popisovány fosilní kaolinické 

zvětraliny, většinou patrně lateritického typu. Ve vrtu 1610_I Hrabová (Vít et al. 2015), realizovaném 

v rámci HGR 1610, bylo dokonce zjištěno přes 70 m fosilních kaolinických zvětralin. Mohlo by to 

souviset s lokálním vývěrem termálních vod podél zlomu v neogénu. 

Z provedených geofyzikálních měření se mohelnická deprese jeví jako složitá struktura s pestrým 

petrografickým složením mladší sedimentární výplně i jejího podkladu. Mocnost kvartérních a 

neogenních sedimentů dosahuje v některých místech více než dvě stě padesát metrů. Některé VES i 

seismické měření připouštějí i hloubky větší. Zde je ovšem otázka, nakolik jsou hluboké polohy 

projevem neogenních sedimentů či se jedná spíše o zvětraliny krystalinika nebo uložení devonských 

vápenců. U jižního profilu Loštice jsou v podloží neogenních sedimentů interpretovány vápence 

mladečského krasu. 

 

KVARTÉR 

V paleogénu byla celá oblast od Orlických hor po Jeseníky souší, na které probíhala intenzivní 

peneplenizace s prvními dílčími výzdvihy centrálních částí horstva. Významným prvkem reliéfu jsou 
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plošiny, které představují určitou fázi stabilizace oblasti a představují často jediný doklad o 

paleogenním a spodnomiocénním vývoji. O výškových rozdílech starotřetihorního reliéfu až do 500 m 

uvažovali např. Klement (1928) a Anders (1939). Prakticky ve shodě jsou poznatky polských kolegů o 

rozšíření plošin z oblasti Králického Sněžníku, kteří rovněž předpokládají, že se max. výškové rozdíly 

Jeseníků mezi sávskou (26 mil. let) a štýrskou (16 mil. let) tektonickou fází pohybovaly kolem 500 m. 

Do tohoto období jsou kladeny plošiny ve výškách 820–890 m n.m. (Don 1989). Druhý 

nejvýznamnější systém plošin se vyskytuje v nadmořských výškách kolem 570 mn.m. Jde o 

geomorfologický tvar zařazovaný do období po attycké tektonické fázi (6 mil. let) - miopliocénní. 

K němu náleží zarovnaný reliéf v okolí Habartic (600 m n. m.), kde jsou vyvinuta do červená zbarvená 

eluvia (z fylitů) a reziduální většinou ostrohranné nebo polozaoblené křemenné štěrky. K této úrovni 

patří také plošiny kolem zaříznutého údolí řeky Krupé, které jsou v nadmořské výšce 540–550 m n.m. 

V pliocénu pokračující klenbovitý zdvih centrálních částí horstva byl doprovázen vznikem 

tektonických příkopů v předpolí (Šumperská kotlina), které navazují na tektonicky podmíněnou 

jezerní pánev Hornomoravského úvalu, a začalo tak docházet k významné diferenciaci reliéfu a ke 

zpětné erozi. Don - Don (1960) uvádějí, že celkový výzdvih Kralického Sněžníku oproti kladskému 

prolomu je minimálně 1200 m. 

Ve spodním pleistocénu začala vznikat v podhůří hlavní terasa řeky Moravy, zakrytá v později 

eolickými a deluviálně-eolickými sedimenty nebo mladšími fluviálními uloženinami. 

Na rozhraní středního a svrchního pleistocénu zde dochází vlivem menšího přínosu materiálu 

z horských poloh k erozi a zahlubování řek do údolních niv. Ve svrchním pleistocénu, v souvislosti 

s přirozeným ústupem vegetace z velké části povrchu, zesiluje odnos, a tak v nižších polohách dochází 

k akumulaci převážně štěrkového materiálu údolních „terasách“ a v sušších obdobích v nižších 

polohách k navátí spraší. Ve vyšších polohách dochází ke glaciálnímu a mrazovému přemodelovávání 

reliéfu, jehož projevy jsou představovány mrazovými sutěmi až kamennými moři např. na svazích 

Králického Sněžníku či u Sviní hory. 

V nejmladším kvartérním období - holocénu - dochází k opětnému zalesnění oblasti; ve vlhkých a 

poněkud teplejších obdobích než dnes dochází ke vzniku rašelin (obvykle na hřebenech v sedlech), 

níže i slatin. V údolních nivách velkých vodních toků dochází střídavě k převaze eroze a akumulace, 

přičemž se zde ukládají redeponované svrchně pleistocénní písčité štěrky spočívající buď na 

předkvartérním podloží, nebo na svrchně pleistocénní, eventuelně tzv. hlavní (středně pleistocénní) 

terase. Tato sedimentace končí fluviálními náplavy, jejichž redepozice a akumulace pokračuje dodnes.  

Kvartérní sedimenty se vytvořily ve větší míře v předhůří, hlavně v širokých údolích řek Moravy, 

Krupé a Desné (Mohelnická brázda a Šumperská kotlina). Vzhledem k horskému reliéfu s velkým 

výškovým rozdílem (923 m) je území denudační oblastí s menším výskytem kvartérních sedimentů. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Území při styku lugika a silezika patří k nejsložitějším územím Českého masívu. V ssv.-jjz. směru 

probíhá tektonické rozhraní prvního řádu – ramzovská tektonická zóna či linie, (nebo nasunutí dle 

Suesse 1912), oddělující litologicky, strukturně i metamorfně odlišné silezikum a lugikum. Obě 

jednotky prodělaly složitý polyfázový tektonometamorfní vývoj a do značné míry se liší jak 

charakterem protolitů, tak posloupností a tlakově - teplotními parametry metamorfních událostí. 

V lugiku jsou časté relikty vysokotlakých a vysokoteplotních metamorfitů (eklogity) a útržků 

svrchního pláště (serpentinizovaná a rodingitizovaná plášťová ultrabazika), zatímco minerální 
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asociace silesika utvářely metamorfní procesy nízko až vysokoteplotní, ale jen nízko až střednětlaké, a 

relikty vysokotlakých hornin se tu nevyskytují.  

Na hranici leží nízko metamorfované horniny skupiny Branné (facie zelených břidlic), na západ od ní 

pak metamorfity staroměstského pásma (vysoká amfibolitová a eklogitová facie). Původně ramzovské 

nasunutí představovalo nízkoúhlový násunový zlom (či pásmo) ukloněný k ZSZ, jehož primární 

stavba byla setřena při extenzních procesech. Dnes má charakter nízce temperované křehké 

kataklazové a brekciovité zóny, která má šířku mylonitů ve vyšších desítkách metrů (Opletal - Pecina 

2004). Brekcie vznikly především z metamorfitů staroměstské jednotky, zčásti i skupiny Branné, které 

jsou většinou impregnovány grafitem.  

Litologické pruhy staroměstské skupiny jsou obecně uspořádány ve směru SV–JZ. Nejběžnějším 

duktilním strukturním prvkem je foliace, která je v metamorfních horninách definována především 

uspořádáním slíd, případně střídáním litologicky odlišných pásků. Foliace je generelně rovnoběžná s 

průběhem hlavních pruhů a má střední úklony k západu. Směrem k západu se výrazně zestrmuje a v 

ortorulách jádra orlicko-sněžnické jednotky je až svislá, nebo protiklonná s úklonem na V. Plošně 

paralelní stavba je vyvinuta i v tonalitech, kde místy kopíruje tvar tělesa a její charakter indikuje 

postmagmatický vývoj. Lineární prvky jsou reprezentovány lineacemi a vrásovými osami. Lineace 

jsou zpravidla minerální, definované minerálními agregáty. Převažují lineace subhorizontální. V 

jaderných skupinách orlicko-sněžnické jednotky převažují s.–j. směry lineárních prvků. Ve 

staroměstské skupině jsou obvyklé směry s orientací V–Z a SV–JZ. Nehojné vrásy jsou zpravidla dm 

rozměrů, vyjímečně větších. Jsou to šikmé až ležaté vrásy s vz. orientací osy. 

Horninové pruhy keprnické jednotky mají převažující směr SSV–JJZ. Metamorfní foliace mají značně 

proměnlivý směr i sklon a v řadě případů jsou kosé k průběhu horninových pruhů. Mnoho foliací má 

střední až strmé sklony, většinou se však jedná o mladé foliace, které překrývají původní plochou 

stavbu. Rozmístění horninových těles v této oblasti nejlépe odpovídá velkým sevřeným ležatým 

vrásám s amplitudami několika stovek metrů s osami zapadající pod nízkými úhly k JJZ a s osními 

rovinami ukloněnými pod úhly cca 20° k SZ. Podobný tektonický styl je možné považovat za 

charakteristický pro mocné obalové sekvence této části východního okraje keprnické jednotky. 

Výrazná mylonitizace při okrajích velkých těles biotitické ortoruly a jejich sešupinatění s pararulami 

svědčí pro tektonickou povahu jejich styku podle nízkoúhlových  zlomů. Sjednocujícím prvkem 

keprnické a desenské jednotky (jakož i převážné části celého silesika) je pozdně variská deformace 

spjatá s poklesy nadloží k JZ podle velmi výrazné lineace směru cca 230–240° (L3) s převažujícími 

mírnými sklony k JZ (viz Cháb et al. 1994 a,b). 

Krystalinikum desenské jednotky má velmi komplikovanou stavbu. Základními stavebními prvky řádu 

kilometrů a desítek kilometrů jsou kerné příkrovy a jejich digitace, z dřívějších strukturních výzkumů 

v oblasti i ze současného geologického mapování je zřejmé, že stavbu je možno charakterizovat jako 

vrásově-šupinovou. Z rulových sekvencí vlastní desenské jednotky bývá někdy vyčleňován tzv. 

sobotínský amfibolitový masiv. Toto rozlehlé a členité těleso představuje velkou akumulaci 

bazických, méně ultrabazických intruzív pravděpodobně předdevonského stáří. Na krystalinickém 

fundamentu spočívá diskordantně pestrá sekvence vrbenské skupiny devonského stáří. Podobně jako 

v keprnické jednotce, horninové pruhy mají i zde generelní směr SV–JZ až SSV–JJZ. Směr 

metamorfních foliací je variabilní, výrazně však převažují foliace směru SV–JZ, které se místy stáčejí 

až do S–J a dokonce SSZ–JJV směru a sledují omezení horninových těles. Většina metamorfních 

lineací má směr SV–JZ a indikuje výrazný přetisk pozdně variskou extenzní tektonikou (Žáček et al. 

2000). 
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Krystalinikum desenské jednotky je segmentováno do řady dílčích šupin až příkrovů z nichž 

nejrozsáhlejší je příkrov Vysoké Hole vyčleněný Opletalem et al. (1984), tvořený granitickým 

fundamentem proterozoického stáří s allochtonním obalem vrbenské skupiny. Násunová plocha upadá 

pod mírnými úhly na jz. a je tak v protiklonu ke stavbě západního okraje desenské jednotky. 

Fundament příkrovu tvoří obdobné horniny jako se vyskytují v desenské jednotce, je tu však vyšší 

podíl metagranitoidů (blastomylonitů) se zachovanými primárními stavbami. 

V centrální části sobotínského masívu byla zjištěna mohutná antiklinála s osou upadající k JJZ až JZ a 

osní rovinou ukloněnou pod středním úhlem k SZ. Dílčí synklinální a antiklinální struktury jsou 

zachovány v troskách devonských hornin. 

 

.   

Obr. 4-5: Model kolektoru v krystaliniku HGR 6432, s. od bušínského zlomu s vyznačením pozice vrtu 6432_6 na 

nově interpretovaném zlomu (tmavě zelená linie). 

 

V oblasti desenské jednotky sehrály významnou roli procesy spjaté s variskou extenzní tektonikou, 

které probíhaly v podmínkách poklesu intenzity metamorfózy z facie amfibolitové do facie zelených 

břidlic. Mylonitizace byla lokálně provázena silnou chloritizací, muskovitizací, epidotizací a dalšími 

alteracemi. Takto přepracované horniny vystupují jako nízkoteplotní mylonitové zóny směru SV–JZ 

s patrnými poklesy nadloží k JZ, které modifikují starší foliační systémy a dotvářejí převažující lineaci 

směru SV–JZ (L3). Smysl pohybu podle těchto lineací je indikován asymetrickými strukturami jako 

jsou například střižné pásy (shear bands), foliační ryby, asymetrické stíny kolem sekrečních čoček, 

porfyroblastů čí porfyroklastů, aj. Intenzivní extenzní deformace vedly k překrytí části primárních 

násunových staveb, reaktivací původně násunových zlomů na nízkoúhlové poklesové zlomy. 

V nejjižnější části silezika, v rámci HGR 6432, pak mají tyto extenzní, již velmi „chladné“ deformace 

penetrativní charakter a vedly k intenzivní mylonitizaci až fylonitizaci téměř veškerých horninových 

těles (Aichler et al. 1999). 
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Zlomová tektonika 

Celé území hydrogeologického rajonu  je velmi silně porušeno četnými zlomy. Nejvýznamnějšími 

zlomy vedle starších a spíše ojedinělých zlomů směru VSV–ZJZ jsou dislokace sudetského směru, 

které příčně porušují geologická tělesa a zřetelně se projevují i ve velké geologické stavbě. Na jejich 

význam upozornili Pouba - Mísař (1961), později se jimi zabývali např. Buday et al. (1995) a Skácel 

(1989a, b). Jde o strmé poklesové dislokace s významnou horizontální složkou. Koncem mesozoika 

vznikly nebo se obnovily významné příčné zlomy (SV–JZ) a obnovily se zejména zlomy sudetského 

směru (SZ–JV), které pak dotvářely morfologii terénu. Často mají komplikovanou víceetapovou 

historii. Pohyby se na nich často opakovaly a jsou funkční dodnes, jak ukazují např. na ně vázané 

tercierní vulkanity a minerální či termální prameny. Jsou to především příčné zlomy klepáčovský, 

plečský, temenický a bušínský, které se zřetelně projevují na geologické stavbě. 

 

 

Obr. 4-6: Výřez z geologické mapy 1 : 25 000 list 14-412 Šumperk (Pecina et al. 2006) se situací nově zjištěné 

dislokace zastiženou vrtem 6432_6 a geofyzikálně ověřenou. 

 

Na význam zlomů sudetského zlomu upozornili již Pouba – Mísař (1961), později se jimi zabývali 

např. Buday et al. (1995) a Skácel (1989b). Významný je plečský zlom, na který je také vázán výskyt 

termální minerální vody u Velkých Losin. Má dvě větve a má pravotočivý charakter. Záp. větev 

způsobuje až 4 km posun hranice ortorul a svorů. Východnější větev posunuje ramzovskou linii, a 

směrně tektonické hranice mezi šupinami staroměstské skupiny, o cca 1,5 km. Ukončení plečského 

zlomu je v údolí Krupé na příčných zlomech směru V–Z. Příčné zlomy směru SZ–JV se často stáčejí 

do směru ZSZ–VJV a jsou poměrně hojné. Také zlom v údolí Moravy sz. Hanušovic má „sudetský“ 

směr; pokračuje na z. okraj listu a má rovněž vyvinutou druhou větev. Na zlomech tohoto směru často 

dochází k vyzvižení jedné kry proti druhé, což způsobuje změnu šířky horninových pruhů (šupin). 
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Všechny tyto zlomy jsou dobře viditelné v geofyzikálním obrazu. Předcházející zlomový systém místy 

přechází až do zlomů směru V–Z, které mají někdy charakter zpeřených struktur. Další zlomové 

systému směru S–J a SV–JZ jsou v zájmovém území vzácné.  

V zábřežském krystaliniku byly na základě mapování zjištěny dva systémy zlomů, převažující systém 

orientace SZ–JV je pravděpodobně mladší jak zlomy orientace SV–JZ. 

 

Obr. 4-7: Interpretace podloží sedimentární výplně mohelnické brázdy z VES ve směru od toku Moravy u Zvole – 

Vitošov  

 

Vrt 6432_6 (Černý et al. 2015) zastihl u obce Raškov Dvůr zlom směru SSV–JJZ, který neodpovídá 

zlomům sudetského směru, příčným na údolí Moravy a orientaci horninových pruhů. Na pravé straně 

údolí je zřetelně morfologicky patrný a končí na něm pruh krystalických vápenců. Na levé straně údolí 

pokračuje patrně při úpatí svahu.  

Mohelnická deprese má výraznou tektonickou stavbu, která se nevyznačuje jenom směry přibližně S-J, 

ale i směry příčnými. Pouze za tohoto předpokladu lze vysvětlit rychlé snížení mocností sedimentů, 

které nastává severně od profilu R u lázní Bludov (zde je skalní podloží v hloubkách kolem osmdesáti 

metrů). 

 

Obr. 4-8: Interpretace geologické stavby mohelnické brázdy na profilu ve směru od toku Moravy u Zvole po 

Vitošov 
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4.2. HYDROLOGIE  

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 6432 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Rozložení srážek v ploše rajonu v závislosti na nadmořské výšce znázorňuje obrázek 4-9. Patrný je 

výrazný nárůst srážkových úhrnů směrem do vrcholových partií Jeseníků v j. polovině rajonu. 

Průměrné roční srážkové úhrny za roky 1981–2010 vztažené na plochu rajonu se pohybují kolem 850 

mm, což řadí zájmové území mezi srážkově nadprůměrné oblasti České republiky. Obrázek 4-9 

znázorňuje rozložení průměrných ročních srážkových úhrnů za období 1981–2010 v ploše HGR 6432 

a jejich závislost na nadmořské výšce. Patrný je výrazný nárůst srážkových úhrnů směrem do 

vrcholových partií Jeseníků v s. polovině rajonu.. 

  

Obr. 4-9. Průměrné  roční  srážkové  úhrny na ploše HGR 6431 v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost na 

nadmořské výšce 

 

Tab. 4-1. Základní údaje o vodoměrných stanicích a výsledky měření  

vodní tok stanice  

(m n. m.) 

plocha povodí 

(km2) 

průměrný srážkový úhrn 

1981–2010 (mm) 

průměrný průtok  

1980–2010 (m3/s) 

Morava Raškov (569,3) 53,85 881,2 2,441 

Morava Vlaské (777,7) 96,54 1048,0 1,951 

Branná Jindřichov (797,8) 90,31 989,7 1,612 

Desná Kouty n. D. (1052,9) 43,40 1104,9 1,228 

 

Hydrologické poměry na území HGR 6432 jsou značně variabilní, což je odrazem značné 

morfologické členitosti terénu. Údaje o průtocích na vybraných vodních tocích doplněné o srážkové 

úhrny uvádí tabulka 4-1. 

V Tab. 4-2 a Tab. 4-3 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu a odtoku za období 1981–2010, 

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

rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že na území HGR 6432 byl indikován statisticky významný trend v 
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časových řadách srážkových úhrnů s gradientem 2,31 mm/rok
 
a dále statisticky významný trend 

teploty s gradientem 0,02°C za rok. 

 

Tab. 4-2. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432  797,75 851,84 1,07 874,87 1,03 

 

Tab. 4-3. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 6432 6,35 6,95 0,60 7,26 0,31 

 

Tab. 4-4. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 325,17 374,78 1,15 380,51 1,02 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH  

Hydrologická měření byla realizována v období nízkých vodních stavů po prakticky bezesrážkovém 

zimním a jarním období (26. až 29. 3. 2014). Protože oblast HGR 6432 má mimořádný význam jako 

infiltrační oblast srážkových vod pro okolní rajony a z hlediska hydrologické bilance je významná 

znalost povrchového odtoku z rajonu do okolních převážně pánevních struktur, byly jako body pro 

hydrometrická měření vybrány profily na vodních tocích při hranicích HGR 6432 (s výjimkou hranice 

s HGR 6431, tvořené hydrologickou rozvodnicí). Měřeny byly všechny významnější vodní toky s 

výjimkou hlavních vodních toků začleněných do monitorovací sítě vodoměrných stanic ČHMÚ a 

VÚV. Výsledky hydrometrického měření včetně lokalizace jednotlivých profilů jsou přehledně 

znázorněny v Tab. 4-5, lokalizace profilů v mapě Obr. 4-10. 

Z výsledků hydrometrických měření vyplývá, že množství povrchové vody odtékající z území HGR 

6432 drobnými toky nižších řádů dosahuje i při nejnižších vodních stavech sumárně až vyšších 

jednotek m
3
/s, což je z hlediska hydrologické bilance nezanedbatelný objem. Dlouhodobě lze 

průměrný odtok podzemní vody pokládat za shodný s dlouhodobou průměrnou velikostí infiltrace 

srážek do oběhu podzemní vody v regionálním měřítku. Většina odtoku podzemní vody neprobíhá 

soustředěně prameny, ale uskutečňuje se skrytým příronem do povrchových toků.  

V rámci hydrometrování oblasti HGR 6432 bylo zřízeno šest dočasných stanic s kontinuálním 

záznamem hladiny povrchového toku – Dolní Libina, Rapotín, Krasíkov, Štíty, Moravský Karlov a 

Rešov. Jejich lokalizaci spolu s výsledky měření uvádí Obr. 4-11.  

Realizovaná měření potvrdila předpokládanou složitou vazbu mezi povrchovými a podzemními 

vodami v rajonech krystalinika. Na kontaktu hornin krystalinika a fluviálních sedimentů dochází 

zpravidla ke ztrátám vody v tocích. Při vstupu na území tvořené karbonátovými horninami dochází 

k infiltraci povrchových toků do horninového prostředí..  
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Tab. 4-5. Výsledky hydrometrického měření v oblasti HGR 6432  

číslo - název tok X Y 
průtok 

(m3/s) 

33 - Huntava - Rešov - pod vodopády Huntava 1089976 546931 0,5018 

34 - Břevenec - Dražůvka Dražůvka 1091556 551047,1 0,0490 

35 - Dolní Libina - Mladoňovský potok nad soutokem 

s Oskavou 
Mladoňovský potok 1091489 554650,7 0,3258 

36 - Dolní Libina - Oskava nad soutokem s Mlad. 

potokem 
Oskava 1091518 554629,3 1,1398 

37 - Nová Hradečná - Brabínek nad soutokem s 

ramenem Oskavy 
Brabínek 1093373 555198,1 0,4646 

38 - východně od Uničova - Lukavice Lukavice 1100063 555765,6 0,0111 

39 - Benkovský potok mezi Benkovem a Střelicemi Benkovský potok 1102400 557717,1 0,0040 

40 - Dubový potok - CHKO Litovelské Pomoraví Dubový potok 1102304 562541,3 0,0030 

41 - bezejmenný potok SV od Libivé bezejmenný potok 1095494 568201 0,0370 

42 - Řepovský potok - Řepová - křižovatka Řepovský potok 1095190 572086,7 0,0370 

43 - Mírov - pod Mírovským gruntem Mírovka 1096412 573966 0,1660 

44 - Maletín - bezejmenný přítok Mírovky bezejmenný tok 1095531 579853,3 0,0220 

45 - Ospitský potok severně od Petrušova Ospitský potok 1091945 580952,9 0,0610 

46 - Ospitský potok před ústím do Mor. Sázavy Ospitský potok 1087895 580627,7 0,0520 

48 - Hraniční potok pod Herborticemi Hraniční potok 1080963 583812,1 0,1282 

49 - Sázavský potok - Výprachtice - pila Sázavský potok 1075675 585091,8 0,2923 

50 - Moravská Sázava - Výprachtice pila Moravská Sázava 1075441 585485,1 0,0420 

51 - Štíty - u mostu Březná 1077367 577628,3 1,9971 
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Obr. 4-10. Lokalizace hydrometrických profilů v HGR 6432 
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Obr. 4-11. Dočasné hydrometrické stanice v HGR 6432 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

HGR 6432 je v převážné většině svého území budován hydrogeologickým masivem vázaným na 

horniny krystalinika. V oblastech rozšíření hydrogeologického masivu nejsou přítomny horniny s 

průlinovou porozitou, s výjimkou nejsvrchnější části vertikálního profilu tvořenou zvětralinami 

podložních hornin a na ně navazujícími pokryvy kvartérních sedimentů. V hydrogeologickém masivu 

převládá porozita puklinová, která vzniká sekundárně následkem tektonické expozice. V místech 

výskytů zkrasovělých poloh  

V oblastech rozšíření hydrogeologického masivu existují tři vertikální zóny charakterizované 

odlišnými kvalitativními a kvantitativními charakteristikami, uvedenými v Tab. 4-6 (Krásný 2012). 

 
Tab. 4-6. Vertikální členění hydrogeologického masivu (upraveno podle Krásného 2012). 

označení vertikální zóny charakteristika převládající porozita obvyklá mocnost 

svrchní či zvětralinová zvětralinový plášť 

kvartérní pokryv 

průlinová několik metrů 

výjimečně desítky metrů 

střední či puklinová v lokálním měřítku značně proměnlivé 

rozpukání 

puklinová několik desítek až kolem 

stovky metrů 

spodní či masivní jednotlivé hydraulicky nezávislé pukliny 

nebo související puklinové systémy 

puklinová stovky až tisíce metrů 

 

Svrchní neboli zvětralinová zóna s průlinovou porozitou je tvořena zvětralinovým pláštěm a na něm 

vznikajícími půdami. Obvyklá mocnost této svrchní zóny dosahuje několika metrů. Za zvláštních 

podmínek, např. podél tektonických poruch, však může vzrůstat až na desítky metrů.  

Střední neboli puklinová zóna (zóna přípovrchového rozpojení puklin) je tvořena více či méně 

rozpukanými horninami, jejichž propustnost s hloubkou klesá. Obvykle zasahuje do hloubky několik 

až mnoho desítek metrů pod terén a přechází do masivní zóny. Mocnost puklinové zóny, četnost a 

charakter puklin se obvykle liší podle typu horniny. 

Spodní neboli masivní zóna je reprezentována převahou masivních hornin s občasným výskytem více 

či méně izolovaných puklin nebo puklinových systémů. V regionálním měřítku mohou tyto 

nehomogenity tvořit vzájemně propojenou síť, umožňující rozsáhlé a hluboké proudění podzemní 

vody. Na rozdíl od střední puklinové zóny, kde propustnost s hloubkou evidentně klesá, není v 

masivní zóně tento pokles tak významný. 

Zvětralinová a puklinová zóna spolu vytvářejí připovrchový kolektor hydrogeologického masivu, 

který probíhá víceméně konformně s povrchem terénu. Tento kolektor se největší měrou podílí na 

tvorbě podzemního odtoku a také je v něm umístěna naprostá většina jímacích objektů podzemních 

vod. Míra hydraulické vodivosti a transmisivity závisí především na morfologické a hydrogeologické 

pozici, na tektonické expozici, charakteru zvětralin a v menší míře i na petrografickém charakteru 

jednotlivých horninových typů. 

Nejpříznivější hydrogeologické podmínky vznikají v depresních částech terénu, kde svahové 

sedimenty přecházejí do zvětralinového pláště podložních hornin a vytvářejí společný, převážně 

průlinový kolektor, na který je vázán velmi mělký oběh podzemních vod. Příznivé podmínky pro 

vznik akumulací podzemní vody vytvářejí v oblastech rozšíření hydrogeologického masivu kvartérní 

fluviální sedimenty, na něž jsou místně vázány zvodnělé průlinové kolektory. 
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Na jižním okraji rajonu vystupují na povrch horniny moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) - 

droby, břidlice a slepence, které lze řadit k hydrogeologickému masivu. Komplex hornin kulmu tvoří z 

hydrogeologického hlediska jednotný celek, v němž je proudění podzemních vod vázáno především na 

systém puklin a pásmo připovrchové zóny rozpukání a rozvolnění hornin. Celkově lze území, označit 

jako oblast s nepříliš příznivými podmínkami pro existenci vodárensky významných zdrojů 

podzemních vod. 

 

RAMZOVSKÉ NASUNUTÍ 

Ramzovské představuje výrazný rupturelní zlom SSV-JJZ směru, doprovázený drcením, mylonitizací 

a s ní spojeným slabým prokřemeněním, limonitizací a ankeritizací či chalkopyritizací. Ramzovské 

nasunutí má strmý úklon (mezi 60 až 80º) a kose ustřihává horninové pruhy staroměstské skupiny. 

Všechny tyto vlastnosti ramzovského nasunutí podtrhují jeho hydrogeologický význam, který je 

umocněn existencí nejmladších otevřených příčných zlomů sudetských směrů SZ-JV (např. zlomy 

petříkovský a klepáčovský), na nichž dochází často k načepování povrchových vod do horninového 

prostředí (pseudokrasové ponory) a vykazují výrazný drenážní účinek na tělesa kavernózních 

krystalických vápenců. Ve srovnání s tektonicky neporušeným hydrogeologickým masivem vykazují 

větší úspěšnost hydrogeologické vrty situované právě do těchto poruchových pásem zejména v jižní 

části krystalinika. Příčná tektonika v hydrogeologické struktuře ramzovského nasunutí vymezuje 

několik substruktur. Z rozmístění a kumulace pramenů vyplývá, že nejčastěji vznikají prameny právě 

na křížení těchto příčných zlomů s linií ramzovského nebo nýznerovského nasunutí. 

Vlastní ramzovská násunová zóna je v terénu doprovázena vznikem celé řady drobných rozptýlených 

pramenních vývěrů a zamokřených míst, které pravděpodobně mohou souviset s vývěry podzemní 

vody z tektonicky podrcených hornin v čele přesunované velkovrbenské jednotky. Je však také dost 

pravděpodobné, že násunová plocha ramzovského nasunutí může být  tvořená polohou jen velmi slabě 

propustného mylonitu vzniklého z grafitických fylitů, která vystupuje v roli nepropustné bariéry 

v puklinovém prostředí velkovrbenské jednotky v komplexu hornin tvořících svahy z. nad linií 

ramzovského nasunutí. 

Odvodnění podzemní vody hlouběji založeného oběhu tektonických pásem všech směrů se 

pravděpodobně realizuje v mnohem níže položených drenážních bázích. Extrémní případ hluboko 

založeného transferu podzemních vod představuje celá skupina Branné podél zóny ramzovského 

nasunutí, jejíž regionální odvodnění je možné na J prokázat až v údolí Moravy u Olšan a Rudy nad 

Moravou a na S u Vápenné. Odvodnění hluboko založeného puklinového systému podél ramzovského 

nasunutí se prostřednictvím fluviálních sedimentů řeky Moravy však až na výjimky (Raškov, Olšany) 

děje pouze ve zcela zanedbatelné míře. Hlavní způsob odvodnění hydrogeologické struktury 

ramzovského nasunutí se tedy odehrává prostřednictvím hlubších zón hydrogeologického masivu (tzv. 

druhá zvodeň) v hloubkách kolem 50 a více metrů (jak dokládají např. výsledky 40 až 70 m hlubokých 

vrtů HN-14, HN-15, HN-17 a HN-18 na tektonickém kontaktu staroměstské skupiny se skupinou 

Brann)é.  

Generelně lze v oblasti Ramzovského nasunutí vyčlenit tzv. I. zvodeň, s volnou, poměrně značně 

kolísající hladinou podzemní vody, a tzv. II. zvodeň projevující se subartéským až artéským režimem 

s jen velmi omezeným kolísáním statické hladiny podzemní vody. 

Rozdíly mezi I. a II. zvodní dokládají např. výsledky vrtných prací vydatnost studní nebo vrtů, které 

exploatují podzemní vodu průlinového kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Moravy, 

činí max. do 3 l/s, zcela výjimečně až 7 l/s, v druhé zvodni dochází k výraznému nárůstu specifické 
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vydatnosti. Vydatnost tzv. Krobotovy studny, jímacího objektu v místě přirozené drenáže na jihu 

struktury je dlouhodobě kolem 70 l/s. Rozdíly jsou patrné i z chemických analýz. Podzemní voda ze 

svrchního kolektoru po všech stránkách vyhovovala kritériím v době průzkumu platné ČSN 830611 

Pitná voda, v hlubších zónách se zvýšil obsah železa a manganu v podzemní vodě. Příčinou tohoto 

jevu bylo právě zastižení volných oběhových cest podzemní vody hydraulicky komunikujících se 

zónou ramzovského nasunutí, na nichž se zřejmě vyskytuje pyritové zrudnění.  

Důkaz potvrzující regionální souvislosti proudění podzemní vody podél ramzovského nasunutí a 

odvodnění této významné hydrogeologické struktury ve vývěrovém centru II. zvodně u Olšan 

představuje tzv. Krobotova studna, využívaná pro zásobování Olšanských papíren a pro zásobování 

obytných budov zaměstnanců papíren provozní a pitnou vodou. Studna je hluboká 12 m a je 

vystrojena betonovými skružemi. Před vyhloubením Krobotovy studny existovalo ve vzdálenosti 

kolem 50 m od místa její lokalizace jezero, které bylo projevem pozitivní výtlačné úrovně podzemní 

vody (původně se provozní voda do papíren čerpala právě z tohoto jezera), po zahájení čerpání ze 

studny však jezero zaniklo. 

Jako infiltrační oblasti a mimořádně zranitelná místa hydrogeologické struktury ramzovského nasunutí 

z hlediska průniku kontaminantů do horninového prostředí nutno označit především ta území, kde 

přímo na povrch nebo v podloží fluviálních či deluviálních sedimentů vycházejí tektonicky porušené a 

zkrasovělé krystalické vápence vnějšího obalu keprnické jednotky. 

 

VÁPENCOVÉ STRUKTURY 

Velmi důležitými hydrogeologickými krasovými fenomény jsou – kromě četných embryonálních 

krasových dutin a jeskyní korozního charakteru v opuštěných vápencových lomech – trvalé nebo 

periodické ponory toků a krasové prameny – vyvěračky.  

Velmi důležitými hydrogeologickými krasovými fenomény jsou také trvalé nebo periodické ponory 

toků. Nejvýznamnější ponory jsou dokumentovány z oblasti mezi Ramzovou a Ostružnou. 

Specifickým rysem v krasovém hydrogeologickém prostředí krystalických vápenců je nesoulad mezi 

hydrologickými (orografickými) a hydrogeologickými povodími, protože prostřednictvím 

rozpukaných a zkrasovělých vápenců dochází k regionálně založenému proudění podzemní vody 

napříč orografických rozvodnic. 

Zvláštní postavení v litologicko-tektonické  stavbě a v hydrogeologickém režimu podzemních vod 

mají krystalické vápence skupiny Branné. Díky stupni zkrasovění mohou působit jako přírodní  drén 

podzemních vod okolních krystalinických hornin. Zcela mimořádné hydrogeologické poměry jsou pak 

ve vápencích tam, kde se protínají regionální tektonické poruchy (např. žárovská porucha a okrajový 

sudetský zlom).  Pro losinské termy je žárovská porucha patrně klíčovou strukturou, po které sestupují 

podzemní vody směrem k Velkým Losinám a jsou tak zdrojem dotace zřídelní struktury termálních 

vod (Řezníček 1985a). 

Krasové vývěry jsou známé z okolí Branné, kde jsou úzce vázané na nerozsáhlé jeskynní komplexy 

hluboké do 10 m na jv. okraji katastrálního území Branná, kde Brusný potok a jeho pravostranný 

přítok protékají vápencovým souvrstvím svrchního oddílu skupiny Branné v ostře modelovaném údolí 

tvaru V, zahloubeném v délce 1,5 km až do podložního souvrství bazálních kvarcitů svrchního oddílu 

skupiny Branné. Bezejmenný pravostranný přítok Brusného potoka zprava přibírá v blízkosti tzv. 

Spodní vápenky podzemní vodu krasových vyvěraček vedených v evidenci ČHMÚ pod označením 

PB0016 Branná – Pod silnicí 1 a PB0017 Branná – Pod silnicí 2. 
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Vedle významné hydrogeologické funkce vápencových těles je pro dynamiku podzemních vod 

neméně důležitá úloha příčné tektoniky, která v hydrogeologické struktuře ramzovského nasunutí 

vymezuje několik substruktur. Podle poznatků získaných při rozsáhlém hydrogeologickém průzkumu 

zřídelní struktury Velké Losiny (Řezníček 1985) lze předpokládat, že výrazně vyšší hydrogeologický 

význam pro proudění podzemních vod mají právě příčné zlomy ve srovnání se směrnou tektonikou.  

Příčné poruchy mají mimořádný význam zejména  pro vzájemné hydraulické propojení jednotlivých 

litologických celků nekarbonátových krystalinických hornin  s relativně málo mocnými polohami 

intenzivně zkrasovělých krystalických vápenců, které v zóně ramzovského nasunutí vytvářejí 

významný liniový drén, umožňující jednak akumulaci, jednak transfer podzemních vod ve směru 

struktury, tj. od SV k JZ v oblasti na J od Ramzovského sedla a od JJZ k SSV v oblasti na S od 

Ramzovského sedla. Z rozmístění a kumulace pramenů zakreslených ve slepé mapě Tišnovské (1973) 

vyplývá, že nejčastěji vznikají prameny právě na křížení těchto příčných zlomů s linií ramzovského 

nasunutí. Z toho lze dedukovat, že nejživější oběh podzemní vody je vázán právě na tyto nejmladší 

příčné zlomy, které jsou otevřené a tím i pro proudění podzemní vody nejlépe propustné. Zejména 

tam, kde příčné zlomy protínají tělesa zkrasovělých vápenců, působí tyto tektonické poruchy jako 

regionální drény hydrogeologického masivu krystalinika. 

Zvodnění krasového kolektoru je výrazně nehomogenní, anizotropní a diskontinuitní se značnými 

lokálními anomáliemi odrážejícími skutečnost, že v krasovém kolektoru se akumulují zásoby 

podzemních vod, které reprezentují drenáž širokého okolního hydrogeologického masivu 

metamorfovaných hornin krystalinika. Přítomnost poloh velmi slabě propustných hornin (např. 

grafitických fylitů) v krasovém kolektoru vede k vyváření dílčích kolektorů se separátními 

piezometrickými režimy, které se projevují výraznými odchylkami např. v úrovních hladiny podzemní 

vody. Dílčí hydraulické bariéry jsou příčinou toho, že piezometrické úrovně jednotlivých lokálních  

zvodněných kolektorů jsou velmi diferencované. Generelně lze v oblasti j. od Ramzovského sedla 

vyčlenit tzv. I. zvodeň (sensu Řezníček a kol. 1990), s volnou, poměrně značně kolísající hladinou 

podzemní vody, a tzv. II. zvodeň (sensu Řezníček a kol. 1990), projevující se subartéským až 

artéským režimem s jen velmi omezeným kolísáním statické hladiny podzemní vody. Subartéský 

režim byl např. doložen na vrtu HVJ-21 po provrtání úseku páskovaných kvarcitů v etáži 106,5-108,0 

m p.t. tvořících artéský strop podložnímu krasovému kolektoru krystalických vápenců s negativním 

piezometrickou úrovní 88,7 m p.t. (Řezníček 1990a). Artéský režim se projevil na vrtu HV-32 (tzv. vrt 

Flora) po provrtání polohy grafitických fylitů v metráži 121-122 m p.t., kdy došlo k samovolnému 

přelivu až 2,5 l/s (Řezníček 1990b). Vzájemnou hydraulickou komunikaci I. a II. zvodně lze 

dokumentovat na příkladu sousedních vrtů HV-11 a HV-12 v Ramzové (Řezníček  1987), kdy byl 

karotážně prokázán sestup podzemních vod z I. zvodně do II. zvodně v množství 0,2 l/s. 

Naprosto mimořádný a nadregionální hydrogeologický význam vápencových hornin skupiny Branné 

dokumentují i výsledky průzkumného hydrogeologického vrtu HV-104 Branná (Řezníček a kol. 

1990). Vrt do dna opuštěného vápencového lomu zhruba 60 m od dvou krasových pramenů pod silnicí 

Branná – Vikantice, prošel pod 4 m mocnou polohou kvarcitických rul až do konečné hloubky 60 m 

krystalickými vápenci. Přesto, že při hloubení vrtu docházelo ke kalení vody blízkých pramenních 

vývěrů, při čerpací zkoušce ani při maximální čerpané vydatnosti 11,76 l/s nedošlo k pozorovatelnému 

snížení jejich vydatnosti. S ohledem na anomální specifickou vydatnost vrtu (q=84 l.s
-1

.m
-1

!), je 

možno s touto oblastí, která je výrazným bodem odvodnění jedné z pěti dílčích struktur vápenců 

skupiny Branné, počítat pro vodohospodářské využití. Na lokalitě Branná bylo v rámci regionálního 

hydrogeologického  průzkumu (Řezníček a kol. 1990) rovněž uskutečněno režimní měření úrovně 

hladiny podzemní vody ve vrtu HV-104, vydatnosti dvou blízkých krasových pramenů a vydatnosti 

odtoku z opuštěné štoly na grafit. Měření proběhlo v rámci hydrologického roku 1988/1989 
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v týdenních intervalech a z jeho zhodnocení vyplývá, že  maximální hodnoty hladiny a vydatností se 

vyskytují v období jarního tání v měsících březen až  květen; minimální hodnoty se dostavily se 

zpožděním v prosinci, resp. v listopadu a lednu. V záznamech režimního měření lze vysledovat i 

vzájemnou korespondenci  průběhu hladiny podzemní vody ve vrtu HV-104 a vydatností obou 

pramenů a odtoku ze štoly. Pro vydatnost pramenů a odtok ze štoly lze vypozorovat charakteristickou 

závislost na ročním chodu atmosférických srážek a výparu, velký rozdíl mezi maximálními a 

minimálními hodnotami a rychlé výrazné změny v průběhu celého měřeného období. Při vzájemném 

propojení  hlubokého a mělkého oběhu, pro který je příznačná úzká závislost na atmosférických 

srážkách, představují prameny místa přírodního odvodnění části dynamických zásob. Velké změny 

vydatnosti pramenů (QMAX/QMIN=3 až 5) jsou doprovázeny jen malým rozkyvem statické hladiny 

podzemní vody ve vrtu HV-104 (Δhs=0,2 m). Z údajů získaných uvedeným režimním měřením lze 

učinit závěr, že v této dílčí substruktuře hydrogeologické struktury ramzovského nasunutí těsně vedle 

sebe koexistují dva krasové kolektory s hydraulicky oddělenými režimy, přičemž zvodněný krasový 

kolektor zachycený vrtem HV-104 reprezentuje značné statické zásoby podzemních vod, které nejsou 

zapojeny do přímého odvodnění na povrch. 

Jiný případ výskytu hydrogeologicky anomálního prostředí představují polohy zkrasovélých vápenců 

(popř. erlanů) stroňské skupiny orlicko-kladského krystalinika v masívu Králického Sněžníku po 

obou stranách česko-polské státní hranice, V těchto vložkových horninách se vytvářejí krasovo-

puklinové systémy kolektorů, v nichž se podzemní voda hromadí v lokálních nádržích s volnou 

hladinou, odkud může být napájen i níže položený systém puklin okolních hornin. 

Dotace krasových hydrogeologických struktur masívu Králického Sněžníku probíhá třemi hlavními 

způsoby: 1. přímou infiltrací atmosférických srážek; 2. ponorem povrchových toků v místech jejich 

přechodu přes vápencové horniny (na české straně ponory Moravy pod Sněžnou chatou a pod boudou 

Vilemínka, ponory potoka Poniklec nebo Kamenitého potoka); 3. drenáží puklinových kolektorů 

hornin krystalinika uzavírajících vápencové horniny (prokazatelnou např. odlišným chemismem a 

nižší celkovou mineralizací podzemních vod některých pramenních vývěrů - např. pramen Blom-

blom; Ciezkowski 1989). Typickým průvodním jevem krasových povodí jsou ponory povrchových 

toků, které drénují prakticky veškeré povrchové vody, takže území jsou na povrchu suchá. Infiltrované 

vody proudí krasovými dutinami jednak vzóně aerace, jednak v zóně saturace. V místě kontaktu této 

zóny se zemským povrchem ve dnech dolin pak vznikají krasové vyvěračky (např. pramen Blom-

blom, výtok z jeskyně Tvarožné díry, pramen Jeskyně, Mléčný pramen, pramen pod Patzeltovou 

jeskyní, pramen Lom, pramen u hotelu Sněžník nebo pramen V louce). Na polské straně je 

dokumentováno 14, v údolí horní Moravy 12 vyvěraček (Ouhrabka 1992), přičemž 4 z nich jsou pouze 

periodické (Řehák 1994). Teplota podzemní vody krasových vyvěraček se pohybuje u většiny z nich v 

rozmezí 4 až 6 °C, vyšší teploty (6 až 8,3 °C), svědčící o hlubším založení oběhu podzemní vody, byly 

naměřeny u vyvěračky u hotelu Sněžník a u pramene V louce. Vydatnosti trvalých vyvěraček ve 

většině případů nepřevyšují 10 l/s. Nejvyšší vydatností se vyznačuje Mléčný pramen (25,3 l/s až 105,2 

l/s, průměr 46 l/s). Kromě soustředěných vývěrů na povrch dochází také ke skrytému příronu 

podzemních vod do povrchových toků, jako např. v údolí horní Moravy v širším okolí Tvarožných 

děr. 

Rozsah proudění podzemních vod v krasových systémech může dosahovat různého měřítka. Kromě 

klasického obéhu podzemních vod, od infiltrace přes proudění až po jejich vývěr v rámci jediného 

výchozu vápencových hornin, je nejčastějším jevem v masívu Králického Sněžníku proudění lokální, 

přičemž voda infiltruje i vyvěrá v rámci jednoho povodí. Vzdálenosti mezi ponorem a vývěrem se 

pohybují od stovek metrů (např. ponor Moravy - pramen Blom-blom) až po první kilometry (ponor 
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potoka Poniklec - Mléčný pramen), přičemž rychlost průtoku krasovým systémem kolísá v rozpětí 100 

až 500 m za hodinu (Ciezskowski et al. 1992). 

Kromě lokálního proudění bylo v masívu Králického Sněžníku prokázáno i proudění regionální mezi 

sousedními povodími napříč hlavní evropské rozvodnice. Z rozboru poznatků získaných při výzkumu 

odnosu karbonátových hmot ve vybraných krasových oblastech (Štelcl - Vlček - Panovský 1976) 

vyplynulo, že v krasovém území na s. úbočí Králického Sněžníku, v povodí potoka Klesnica, dochází 

k deficitu v odtoku krasových vod. Na j. úbočí a v údolí horní Moravy až po ústí Mlýnského potoka je 

situace zcela opačná. Zjištěné hydrologické poznatky konfrontované s geologickou 

stavbou vedly k vytvoření teorie o možném odtoku podzemních vod z krasových oblastí na s. úbočí 

Králického Sněžníku směrem k J do údolí horní Moravy (Don 1982). Stopovací zkoušky konané od 

roku 1981 mezi ponorem Bialy Kamien (situovaným na polském území na katastru osady Kletno 

v nadmořské výšce 940 m na z. úbočí kóty 1167 Stroma) a krasovou oblastí v povodí horní Moravy, 

doložily, souvislost ponoru Bialy Kamien v průběhu dvou týdnů s povodím horní Moravy (pramen 

Blom-blom a Tvarožné díry), i s povodím Krupé (Stříbrnický potok) v oblasti kotliny Starého Města 

pod Sněžníkem. Prokázaná souvislost ponorů na polské straně Králického Sněžníku s krasovými 

prameny na jeho j. úbočí naznačuje existenci podstatně většího rozsahu výskytu vápencových hornin, 

než signalizují jejich povrchové výchozy, a dokládá, že v masívu Králického Sněžníku dochází k 

regionálnímu proudění podzemních vod napříč evropskou rozvodnicí přibližně ve směru obec Kletno - 

Králický Sněžník - obec Horní Morava. Transfer podzemních vod probíhá na vzdálenost několika 

kilometrů rychlostí přibližně 30 m za hodinu (Ciezkowski - Pulina - Řehák 1993, Ciezkowski - Gebala 

1985, Maděra – Ciezkowski 1985). 

v masívu Králického Sněžníku a v údolí horní Moravy vytvářejí výhodné podmínky pro vznik 

vodohospodářsky využitelných vydatných pramenů (V louce, Jeskyně a Lanovka, sumární průměrná 

vydatnost ca 60 l/s). Tyto prameny nejsou dosud až na malé výjimky využívány, ačkoliv mají pro 

zásobování pitnou vodou v deficitních oblastech okolního krystalinika značný význam. Zranitelnost 

těchto krasových struktur vnějšími antropogenními zásahy (např. těžba krystalických vápenců, 

turistický ruch) je však extrémně vysoká. 

Hlubší dosah výraznějšího proudění podzemní vody lze předpokládat i v prostorově omezených 

výskytech silně rozpukaných krystalických vítošovských vápenců, jejichž těleso, porušené zlomem 

směru S-J, je především v z. části a při povrchu silně zkrasovělé. Krasové dutiny, dosahující většinou 

decimetrových rozměrů, méně centimetrových a výjimečně metrových, jsou většinou volné, pouze 

ojediněle vyplněné jílovitou hlínou s úlomky vápenců, a představují tak preferenční cesty prouděni 

podzemních vod. Na základě výsledků vrtných prací (vrt HV-101 v lomu Vítošov) byl podii 

zkrasovění stanoven až na 25 % (Sturmová 1996), jehož značná výše dobře odpovídá zjištěné středni 

až vysoké transmisivitě tohoto horninového prostředí. 

 

Funkci méně významných hydrogeologických kolektorů plní především kvarcity, dále pak 

významnější křemenné žíly, tělesa porfyroidů, metapegmatitů, metagranitoidů, případně též 

dolomitických mramorů a erlánů. 

Drakovské kvarcity tvoří významné kolektory směru SV-JZ v jv. části rajonu. Podél jejich kontaktu s 

horninami okolního krystalinika je soustředěna celá řada vývěrů podzemních vod. Zvětraliny a hrubé 

klastické sutě kvarcitů vytvářejí poměrně mocné polohy se silnou až velmi silnou propustností, které 

umožňují velmi dobrou infiltraci srážkových vod. Zvětraliny a hrubě klastické sutě kvarcitů vytvářejí 

mocné polohy se silnou až velmi silnou  propustností, které umožňují velmi dobrou infiltraci 

srážkových vod.  
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Kromě příznivých litologických a tektonických poměrů jsou navíc vytvořeny téměř ideální 

podmínky pro tvorbu zdrojů podzemních vod, spočívající ve vysokých průměrných ročních 

srážkových úhrnech, časovém rozložení srážek i v nízkých průměrných ročních teplotách vzduchu 

potlačujících výpar. Z hlediska tvorby zásob podzemních vod se jako ideální jeví pozvolné odtávání 

sněhové pokrývky na konci zimního a začátku jarního období.  

K odvodnění podzemní vody hlouběji založeného oběhu tektonických pásem všech směrů dochází 

pravděpodobně v mnohem níže položených regionálních drenážních bázích. Extrémní případ 

představuje zóna ramzovského nasunutí, jejíž regionální odvodnění je možné prokázat až v údolí 

Moravy u Olšan na J nebo u Vápenné na S (Řezníček et al. 1990). 

 

Kvantitativní ocenění hydraulických parametrů velké části puklinového kolektoru 

hydrogeologického masivu muselo být vzhledem k absenci hydrogeologických vrtných prací na 

věřšině území HGR 6432 provedeno na základě kvalifikovaného odhadu. Při použití klasifikace 

Krásného (1986) lze většinu takto vrtně hydrogeologicky neprozkoumaného hydrogeologického 

masivu označit za prostředí s nízkou transmisivitou, vytvářející předpoklady pro menší  odběry pro 

místní zásobování. 

Z dostupných výsledků hydrogeologických vrtů lze vyvodit, že ruly, migmatity i amfibolity mají 

většinou nižší propustnost než kvarcity, erlany a kvarcitické ruly. Většinou samostatný 

hydrogeologický režim vykazují křemenné či pegmatitové žíly. Značná nerovnoměrnost zvodněni 

grafitických rul je dána zatěsněním četných puklin a mylonitizovaných zón grafitem a biotitem. 

Zvlášť významně se na propustnosti hydrogeologického masivu podílí tektonické porušení hornin, 

především průběh některých puklinových nebo mylonitizovaných zón doprovázejících zlomová pásma 

směrů SZ-JV. Hydrogeologicky jsou významná i některá násunová pásma a kontakty drakovských 

kvarcitů s okolními horninami.  

Ve srovnání s tektonicky neporušeným hydrogeologickým masivem vykazují větší úspěšnost 

hydrogeologické vrty situované do poruchových pásem:  

Na východním okraji HGR 6432 horniny desenské a vrbenské skupiny silezika nemají i přes značnou 

petrografickou odlišnost zastoupených typů velké rozdíly v propustnosti. Ve vrbenské skupině je řada 

dílčích hydrogeologických údajů z důlních  prací, ale zcela chybějí hluboké  hydrogeologické vrty  s 

provedenými  přítokovými zkouškami. Výjimku tvoří údaje z 650 m hlubokého vrtu NVS-5 v Nové 

Vsi u Rýmařova (Mikuš 1968), kde  byl orientačně zjištěn koeficient filtrace 6,45.10
-8

 m/s (fylity, 

keratofyry, zelené břidlice). 

Filtrační vlastnosti většiny hornin skupiny Branné jsou z vodohospodářského hlediska neperspektivní 

a ve smyslu klasifikace hornin podle transmisivity (Krásný 1986) spadají do IV. až V. třídy s nízkou 

až velmi nízkou transmisivitou v závislosti na morfologii terénu, jak dokládají výsledky vrtů HV-11 a 

HV-12 (oba hloubky 50 m) v Ramzové, které odzkoušely hydraulické vlastnosti fylitů svrchního 

oddílu skupiny Branné v zóně připovrchového zvětrání a rozvolnění hornin (nízký index transmisivity 

Y=4,30, resp. Y=4,14), nebo 60 m vrt v Ostružné, který zastihl stejné horninové prostředí (Y=3,82), 

nebo 27 m hluboký vrt RH-1 v grafitických fylitech svrchního oddílu skupiny Branné na Ramzovském 

sedle (Y=5,06). Pouze vápencová tělesa tvořící výrazný směrný stavební prvek mohou být zkrasovělá 

a jejich transmisivita může být vysoká až velmi vysoká (I. až II. třída), charakterizovatelná možnými 
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soustředěnými odběry středního až regionálního vodohospodářského významu, jak dokládají výsledky 

vrtu HV-104 Branná (Y=7,84) nebo vrtu HVJ-21 v Ostružné (Y=6,30).  

Mimořádný hydrogeologický význam skupiny Branné dokumentují i výsledky výše zmíněného vrtu 

HV-104 Branná (Řezníček  et al. 1990). Vrt, který byl lokalizován do dna  opuštěného vápencového 

lomu zhruba 60 m od dvou krasových pramenů pod silnicí Branná - Vikantice. Přesto, že při vrtání 

docházelo ke kalení vody pramenů, při čerpací  zkoušce ani při maximální čerpané vydatnosti 12 l/s 

nedošlo k pozorovatelnému snížení jejich vydatnosti. S ohledem na anomální specifickou vydatnost 

vrtu (q=84 l/s.m !), je možno s touto oblastí, která je výrazným bodem odvodnění jedné z 5 dílčích 

struktur vápenců skupiny Branné, počítat pro vodohospodářské využití. Po bakteriologické stránce 

nebyly shledány v podzemní vodě žádné závady i navzdory tomu, že jde o strukturu s krasovo-

puklinovou porozitou, jejíž ochranu je nutno řešit komplexně v rámci celého území  skupiny Branné. 

Hydrogeologický význam skupiny Branné dále dokumentují i výsledky dalších vrtů např.: vrt 

HV106A (Hanušovice) s velmi vysokou transmisivitou a specifickou specifickou vydatností (q=20,83 

l/s.m), nebo HV-212 (Olšany) v údolí Moravy s vysokou specifickou vydatností (q=8,5 l/s.m). 

Naopak extrémní filtrační nehomogenitu krasovo-puklinového prostředí vápenců skupiny Branné 

dokládají výsledky vrtu Vhg-1 v Habarticích, který pod 3 m mocnými svahovými sedimenty zastihl až 

do konečné hloubky 17 m krystalické vápence, v nichž se nepodařilo narazit hladinu podzemní vody a 

vrt musel být pro technické obtíže (ztráta vrtného nářadí v kavernózním prostředí) likvidován. S 

obdobnými problémy se potýkalo i hloubení vrtu HV-106 Hanušovice. 

Obdobně je možno doložit příznivý vliv tektoniky např. v rohelské klenbě, kde 100 m hluboký vrt 

HV-2 Vítošov má index transmisivity Y=5,03 (na tektonickém kontaktu vítošovských vápenců a 

metapelitů rohelské klenby), zatímco sousední, 80 m hluboký vrt HV-1 mimo dosah tektoniky ověřil o 

řád nepříznivejší transmisivitu (Y=4,08). 

Horniny kulmu mají podobně jako většina nekarbovátového krystalinika nepšíznivé hydraulické 

parametry, lze je podle klasifikace Krásného (1986) zařadit mezi dosti nehomogenní kolektory s 

nízkou transmisivitou, jejichž využívání je možné pouze jednotlivými, víceméně nepravidelnými 

odběry pro místní zásobování. 

 

PÁNEVNÍ ZVODNĚLÝ SYSTÉM 

Pliopleistocenní sedimenty Mohelnické brázdy a jejího severního pokračování do šumperské kotliny 

mají velký význam pro jímání podzemní vody pro účely vodárenského zásobování jsou však součástí 

samostatného HGR 1610.  

Průlinové kolektory ve fluviálních sedimentech na ostatním území jsou z regionálního hlediska 

nevýznamné. 

 

MINERÁLNÍ VODY 

Lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s nejdelší tradicí v léčení 

nemocí nervových a nemocí dýchacího ústrojí. Mimo dalších léčebných prostředků se zde využívá 

zdroje prosté sirné termální léčivé přírodní minerální vody. 

Sirná terma se formuje po sestupu srážkových vod do hloubek kolem 1 km. Část podzemních vod 

přetéká po příčných zlomech z krasových oblastí ramzovského nasunutí. Proto byla např. navržena 
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ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Velké Losiny od obce Branná přes Šleglov směrem k Z do 

údolí Krupé a dále k J až po Hanušovice a Potůčník. 

V prostředí silně metamorfovaných hornin keprnické jednotky dochází vlivem značné doby setrvání 

vody v podzemí k jejímu ohřevu na teplotu kolem 37 °C a ke změně jejího chemického složení. 

Radiouhlíkové stáří se liší dle hloubek jednotlivých horizontů a pohybuje se mezi 10 až 20 tisíci let. 

Velké  Losiny, jsou  známy jako lázeňské místo již přibližně 500 let. První lázeňská budova byla 

postavena majitelem panství Janem Starším ze Žerotína před rokem 1576 u pramene sirné minerální 

vody. Druhá budova lázní byla postavena v roce 1592. Původně dřevěné budovy byly později 

obezděny, piscina a 16 kabin k přípravě vanových lázní byly obestavěny budovou, v níž byly do 

velkého bazénu svedeny vody ze 14 pramenů. 

Pro současný stav je rozhodující hlubinný hydrogeologický průzkum vedený Řezníčkem (1985b), v 

jehož rámci byl v roce 1980 dokončen 1001 m hluboký strukturní vrt BVJ-211, který zachytil 

sirovodíkové termy s optimálními vlastnostmi a posléze byl napojen na vodovodní řad zásobující jak 

léčebnu  tak veřejné koupaliště.  

Shrnutí dostupných poznatků o zřídelní struktuře Velké Losiny přináší v rámci prací na jednotném 

informačním systému minerálních vod zpráva Pelikána et al. (1988). V současné  době je exploatován  

pouze vrt BVJ-211 (Tab. 4-7), který zásobuje jednak léčebnu, jednak veřejné koupaliště . Vrty BJ-15 a 

BJ-16 slouží jako  pozorovací objekty. Jako záložní  zdroj pro lázně je příležitostně využíván pramen 

Marie.  Voda zdroje Eliška je odváděna pod izolovaným dnem bazénu do sběrné jímky a následně 

využívána na koupališti v Rapotíně. 

Losinská terma se formuje po sestupu srážkových vod do hloubek kolem 1 km. V  prostředí silně 

metamorfovaných hornin dochází vlivem značné  doby setrvání vody  v podzemí (řádově  tisíce let) k 

ohřevu na teplotu 37°C a ke změně chemického složení, jejichž výsledkem je vznik termy s vysokým 

stupněm alkality (pH 9,5) a nízkou celkovou mineralizací (0,25-0,35 g/l). Významnou součástí 

minerální vody jsou sloučeniny aktivní síry, reprezentované hydrogensulfidem HS
-
. Losinská  terma 

představuje mineralní vodu typu Na-HCO3CO3 až Na-HCO3CO3SO4.Pozoruhodný je vyšší obsah 

fluoru (5 mg/l) a polykyselin křemíku (okolo 50-80 mg/l). Z balneologického hlediska lze za 

nejvýznamnější považovat obsah sloučenin aktivní síry (3-6 mg/l). Minerální voda  všech zdrojů, ať 

již přirozených výstupních cest (Eliška, Marie, Marie-Terezie a  do roku 1975 Karel) či vrtů (BJ-11 až 

BJ-16, BVJ-211) má velmi stálé složení. Během celých osmdesáti let, po které byly prameny 

sledovány, nedošlo v iontové oblasti k žádným významným změnám. V letech 1980-1983 provedl 

J.Šilar (in V.Řezníček 1985b) metodou radiouhlíkového stanovení izotopové analýzy, které měly určit  

stáří minerální  vody a  předpokládanou dobu  jejich zdržení v horninovém prostředí. Stáří vody ze III. 

horizontu (809-910  m p.t.) bylo v roce 1980 stanoveno asi 25 000 let až 34 000 let. Stáří vody z I. 

horizontu (209 m p.t.) asi 20 000 let. Anomální je stanovení stáří vody II. horizontu (406-415  m p.t.) 

4 200 let, při současném nárůstu obsahu tritia. Tyto hodnoty naznačily, že vody II. horizontu jsou  

dotovány vodami mělčího oběhu. Stáří vody z vrtů BJ-11 a BJ-15 bylo stanoveno cca 11 500 let. 

Opakované izotopové analýzy na III. horizontu BVJ-211 v roce 1984 vykázaly však již jen hodnotu 16 

600 ± 900 let. 

Z pozorování tlaků, vydatností a teplot na původních zdrojích jakož i na průzkumných 

hydrogeologických vrtech a jímacích objektech vyplývá, že v oblasti Velkých Losin existuje normální 

teplotní pole, charakterizované tepelným tokem max. 60 mW/m
2
 při geotermickém stupni 33 m na 

1°C. V hloubce 1 km, kde dochází k formování termy, má voda ztíženého oběhu maximální teplotu  

36,8°C (Řezníček 1985b). 
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Na základě dlouhodobých pozorování lze formulovat následující závěry o současném režimu 

minerálních  vod zřídelní struktury Velké Losiny:  

1. Určujícím  činitelem v režimu  hlubinných sirných vod jsou na straně jedné přírodní poměry, na 

straně druhé stupeň exploatace zřídla BVJ-211. 

2. Současná spotřeba teplých sirných  vod v lázeňské léčebně činí méně než 25 % využitelných zdrojů, 

a to včetně rehabilitačního bazénu. Spolu se spotřebou koupaliště pak činí 2/3 využitelných zdrojů, 

t.j. 14 l/s. 

3. Odběr termální vody pro  veřejné koupaliště je sezónní (květen - říjen) a tato skutečnost se odráží v 

režimních změnách všech   ostatních hydrogeologických objektů. 

4. V období listopad - duben  dochází ve zřídelní struktuře k do plňování statických zásob, což  se 

projevuje zvýšením tlaků na zhlaví uzavřených vrtů a zvýšením vydatnosti samovolných přelivů 

zřídel. 

 5. Se zvýšením vydatností samovolných přelivů se zvyšuje nepatrně i teplota vyvěrajících vod. 

 6. V období, po které  byly sledovány důsledky intenzivní exploatace, bylo zjištěno postupné 

snižování  maximálních hydrostatických tlaků ve zřídelní struktuře, které činí cca 10 kPa za 1 rok. 

Vzhledem k této skutečnosti je třeba věnovat tlakovým poměrům maximální pozornost. 

 

Tab. 4-7. Přehled využitelných zdrojů sirných vod zřídelní struktury Velké Losiny 

teplé sirné vody o teplotě vyšší než 35 °C vydatnost 

BVJ-211/III neboli zřídlo "Žerotín" 21,0 l/s 

vlažné sirné vody o teplotě 25-30 °C        

Petr (BJ-15) 1,5 l/s 

Dobra (BJ-16) 1,5 l/s 

studené sirné vody o teplotě 10-12 °C  

Karel 0,1 l/s 

 

Na území HGR 6432 se nachází i další lázeňské místo celostátního významu - lázně Bludov, které v 

lázeňské léčebně situované na z. okraji obce využívají prostou, síranovo-chloridovou sodnou, 

hypotonickou, silně alkalickou vodu se zvýšeným obsahem fluóru a se zvýšenou teplotou (24,2 °C). V 

roce 1963 získala tato léčebna nový zdroj léčivé vody, jehož technické parametry spolu s kvalitou 

zachycené vody zajišťují pokračování lázeňské tradice i po fyzickém zestárnutí původních zdrojů 

Therma a Bazénový. 

Zdroj léčivé vody (v minulosti nesprávné označované za sirnou radioaktivní termální minerální vodu) 

byl znovuobjeven v roce 1929, kdy byly na místě s nápadně špatným vzrůstem vegetace v údolní nivě 

Moravy na pozemku statkáře Z.Pospíšila odebrány vzorky vody. Podle nepotvrzených historických 

údajů však již v 17. století používali Žerotínové na svých pozemcích v bludovském katastru ke 

koupelím teplý pramen a na jeho vývěru nechali vystavět mramorový bazén, který však byl později 

zrušen. Původní technicky nevyhovující zdroje Therma a Bazénový byly v rámci dokončovacích prací 

na vrtu Hg-1 (rok 1963) likvidovány. Celková vydatnost vrtu Hg-1 na úrovni nadzemního přepadu činí 

kolem 1 l/s s teplotou 24°C. 

Balneologicky využívaná voda hlubšího oběhu se formuje z atmosférických vod, infiltrujících do 

hornin tektonicky silně postižené skupiny Branné při z. okraji keprnické skupiny v oblasti Olšan a 

Rudy nad Moravou. Pomalý pohyb podzemní vody je vázán na zónu bušínského zlomu probíhající 
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údolím Moravy až k Bludovu. Výstup podzemní vody z hloubek kolem 500 - 600 m (vzhledem ke 

geotermickému stupni předpokládaná hloubková úroveň formování vod) k povrchu je limitován 

jednak zatěsněním tektonické zóny v cementačním pásmu, jednak možností nekontrolovatelného 

rozptylu vod hlubšího oběhu do mělkého kolektoru v kvartérních fluviálních sedimentech údolí 

Moravy. K laterálnímu rozptylu od bušínské poruchy směrem k SV do levobřežní části údolní nivy 

Moravy dochází u vystupujích podzemních vod jen v oblasti rozšíření šumperského masívu, jehož 

granodiority jsou oproti metamorfitům křehčí a tudíž i prostoupené otevřenějším systémem tranzitních 

cest. 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Nízká hustota osídlení a malý stupeň antropogenního využití krajiny se dosud příznivě promítají do 

kvality infiltrujících vod, které až na nepatrné výjimky nejsou bodově kontaminovány. Podzemní vody 

sledované oblasti mají obsahy nejdůležitějších sledovaných složek hluboko pod limity pro pitnou vodu 

a lze je pro účely veřejného zásobování využívat bez předchozí technologické úpravy pouze po 

hygienickém zabezpečení. Jejich předností jsou velmi nízké hmotnostní koncentrace iontů silných 

anorganických kyselin, což je zvláště důležité u obsahů dusičnanů nepřevyšujících 15 mg/l. 

V krystalinických horninách dominují podzemní vody kalcium-hydrogenuhličitanového (Ca-HCO3) 

chemického typu. Lokálně se vyskytují vody s podílem hořčíku nebo síranů (Mg-HCO3, Ca-SO4 a 

Mg-SO4), výjimečně pak i typ natrium-sulfátový (Na-SO4). Celková mineralizace je převážně nízká a 

kolísá v rozmezí 100–300 mg/l, jen zřídka přesahuje hodnoty 500 mg/l. 

Poněkud odlišný chemismus se projevuje u podzemní vody některých krasových vyvěraček. Pokud 

odvodňuje krasovo-puklinový kolektor chemicky čistých krystalických vápenců, jako např. vyvěračka 

v sedle Na Pomezí (v HGR 6431), má to za následek zvýšenou celkovou mineralizaci podzemní vody 

(až 300 mg/l) a výrazně dominantní postavení vápníku v kationtové části. V hlubších zónách se 

zvyšuje obsah železa, manganu, síranů i celkové mineralizace v důsledku komunikace podzemních 

vod s horninami krystalinika, kde se vyskytují různé typy zrudnění. 

V chemickém složení podzemních vod hydrogeologického masivu se výrazně projevuje vliv jejich 

velmi rychlého oběhu v mělkém kolektoru připovrchové zóny rozpukání a rozvolnění krystalinických 

hornin bez výrazných vazeb k jednotlivým petrografickým typům hornin. Jedná se o atmosférogenní 

petrogenní podzemní vody rychlého oběhu, chemismem blízké složení vod atmosférických srážek a 

chemismem reflektující mineralogicko-petrografický charakter prostředí oběhu a redukovanou 

možnost hydrolýzy silikátových horninotvorných minerálů. Jako hlavní mineralizační procesy se 

uplatňují rozpouštění karbonátů (vody karbonátogenní ve vápencových tělesech) a hydrolýza silikátů 

(vody silikátogenní v ostatním krystaliniku). Typická je velmi nízká celková mineralizace (okolo 0,05 

až 0,1 g/l), podzemní vody jsou měkké (tvrdost do 1,5 mval/l) s nízkými koncentracemi 

hydrogenuhličitanů. Chemické složení podzemních vod indikuje, že tyto vody náležejí do zóny aktivní 

vodní výměny a že jejich chemismus se formuje do hloubek nepřesahujících 150 až 200 m p.t., jak 

dokládá porovnání teplot podzemní vody ze 150 m hlubokého vrtu HVJ-21 (tv=10,2 °C; Řezníček 

1990a), geotermického stupně (33 m/1 °C) a průměrné roční teploty vzduchu (6 °C). Metamorfóza 

chemismu podzemní vody při přechodu z tzv. I. zvodně do II. zvodně se projevuje v narůstajícím 

zastoupení iontů vápníku a hydrogenuhličitanů, což se následně promítá i do zvýšení celkové 

mineralizace v závislosti na době zdržení podzemní vody v oběhovém prostředí hydrogeologického 

masivu. Zastoupení ostatních komponent, z nichž nejdůležitější představují hmotnostní koncentrace 

iontů silných minerálních kyselin, zůstává prakticky beze změny. Právě vyšší hodnoty celkové 
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mineralizace indikují ty podzemní vody, které se formují téměř výhradně v krasovém kolektoru 

vápenců, což rovněž dokumentuje jak jejich výrazný kalcium-hydrogenuhličitanový typ, tak zejména 

velmi nízká hodnota koeficientu rMg/rCa (běžně kolem 0,1), která signalizuje naprostou převahu 

vápenatých iontů nad hořečnatými. Z hlediska požadavků daných Vyhláškou MZd č. 252/2004 Sb. se 

v naprosté většině případů jedná o podzemní vody, které lze po příslušném hygienickém zabezpečení 

využívat k vodovodnímu zásobování obyvatelstva pitnou vodou bez jakékoliv předchozí 

technologické úpravy. Jde o podzemní vody čiré, chemicky velmi čisté, s minimálním obsahem 

oxidovatelných organických látek, pouze občasná záporná hodnota Langelierova saturačního indexu 

upozorňuje na jejich mírně agresivní povahu. 

Podzemní vody kolektoru vyvinutého v drakovských kvarcitech jsou mimořádně nízce celkově 

mineralizované a extrémně měkké, což svědčí o jejich velmi rychlém oběhu.  

Ve velmi nízce mineralizovaných vodách (okolo 0,05 až 0,1 g/l) v kationtové části výrazně dominují 

ionty vápníku, které téměř vždy přesahují zastoupení 50 mval%, dále pak následují alkálie (sodík, 

draslík), s podílem většinou mezi 20 až 40 mval%; v aniontové části je zastoupení proměnlivější - 

podíl síranů v některých případech může dosahovat až zhruba 45 mval%, jinak hydrogenuhličitany 

jasně převažují nad sírany. Podzemní vody orlicko-sněžnického krystalinika se vyznačují zvýšenými 

koncentracemi Rn
222

. Z nízkého hydrogeochemického koeficientu (rMg/rCa v mezích 0,1 až 0,5) je 

zřejmé, že ve zvodněném horninovém prostředí krystalinika jsou ve značné převaze vápenaté ionty 

nad hořečnatými (převaha světlých horninotvorných minerálů nad tmavými), anebo v případě skupiny 

Branné přitéká značný podíl jímané podzemní vody z těles krystalických vápenců. Vzájemný poměr 

alkálií a alkalických zemin (rCa+Mg/rNa) v podzemních vodách krystalinika je závislý na hloubce a 

způsobu dotace zvodněného kolektoru. Se zvyšující se hloubkou oběhu podzemní vody a s rostoucí 

vzdáleností od infiltračních území se zvyšují koncentrace sodíku a hodnoty rCa+Mg/rNa v rozpětí 12 

až 2 a ukazují, že podzemní vody krystalinika převážně odpovídají zóně aktivní vodní výměny 

v hloubkách nepřesahujících 150 m pod terénem. Přítomnost volného oxidu uhličitého zřetelně vzrůstá 

v blízkosti tektonických zón (Řezníček 1985a). Směrem do podhůří, pod úroveň ca 750 m n.m., mírně 

roste celková mineralizace i tvrdost podzemní vody, delší dobu oběhu signalizují i zvýšené 

koncentrace hydrogenuhličitanů. Podzemní vody kolektorů amfibolitových masívů novoměstské, 

staroměstské a desenské skupiny se projevují zvýšenými koncentracemi železa, manganu, vápníku a 

hořčíku a rovněž zásaditým pH. 
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Obr. 4-12: Chemismus podzemní vody ve vrtech 
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

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

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

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

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

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

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

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

 

Podle tohoto hodnocení v HGR 6432 převládají podzemní vody základního chemického typu Ca-

HCO3, které v některých oblastech přecházejí k chemickým typu Ca-HCO3SO4 (převážně uprostřed 

rajonu v severním okolí Šumperku),  případně CaMg-HCO3SO4. Proměnlivost chemických typů je 

znázorněna v Obr. 4-13. 
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Obr. 4-13. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 6432 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). 

V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V HGR 6432 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na prameni Branná (R35; tab. 4-7). 

Střední doba zdržení zde dosahuje 3–11 let (Tab. 4-8). Pramen je situován v blízkosti ramzovského 

sedla v horském prostředí Jeseníků. V nižších nadmořských výškách lze očekávat doby zdržení v řádu 

prvních desítek let. (Tab. 4-9). 

 

Tab. 4-8. Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R35 3,7 ± 0,2 7,2 ± 0,8 0,55 ± 0,05 3 ± 0,4 

 

Tab. 4-9. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek freon 11 freon 12 freon 113 SF6 

R35 kontaminace kontaminace 1–20 3–11 

 

Střední doby zdržení v HGR 6432 dosahují podle analogie s HGR 6431 a dalšími podobnými rajony 

prvních desítek let. V horské oblasti Jeseníků to může být i pod 10 let. Vyhlazený průběh hodnot 
18

O 

a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je 

velmi nízké (Bruthans et al. 2006). 
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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD  

Hodnoty čerpání podzemních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, ale také 

pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. Skutečný odběr byl porovnáván 

s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při následujících výpočtech a jeho 

variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl přetékání mezi kolektory. 

Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné zásobování ve vlastnictví obcí 

nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné objekty, byly doplněny do 

databáze.  

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

V oblasti HGR 6432 byly vyhodnoceny nejvýznamnější  odběry podzemních vod, které byly 

rozčleněny do jednotlivých kategorií na základě množství odebíraných podzemních vod (průměrný 

odběr v l/s vypočítaný na základě odebíraných množství za rok 2012). Následně byla hlavní odběrná 

místa zakreslena do topografické mapy, a to včetně názvu subjektu jímajícího podzemní vody. V 

případě HGR 6432 byly hranice jednotlivých kategorií zvoleny v intervalech 0,5–1,0 l/s; 1,1–2,0 l/s 

2,1–5,5 l/s a > 5,5 l/s
1
. Mapa odebíraných množství podzemních vod spolu s celkovým povoleným 

odebíraným množstvím pro HGR 6432 je uvedena na Obr. 4-14.  

Na území HGR 6432 patří mezi nejvýznamnější odběratele Sněžník a.s., kdy je z vrtů Velký a Malý 

mamutí pramen odebíráno 11,1 l/s. Z ostatních odběrůpodzemních vod, které přesahují množství 2 l/s, 

se jedná převážně o vodní zdroje zásobující obecní vodovody, případně zdroje pro zasněžování 

lyžařských areálů (obce Dolní Morava - Velká Morava, Jindřichov, Písařov, Horní Studénky, 

Drozdov, Kosov, Nový Malín, Lipinka,, Hynčice pod Sušinou – vleky). Kromě jediného žádný z 

odběrů nedosahuje kritického množství povoleného vodoprávním úřadem. Výjimku tvoří právě 

nejvydatnější vrty Velký a Malý mamutí pramen, které v hloubce cca 70 m zastihují nejnižší patro 

krasového jeskynního systému, který začíná na severní straně Kralického Sněžníku, pokračuje několik 

set metrů západně od vrcholu Kralického Sněžníku až k jeskyni Tvarožné díry a Patzeltově a poté se 

přibližuje k povrchu a odvodňuje se do toku Moravy. Množství odebírané podzemní vody se zde 

prakticky shoduje s maximálním povoleným odebíraným množstvím. 
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Obr. 4-14. Odběry podzemních vod v HGR 6432 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. 

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 (viz Obr. 5-1, 5-2). 

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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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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Koncepční model proudění podzemní vody v HGR 6432 lze shrnout v následujících bodech:  

 Hydrogeologický masiv představuje složité, heterogenní a anizotropní hydrogeologické 

prostředí s velmi nepravidelným rozdělením cest proudění podzemní vody a s nespojitým 

zvodněním. 

 Významnou hydrogeologickou funkci mají struktury výzané na krystalické vápence. 

 Hodnoty koeficientu filtrace se pohybují v rozmezí n.10
-6

–n.10
-5

 m/s, hodnoty koeficientu 

transmisivity v řádu n.10
-5

 m
2
/s. Vyšší transmisivita byla zjištěna v komplexu puklinovo-

krasově propustných vápenců série Branné, která se projevila zvýšenou vydatností pramenů, 

jakož i hydrogeologických vrtů vybudovaných v této oblasti.  

 K dotaci kolektorů dochází infiltrací atmosférických srážek v celé ploše rajonu, k odvodnění 

nejčastěji v úrovni místních drenážních bází skrytě do vodních toků prostřednictvím 

kvartérních sedimentů. 

 Povodí povrchových toků nebo i jednotlivých malých údolí představují téměř vždy samostatné 

zvodnělé systémy. 

 Bilančně významné odběry jsou soustředěny jímacích územích (JÚ) Malý a Velký mamutí 

pramen, Dolní Morava - Velká Morava, Jindřichov, Písařov, Horní Studénky, Drozdov, 

Kosov, Nový Malín, Lipinka, Hynčice pod Sušinou – vleky. 

. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

V území HGR 6432 je velmi složité s ohledem na jeho specifickou geologickou a hydrogeologickou 

charakteristiku vyhodnotit klíčové faktory, nezbytné k vytvoření koncepčního hydrogeologického 

modelu. Jde především o interpretaci geometrie zvodněné vrstvy – její mocnost, litologické, resp. 

tektonické omezení, hydraulické funkce aj. 

HGR 6432 v rozhodující míře zahrnuje hydrogeologický masiv vázaný na horniny krystalinika. 

Hydrogeologický masiv představuje oblast infiltrace a stoku, tedy oblast primární dotace pro sousední 

pánevní rajony. Dotace podzemní vody probíhá přímou infiltrací srážek do horninového prostředí. 

V horninách krystalinika se převážně uplatňuje puklinová propustnost. V místech výskytů 

zkrasovělých poloh krystalických vápenců převládá propustnost puklinově-krasová. Příznivější 

podmínky pro oběh podzemní vody v krystalinických horninách HGR 6432 jsou většinou v zóně 

zvětrání, v pásmu podpovrchového rozpojení hornin a v tektonicky porušených zónách a zvláště pak 

ve zkrasovělých polohách krystalických vápenců. Živější oběh podzemní vody s její lokální akumulací 

se uplatňuje v proluviálních a kvartérních štěrkopísčitých výplních údolí. Mocnost hydrogeologického 

kolekotru a izolinie báze připovrchové zóny jsou znázorněny na v Obr. 5-3. 
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Obr. 5-3. Mocnost hydrogeologického kolektoru 
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Podzemní odtok zajišťuje minimální průtoky v sušších obdobích a má značný vliv na podzemní vody 

okolních rajonů, zvláště pak HGR 1610.  Zvýšené hodnoty podzemního odtoku se projevují lokálně 

v místech tektonické predispozice a výskytu zkrasovělých poloh krystalických vápenců. Podzemní 

odtok pro HGR 6432 byl hodnocen při zpracování hydrologického modelu. Jeho zjištěná průměrná 

hodnota činí 7,86 l/s.km
2
. Uvedený výsledek pro území HGR 6432 o ploše 1422,8 km

2
 (je zde 

započtena i plocha rajonu 1610) odpovídá hodnotě 11 183 l/s. Hydrologickým modelem vypočtená 

hodnota ve srovnání s pojetím Krásného (1982), kde podzemní odtok se pohybuje v průměru 6–7 

l/s.km
2
, je poněkud vyšší. Dle Krásného (1982) velikosti podzemního odtoku jsou extrémně vysoké ve 

vrcholové části Hrubého Jeseníku (pro Divokou Desnou v Koutech nad Desnou je udávána hodnota 

11,3 l/s.km
2
). Nejvyšší hodnoty podzemního odtoku jsou zaznamenávány v místech, výskytu 

významného puklinového, eventuelně puklinově krasového kolektoru (silně porušené krystalinické 

horniny v pásmu podpovrchového rozpojení hornin a v tektonických zónách, resp. krystalické 

vápence), kde jsou dosahovány vysoké úhrny spadlých atmosférických srážek. Dochází zde ke 

snadnější infiltraci srážkových vod do horninového prostředí. Stupeň a hodnota specifického odtoku 

jsou schematicky znázorněny na Obr. 5-4.  

 

Obr. 5-4. Schematické znázornění stupně a hodnoty specifického odtoku 
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V posuzovaném rajonu je hydrogeologicky velmi významný prostor jižně od Ramzové (skupina 

Branné), kde vystupují převážně epizonálně metamorfované devonské vápence, tvořící pruh ssv. – jjz. 

směru. Vápence zde působí jako regionální drén, kde příčná tektonika vymezuje dílčí zvodněné 

subsystémy s odvodněním významnými prameny, např. v Branné, Bohdíkově a jinde. V severní části 

pruhu Branné byla zjištěna řada pramenních vývěrů o vydatnosti řádově mnoha desítek sekundových 

litrů s uváděnou maximální vydatností až 200 l/s (Kukačka a kol, 2005), přičemž byly lokalizovány 

závrty s výraznými ztrátovými úseky vodních toků. Na základě provedené bilance byl odhadnut přítok 

podzemní vody z okolního krystalinika do vápenců ve výši několika stovek sekundových litrů. 

Nejjižnější vývěrové centrum skupiny Branné se nachází v prostoru Olšan, v místě křížení 

ramzovského nasunutí s bušínským zlomem. Podzemní vody zde byly jímány studnami pro 

papírenský podnik v Olšanech v údolních náplavech Moravy (Krobotova studna s využitelnou 

vydatností do 70 l.s
-1

, Vaňkova studna, Závodní studna). V současnosti podzemní voda v Olšanech je 

využívána prostřednictvím jímacích vrtů přímo z vápenců. 

Kritickým faktorem pro konstrukci hydroizohyps byl značný nedostatek dat (údajů o úrovni hladin 

podzemní vody), který se projevil zejména v oblastech s vyšší nadmořskou výškou a s ní souvisejícím 

značným morfologickým členěním. Data umožňující konstrukci hydroizohyps v oblasti HGR 6432 

jsou v dostatečné hustotě k dispozici pouze v těsné blízkosti HGR 1610 (širší okolí Zábřeha a 

Šumperka) a HGR 1621 (okolí Uničova a Libiny). Ve vyšších nadmořských výškách byly 

hydroizohypsy zkonstruovány v údolí Moravy mezi Bohdíkovem a Hanušovicemi, kde podzemní 

vody z genetického hlediska rovněž náleží ke kvartérnímu kolektoru údolní nivy. Prostředí 

hydrogeologického masivu pak odpovídá okolí Starého Města (Krupá, Vrbenský potok, Chrastický 

potok) a toky Moravy, Branné a Krupé nad Hanušovicemi, kde je zřejmý značný hydraulický gradient. 

Na ostatním rozsáhlém území HGR 6432 nebylo možní díky absenci dat průběh hydroizohyps 

zkonstruovat (Obr. 5-5). 
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Obr. 5-5. Průběh hydroizohyps 
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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. U vrtů v HGR 6432 je velmi dobře patrné minimum z přelomu 80. a 90. let 

minulého století, které bylo zaznamenáno i v jiných oblastech.. Seznam vrtů použitých pro analýzu je 

uveden v Tab. 5-1, kolísání hladin na těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-6.  

 

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

číslo vrtu lokalita X Y Z hloubka dokončení vrtu GDO 

VB0502 Velké Losiny 1071645 557230,8 394 13 1990 296186 

VB0511 Velké Losiny 1071651 557231 393,94 13 2006 680672 

VB0002 Dolní Bohdíkov 1073348 567656 342,47 11,4 1964 294092 

6M-020b Dolní Bohdíkov 1073822 567874,7 339,5 15 2006 684632 

VB0012 Šumperk 1079100 563498 309,61 18,8 1964 294847 

VB0507 Bludov 1083864 567353,7 284,91 18,5 2006 692236 

VB0006 Bludov 1083869 567361,2 284,85 17,6 1964 294844 

VB9509 Lesnice 1086313 567188 277,3 104,5 1990 295556 

VB0020 Lesnice 1088170 567165 271,1 16,9 1964 298178 

VB0026 Hrabová u Dubicka 1091039 566263 265,47 17 1964 298175 

VB9513 Bohuslavice nad Moravou 1093548 567841,9 260,1 79 1989 298904 

VB9514 Bohuslavice nad Moravou 1093554 567840,1 260,2 50 1989 298905 

VB0022 Pískov 1094457 559744,2 348,8 12 1974 300614 
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny ve vrtech ČHMÚ v HGR 6432 

 

Pro pořízení dat při režimním měření hladin podzemních vod v nově vybudovaných 

hydrogeologických vrtech 6432_1 Nemrlov, 6432_6 Raškov-Dvůr a 6432_8 Nemile byla použita čidla 

s automatickým záznamem (dataloggery). Vrt 6432_1 byl sledován od února do října 2015, vrt 6432_6 

od dubna do října 2015 a vrt 6432_8 od ledna do října 2015.  

Z grafického záznamu (Obr. 5-7) sledování vrtů 6432_1 a 6432_8 je patrný velmi podobný průběh 

úrovně hladiny podzemní vody v obou vrtech. Od začátku roku 2015 do 20. března úroveň hladiny 

oscilovala při celkově sestupném trendu. V druhé polovině března se projevilo jarní kolísání hladiny, 

během dubna její pokles a následná oscilace do 22. srpna. Od konce června úroveň hladiny prakticky 

lineárně klesala až do poloviny srpna, kdy došlo k jejímu zvýšení a následně ke zpomalení 

poklesového trendu. Celkově došlo za sledované období v Nemrlově k poklesu úrovně hladiny 

podzemní vody o 0,40 m a v Nemile o 0,50 m. Nejvyšší úroveň hladiny byla zastižena v březnu a 

nejnižší v září a říjnu. Velmi vydatné srážky, které se na našem území vyskytly po delším suchém 

období ve dnech 16. až 19. srpna se na chodu hladiny podzemní vody projevily s minimálním 

zpožděním. 

Ve vrtu 6432-6 Raškov Dvůr byl zaznamenáván od začátku sledování pozvolný pokles úrovně hladiny 

podzemní vody. Na konci sledovaného období v říjnu 2015 byly dokumentovány nejnižší hodnoty 

úrovně hladiny. Celkově došlo za sledované období v Raškově Dvoře k poklesu úrovně hladiny 

podzemní vody o 0,80 m. 
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Obr. 5-7. Průběh hladiny podzemní vody v nových vrtech projektu 
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5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 

6432_1 Nemrlov, 6432_6 Raškov-Dvůr a 6432_8 Nemile do státní monitorovací sítě (Tab. 5-2). 

 

Tab. 5-2. Hydrogeologický vrt navržený pro monitoring hladiny podzemní vody v HGR 6432 

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

(m n.m.) 

Z odměrný bod 

(m n.m.) 

hloubka 

(m) 

hladina pod 

terénem (m) 

6432-1 Nemrlov 1089302 551947,2 305,82 306,61 22 2,26 

6432-6 Raškov Dvůr 1069742 566654,1 363,03 364,07 30 5,54 

6432-8 Nemile 1088186 573525,9 287,89 288,64 22 2,59 

 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy stávající vrty 

ČHMÚ, uvedené v Tab. 5-3. 

 

Tab. 5-3. Referenční vrty navržené k monitorování v HGR 6432 

označení objektu název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

(m) (m n. m.) (m n. m.) 

VB0502 Velké Losiny krystalinikum 13,00 394,00 391,00 

VB0511 Velké Losiny krystalinikum 13,00 393,94 391,00 

VB0002 Dolní Bohdíkov krystalinikum 11,40 342,47 341,30 

VB0505 (6M-020b) Dolní Bohdíkov krystalinikum 15,00 339,50 337,50 
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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 

Rozsáhlý rajon 6432 je v severní části pokryt 5 povodími a 2 mezipovodími, jejichž odtok je sledován 

vodoměrnými stanicemi: 

 povodí Moravy po profil Vlaské (3410); 

 povodí Telčavy po profil Staré Město (3420); 

 povodí Branné po profil Jindřichov (3440); 

 povodí Desné po profil Kouty nad Desnou (3460); 

 povodí povodí Merty po profil Sobotín (3480); 

 povodí mezipovodí Krupé s dolním profilem Habartice (3430) a horním profilem Staré město 

na Telčavě (3420); 

 mezipovodí Moravy s dolním profilem Raškov (3450) a horními profily Vlaské na Moravě 

(3410), Habartice na Krupé (3430) a Jindřichov na Branné (3440). 

 

Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými 

stanicemi ČHMÚ. Poloha povodí a mezipovodí v HGR 6432 je znázorněna na obrázku 6-1, základní 

charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byla v oblasti HGR 6431 zřízena následující 

pozorování: 

 T-3 (6432) Oskava (Dolní Libina); 

 T-4 (6432) Mírovka (Mohelnice); 

 T-5 (6432) Desná (Rapotín); 

 T-6 (6432) Moravská Sázava (Krasíkov); 

 T-7 (6432, 4292) Štíty (Březná). 

 

V HGR 6432 tvořeném krystalickými horninami jsou vodoměrná pozorování základním zdrojem 

informací, zvolené profily zahušťují síť stanic ČHMÚ zejména v jižní části rajonu, čímž vyrovnávají 

hustotu stanic ČHMÚ soustředěných v jeho severní části. Velké množství stanic ve srovnání s jinými 

rajony je dáno velkou plochou HGR 6432 a významnou vertikální variabilitou povrchu (horské oblasti 

na severu a nížiny na jihu), což se projevuje i v distribuci srážek a podzemního odtoku.  
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 
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Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 6432 – 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. 

 

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. Obr. 6-2 poskytuje 

informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v procentech 

celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

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

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

JEV  % 

(1981-2010) 

% 

(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR 6432 NaN NaN 135,04 134,79 1,14 1,14 

POD Mezipovodí Krupá (Habartice) 0,26 0,19 4,13 2,70 0,57 0,37 

POD Mezipovodí Morava (Raškov) 0,64 0,52 15,35 10,85 3,42 2,42 

POD povodí Morava (Vlaské) 0,04 0,05 0,79 1,05 0,10 0,13 

POV HGR 6432 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

POV Mezipovodí Krupá (Habartice) 0,48 NaN 7,83 NaN 1,07 NaN 

POV Mezipovodí Morava (Raškov) 0,03 0,03 0,61 0,61 0,14 0,14 

POV povodí Morava (Vlaské) 0,16 0,16 3,06 3,06 0,38 0,38 

VYP HGR 6432 NaN NaN 98,29 123,99 0,83 1,05 

VYP Mezipovodí Krupá (Habartice) 0,66 0,84 10,98 12,67 1,51 1,74 

VYP Mezipovodí Morava (Raškov) 1,08 1,40 26,22 30,19 5,84 6,73 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

ID  DBC ANALOG P  

(mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n.m.) 

A  

(km2) 

IA 

(km2) 

KALIB 

6432m 

3430-

3420 

mezipovodí 

Krupá 

(Habartice) 

3430-

3420 

 1049,01 1,706 741,61 87,41 87,34 1961–

2009 

6432m 

3450-

3410- 

3430- 

3440 

mezipovodí 

Morava 

(Raškov) 

3450- 

3410- 

3430- 

3440 

 881,20 2,441 569,29 53,85 53,85 1961–

2009 

6432p 

3410 

 

povodí Morava 

(Vlaské) 

3410  1047,99 1,951 777,68 96,54 95,73 1961–

2010 

6432p 

3420 

 

povodí Telčava 

(Staré Město 

pod Sněžníkem) 

3420  1086,82 0,488 812,14 21,92 21,92 1961–

2009 

6432p 

3440 

 

 

povodí Branná 

(Jindřichov) 

3440  989,74 1,612 797,78 90,31 90,31 1961–

2010 

6432p 

3460 

 

povodí Desná 

(Kouty nad 

Desnou) 

3460  1104,09 1,228 1052,98 43,40 43,40 1961–

2004 

6432p 

3480 

povodí Merta 

(Sobotín) 

3480  996,83 1,115 771,01 66,55 66,55 1961–

2010 

HGR HGR 6432 - TRANS 851,88 - 576,17 1422,76 1422,76 NE 
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Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 6431 

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 6432 byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro HGR 6432 dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS.. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na Obr. 6-3 průběh základního odtoku 

stanovený modelováním. 

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

měřeného průtoku je pro mezipovodí Krupá (Habartice) -1.35, mezipovodí Morava (Raškov) -0.61, 

povodí Morava (Vlaské) 0.53, povodí Telčský p. (Staré Město pod Sněžkou) -4.3, povodí Branná 

(Jindřichov) 0.6, povodí Desná (Kouty nad Desnou) -0.36 a povodí Merta (Sobotín) 0.39. 

Na Obr. 6-4 jsou pro HGR 6432 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 6432. 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 

6432m3450-3410-3430-3440 678984 -0.014 

6432m3450-3410-3430-3440 693854 0.0585 

6432m3450-3410-3430-3440 684632 0.118 

6432m3450-3410-3430-3440 681857 0.146 

6432m3450-3410-3430-3440 294092 0.179 

6432p3480 294847 0.525 

6432p3480 298175 0.703 

6432p3480 680672 0.725 

6432p3480 296186 0.748 

 

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

DBC 6432p3480 

BILAN 0.6046489 

Kliner-Knezek 0.3876118 

 

V podmínkách krystalinického rajonu, pro který není charakteristické souvislé zvodnění, je 

problematické najít vrt, který má předpoklady uspokojivě reprezentovat charakter základního odtoku 

na HGR 6432. Korelační koeficient mezi kolísáním hladiny a základním odtokem pro vybrané vrty 

dosahuje maxima 0.748, takže výsledky této metody jsou značně nejisté. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 6432 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 7,41 l/s.km
2
, celková dotace je pak 233,86 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

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

Tab. 6-6.  

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro  HGR 6431 vyšla 7,41 l/s.km
2
. Na nově zřízených 

vodoměrných stanicích byla stanovena dotace podzemních vod: Oskava (Dolní Libina) 6,01 l/s.km
2
, 

Mírovka (Mohelnice) 3,27 l/s.km
2
, Desná (Rapotín) 5,95 l/s.km

2
, Moravská Sázava (Krasíkov) 3,89 

l/s.km
2
, Březná (Štíty) 6,54 l/s.km

2
. Vzhledem k poloze účelově pozorovaných povodí jsou tyto 

výsledky v přijatelné relaci a prokazují pokles základního odtoku v jižní části rajonu v souvislosti s 

klesající nadmořskou výškou a s tím svázanými změnami klimatických charakteristik. 
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Tab. 6-5: Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Krupá 

(Habartice) 

1048,96 593,86* 564,69 446,85* 482,24 372,88 11,82 

mezipovodí Morava 

(Raškov) 

881,16 1414,7* 417,1 540,01* 462,2 255,23 8,09 

povodí Morava (Vlaské) 1047,95 612,68 579,8 435,27 465,74 335,78 10,64 

povodí Telčava (Staré Město 

pod Sněžníkem) 

1086,77 649,07* 616,17 429,12* 467,99 514,69 16,31 

povodí Branná (Jindřichov) 989,69 537,74 525,23 451,95 462,08 306,25 9,7 

povodí Desná (Kouty nad 

Desnou) 

1104,04 856,67* 674,39 229,22* 424,62 359,09 11,38 

povodí Merta (Sobotín) 996,78 510,49 517,79 486,3 475,91 312,26 9,89 

HGR 6432 851,84 NA 374,78 477,06 474,94 233,86 7,41 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

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 Krupá 

(Habartice) 

1075,51 539,56* 562,54 512,31* 493,31 389,74 12,35 

Mezipovodí Morava 

(Raškov) 

897,55 1285,88* 420,47 407,36* 470 263,61 8,35 

povodí Morava (Vlaské) 1067,44 612,7 577,88 454,74 479,74 340,92 10,8 

povodí Telčava (Staré 

Město pod Sněžníkem) 

1114,58 640,19* 612,65 449,85* 480,67 528,58 16,75 

povodí Branná (Jindřichov) 1011,48 532,43 525,68 479,05 475,47 315,9 10,01 

povodí Desná (Kouty nad 

Desnou) 

1164,17 897,7* 714,41 247,75* 433,55 393,73 12,48 

povodí Merta (Sobotín) 1045,15 474,56 545,06 570,6 487,13 333,57 10,57 

HGR 6432 874,87 NA 380,51 494,36 484,86 248,09 7,86 

 

V HGR 6432 byl zpracován samostatný materiál Stanovení velikosti využitelného množství 

podzemních vod u hydrogeologických rajonů s nesouvislým zvodněním, kde jsou vypuštěny oblasti s 

nejvyšší nadmořskou výškou. Hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod jsou uvedeny v Tab. 6-7. 

 

Tab. 6-7: Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 6431 

nadmořská 

výška 

(m n. m.) 

plocha 

(km2) 

dotace – 

průměr 

(l/s.km2) 

sklonem redukovaná 

dotace – průměr 

(l/s.km2) 

přírodní zdroje 

90% kvantil 

(l l/s.km2) 

přírodní zdroje 

90% kvantil 

(l/s) 

HGR 6432 (574) 1422,8 7,49 5,80 3,12 - 

238–348 249 4,25 3,96 2,13 531 

348–456 249 5,52 4,49 2,41 601 

456–549 248 6,65 5,15 2,77 687 

celkem - - - - 1819 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Tab. 6-8 až 6-13 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, 

dotace zásob podzemních vod a základního odtoku v HGR 6432 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 teplit je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-8: Vývoj srážkových úhrnů  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 797,75 851,84 1,07 874,87 1,03 

mezipovodí Krupá (Habartice) 969,25 1048,96 1,08 1075,51 1,03 

mezipovodí Morava (Raškov) 806,05 881,16 1,09 897,55 1,02 

povodí Branná (Jindřichov) 909,20 989,69 1,09 1011,48 1,02 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 1036,44 1104,04 1,07 1164,17 1,05 

povodí Merta (Sobotín) 933,49 996,78 1,07 1045,15 1,05 

povodí Morava (Vlaské) 958,62 1047,95 1,09 1067,44 1,02 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 1004,59 1086,77 1,08 1114,58 1,03 

 

Tab. 6-9: Vývoj teploty  

 
1961–1980  

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

HGR 6432 6,35 6,95 0,60 7,26 0,31 

mezipovodí Krupá (Habartice) 5,38 6,06 0,68 6,39 0,33 

mezipovodí Morava (Raškov) 6,53 7,23 0,70 7,59 0,36 

povodí Branná (Jindřichov) 5,04 5,73 0,69 6,07 0,34 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 3,63 3,99 0,36 4,16 0,17 

povodí Merta (Sobotín) 5,39 5,82 0,43 6,03 0,21 

povodí Morava (Vlaské) 5,17 5,88 0,71 6,24 0,36 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 4,92 5,59 0,67 5,93 0,34 

 

Tab. 6-10: Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN)  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 325,17 374,78 1,15 380,51 1,02 

mezipovodí Krupá (Habartice) 486,40 564,69 1,16 562,54 1,00 

mezipovodí Morava (Raškov) 357,09 417,10 1,17 420,47 1,01 

povodí Branná (Jindřichov) 461,26 525,23 1,14 525,68 1,00 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 607,89 674,39 1,11 714,41 1,06 

povodí Merta (Sobotín) 463,26 517,79 1,12 545,06 1,05 

povodí Morava (Vlaské) 508,33 579,80 1,14 577,88 1,00 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 529,70 616,17 1,16 612,65 0,99 

 

Tab. 6-11: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 468,18 474,94 1,01 484,86 1,02 

mezipovodí Krupá (Habartice) 463,25 482,24 1,04 493,31 1,02 

mezipovodí Morava (Raškov) 448,60 462,20 1,03 470,00 1,02 

povodí Branná (Jindřichov) 445,92 462,08 1,04 475,47 1,03 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 411,90 424,62 1,03 433,55 1,02 

povodí Merta (Sobotín) 462,94 475,91 1,03 487,13 1,02 

povodí Morava (Vlaské) 448,57 465,74 1,04 479,74 1,03 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 450,02 467,99 1,04 480,67 1,03 
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Tab. 6-12: Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN)  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 207,31 233,86 1,13 248,09 1,06 

mezipovodí Krupá (Habartice) 338,09 372,88 1,10 389,74 1,05 

mezipovodí Morava (Raškov) 205,89 255,23 1,24 263,61 1,03 

povodí Branná (Jindřichov) 268,62 306,25 1,14 315,90 1,03 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 324,03 359,09 1,11 393,73 1,10 

povodí Merta (Sobotín) 285,01 312,26 1,10 333,57 1,07 

povodí Morava (Vlaské) 297,41 335,78 1,13 340,92 1,02 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 463,34 514,69 1,11 528,58 1,03 

 

Tab. 6-13: Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN)  

 
1961–1980  

(mm) 

1981–2010 2001–2010 

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

HGR 6432 203,72 233,68 1,15 244,87 1,05 

mezipovodí Krupá (Habartice) 321,91 372,14 1,16 377,61 1,01 

mezipovodí Morava (Raškov) 207,77 255,00 1,23 265,92 1,04 

povodí Branná (Jindřichov) 267,78 306,24 1,14 315,01 1,03 

povodí Desná (Kouty nad Desnou) 311,23 355,18 1,14 385,20 1,08 

povodí Merta (Sobotín) 278,50 311,57 1,12 329,35 1,06 

povodí Morava (Vlaské) 296,83 335,91 1,13 341,00 1,02 

povodí Telčava (Staré Město pod Sněžníkem) 442,14 513,36 1,16 515,06 1,00 

 

Obr. 6-9 až Obr. 6-11 znázornňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 6432. 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. 

Grafické znázornění průběhu ročních řad dotace zásob podzemní vody a základního odtoku podávají 

Obr. 6-12 a Obr. 6-13. 

 

 

Obr. 6-9. Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obr. 6-10. Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obr. 6-11. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-12. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-13. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek, teploty vzduchu a výšky hladiny podzemní vody ve vrtu byly 

posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina 

významnosti testů byla zvolena 0,05. Na území HGR 6431 nebyl indikován statisticky významný 

trend v časových řadách srážkových úhrnů. Byl indikován statisticky významný trend teploty s 

gradientem 0,02 °C za rok. 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-14. 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. 6-15. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 
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Obr. 6-14. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce.  

Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 

 

Obr. 6-15. Měsíční změny základního odtoku (-), dotace zásob podzemní vody (mm) a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce.  

Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající síť vodoměrných stanic postačuje pro sledování hydrologických poměrů v HGR 6432, její 

rozšíření není navrhováno. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro HGR 6432 nebyl v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod realizován. 
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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 podzemní vody 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. 

 

Při hodnocení upravitelnosti podzemních vod v HGR 6432 bylo použito celkem 284 výsledků 

chemických analýz, z toho 74 bylo vyčleněno jako bodové zdroje znečištění a do vlastního výpočtu 

kategorie upravitelnosti nebyly zahrnuty. Zkonstruována byla účelová mapa upravitelnosti  

podzemních vod  jednak pro vlastní puklinové kolektory v hydrogeologickém masivu krystalinika a 

jednak pro připovrchovou zónu. Připovrchová zóna do 30 m byla vymezena jako antropogenními 

vlivy nejsnáze ovlivnitelná část hodnoceného území. Pro konstrukci mapy upravitelnosti připovrchové 

zóny byly použity všechny vrty do hloubky 30 m bez ohledu na zastižený kolektor. Z hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných hydrogeologických rajonech byly vyřazeny všechny 

analýzy starší roku 1960. 
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V připovrchové zóně HGR 6432 vázáné na kvartérní pokryv a intenzivně rozpukané a zvětralé svrchní 

partie hydrogeologického masivu převažuje poměrně dobrá kvalita podzemní vody v rámci kategorií 

upravitelnosti A1 a A2. Posun do zhoršených kategorií může být způsoben vyššími obsahy amonných 

iontů, železa a manganu, některých kovů (mědi), vyššími hodnotami chemické spotřeby kyslíku, 

ropnými uhlovodíky apod., nebo nevyhovujícím pH. 

V hlubších částech hydrogeologického masivu rovněž převažují kategorie A1 a A2, posun do 

nepříznivých kategorií A3 a spíše ojedinělé kategorie >A3 bývá způsoben zvýšenými obsahy železa, 

manganu, výjimečně ropnými uhlovodíky apod., dusičnany nebo kovy. 

Rozsah kategorií upravitelnosti podzemní vody v hlubších kolektorech hydrogeologického masivu a 

v připovrchové zóně v rozsahu HGR 6432 je znázorněn na Obr. 7-1 a Obr. 7-2. 

 

 

Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody hlubšího kolektoru v rozsahu HGR 6432 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 6432 

 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 6432 jsou k dispozici pouze 4 prameny s  časovými řadami fyzikálně-chemických analýz 

podzemní vody v různém časovém rozsahu, které jsou uvedené v Tab. 7-2 a na Obr. 7-4.. 

Pro účely posouzení vývoje kvality podzemní vody byly hodnoceny obsahy těch složek, které z 

hlediska vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, velmi často způsobují zhoršenou kvalitu 

podzemní vody – dusičnanů, chloridů a síranů, a také výše celkové mineralizace. Průběh časových řad 

vybraných makrosložek je uveden na Obr. 7-4. 
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Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 6432 

X Y 
Z  

(m n. m.) 
ČHMÚ lokalizace Hodnocené období 

-558340 -1057900 615 PB0016 Branná, U silnice 1 1990–2015 

-552310 -1060724 835 PB0024 Loučná nad Desnou, Sedmá skládka 1990–2015 

-557114 -1081118 498 PB0030 Nový Malín, Milostná studánka 1990–2015 

-584002 -1072777 645 PB0032 Výprachtice, U lomu 2009–2015 

 

 

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 6432 

 

V hodnocených pramenech jsou příznivé nízké obsahy hodnocených potenciálně nežádoucích složek 

(dusičnany, sírany, chloridy), rovněž celková mineralizace (v grafech zastoupená konduktivitou neboli 

vodivostí) je s výjimkou Branné (velmi) nízká. U krasové vyvěračky v Branné (PB0016) dochází 

k mírnému poklesu obsahu NO3 (z 15 mg/l počátkem 90. let na méně než 10 mg/l v současnosti), 

obsahy SO4 a Cl jsou nízké a stabilní, přičemž celková mineralizace mírně roste. Pramen PB0024 

Loučná nad Desnou má velmi nízké koncentrace Cl, navíc s poklesovým trendem u NO3 (z 15 na <5 

mg/l), SO4 (z 20 na 10 mg/l) i celkové mineralizace. Pramen PB0030 Nový Malín má velmi nízké 

koncentrace hodnocených složek, s mírným poklesovým trendem u NO3 (z 5 na <5 mg/l). Obsahy SO4 
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významně kolísají (5-25 mg/l), ale celkově zvlášť v posledních letech s pokledovým trendem. Oproti 

nim jsou obsahy Cl víceméně stabilní. Pramen ve Výprachticích PB0032 s krátkou dobou sledování od 

roku 2009 vykazuje mírný pokles obsahu NO3 (z 10 mg/l roku 2010 na 7 mg/l od roku 2014). Podobně 

vykazuje mírný pokles koncentrací SO4 (od 25 po 20 mg/l) a velmi mírný pokles celkové 

mineralizace, kdežto obsahy Cl jsou stabilní 5 mg/l. 

.   

 

Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3, SO4 a konduktivity v HGR 6432 
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny (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 Lustyka – Gutha (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.  

 

Prioritní maloplošná zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR s vazbou na podzemní vodu 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum, resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií 

přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP) jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco 

z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ kategorií národní přírodní rezervace (NPR) a národní 

přírodní památka (NPP).  

HGR 6431 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

Pro posouzení souběhu vlivů vodárenských jímání a zájmů ochrany přírody jsou na Obr. 8-1, Tab. 8-1, 

Tab. 8-2 znázorněna veškerá zvláště chráněná území dle zákonných norem ČR – CHOPAV, a dále 

území chráněná podle evropských norem v rámci soustavy Natura 2000 (Ptačí oblasti, Evropsky 

významné lokality).  
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Tab. 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 6432 

KOD KAT Název 

Rozloha 

(ha) 

Rozloha 

biotopu (ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

944 PP Pasák 2.93 0 0 AOPK ČR 

946 PP Smrčina 1.95 0 0 AOPK ČR 

947 PP Zadní Hutisko 0.8265 0 0 AOPK ČR 

480 PR V dole 4.26 3.86 84.43 krajský úřad 

368 NPR Rešovské vodopády 77.8076 0 0 AOPK ČR 

385 PR Selský les 13.5175 0.2972 2.2 krajský úřad 

393 PR Skalské rašeliniště 45.4779 9.52 21.87 krajský úřad 

432 NPR Šerák-Keprník 794.1935 55.9629 7.5 AOPK ČR 

432 OP Šerák-Keprník 375.6346 24.682 6.57 AOPK ČR 

1952 OP Sněžná kotlina 26.2989 0.0171 0.07 AOPK ČR 

1952 PR Sněžná kotlina 104.7242 0.0199 0.02 AOPK ČR 

5643 PR Doubrava 210.7628 1.57 0.87 AOPK ČR 

5646 PP Zátrže 93.6632 17.4129 18.59 AOPK ČR 

5657 OP Štola Mařka 0.4829 0 0 krajský úřad 

5657 PP Štola Mařka 2.1085 0 0 krajský úřad 

5658 PP Žďár 19.1615 0 0 krajský úřad 

2434 OP Bučina pod Františkovou myslivnou 11.12 0 0 AOPK ČR 

2434 PR Bučina pod Františkovou myslivnou 25.3402 0.0744 0.29 AOPK ČR 

2129 OP Přemyslovské sedlo 1.37 0.6435 38.91 krajský úřad 

2129 PR Přemyslovské sedlo 5.11 1.68 25.77 krajský úřad 

2147 OP Niva Branné 9.12 0.9964 10.77 AOPK ČR 

2147 PR Niva Branné 9.0838 1.76 19.79 AOPK ČR 

2496 PR Františkov 20.8803 0 0 AOPK ČR 

3408 OP Břidličná 38.1284 0 0 AOPK ČR 

3408 PR Břidličná 652.0862 3.0244 0.46 AOPK ČR 

1943 OP Chrastický hadec 4.0354 0 0 krajský úřad 

1943 PP Chrastický hadec 2.23 0.04 1.44 krajský úřad 

1947 OP Pod Trlinou 23.554 0 0 krajský úřad 

1947 PR Pod Trlinou 51.1797 0 0 krajský úřad 

5844 OP Hanušovice - kostel 0.8065 0 0 krajský úřad 

5844 PP Hanušovice - kostel 0.0512 0 0 krajský úřad 

5847 OP Libina - U Černušků 0.1935 0 0 krajský úřad 

5847 PP Libina - U Černušků 0.0467 0 0 krajský úřad 

5849 PP Rašeliniště na Smrku 7.358 1.08 26.24 krajský úřad 

5850 OP Sobotín - domov důchodců 0.0928 0 0 krajský úřad 

5850 PP Sobotín - domov důchodců 0.0479 0 0 krajský úřad 

5716 OP Pod Rudným vrchem 0.294 0 0 krajský úřad 

5716 PP Pod Rudným vrchem 26.8922 0 0 krajský úřad 

5717 OP Poláchovy stráně - Výří skály 0.9772 0 0 krajský úřad 

5717 PP Poláchovy stráně - Výří skály 20.8721 0 0 krajský úřad 

5778 PP Pfarrerb 0.3224 0 0 AOPK ČR 

1298 NPR Králický Sněžník 1708.1214 17.6858 1.4 AOPK ČR 

1298 OP Králický Sněžník 1431.288 3.22 0.23 AOPK ČR 

1496 PP Selský potok 6.51 2.54 34.16 krajský úřad 

1307 NPR Praděd 2029.6273 98.4483 4.85 AOPK ČR 

1699 OP U spálené 11.74 0 0 AOPK ČR 

1523 OP Na hadci 752.2715 8.39 1.15 krajský úřad 

1523 PR Na hadci 55.5523 0.0016 0 krajský úřad 

1525 OP Pod Slunečnou strání 9.84 0.0033 0.03 AOPK ČR 

1525 PR Pod Slunečnou strání 14.9958 0.0097 0.06 AOPK ČR 

1526 OP Rabštejn 10.1583 0 0 AOPK ČR 

1526 PR Rabštejn 20.8317 0 0 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPPnárodní 

přírodní památka, PPpřírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 
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Tab. 8-2: Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v HGR 6432 

KOD SITECODE KAT Název 

Rozloha 

(ha) 

BIO- 

REG 

PO 

vodni 

PO 

_habitat 

PO 

_druh 

3298 CZ0815031 EVL Skalské rašeliniště 45.535 c       

3300 CZ0810018 EVL Sovinec 2561.3324 c       

3207 CZ0713722 EVL Branná - hrad 0.6755 c       

3213 CZ0714084 EVL Hadce a bučiny u Raškova 816.1028 c       

3214 CZ0713726 EVL Hanušovice - kostel 0.0262 c       

3215 CZ0713374 EVL Horní Morava 9.26 c ano   1096 

3220 CZ0712187 EVL Chrastický hadec 2.31 c       

3223 CZ0714075 EVL Keprník 2542.9958 c ano  6430, 7110, 

91D0, 9410 

4014 

3228 CZ0713734 EVL Libina - U Černušků 0.055 c       

3230 CZ0714073 EVL Litovelské Pomoraví 9458.5647 c ano  6410, 8310, 

91E0, 91F0 

 1060, 1061, 

1166, 1188, 

1337, 1355, 

4056 

3237 CZ0712189 EVL Pod Rudným vrchem 16.8532 c       

3238 CZ0712190 EVL Poláchovy stráně 6.96 c       

3239 CZ0714077 EVL Praděd 6070.7695 c ano  6430, 7110, 

7140, 91D0, 

9410 

4014 

3242 CZ0714078 EVL Rabštejn 702.0771 c       

3244 CZ0713739 EVL Ruda nad Moravou 0.2382 c       

3246 CZ0714086 EVL Rychlebské hory - Sokolský 

hřbet 

8045.7786 c ano  6430, 7110, 

8310, 91E0, 

9410 

  

3247 CZ0713740 EVL Sobotín - domov důchodců 0.024 c       

3252 CZ0713743 EVL Štola Mařka 0.3242 c       

3258 CZ0715025 EVL Údolí Malínského potoka 22.0705 c       

3261 CZ0713745 EVL Velké Losiny - lázeňský dům 

Eliška 

0.1496 c       

3265 CZ0712196 EVL Výří skály 3.308 c       

3269 CZ0712197 EVL Žďár 16.0266 c       

2964 CZ0530146 EVL Králický Sněžník 1726.2944 c ano  6430, 7110, 

8310, 91D0, 

9410 

  

5541 CZ0530034 EVL Moravská Sázava 353.3615 c ano 91EO   

5577 CZ0710004 EVL Pod Trlinou 51.797 c       

5578 CZ0713004 EVL Račinka 3.224 c ano   1098 

2282 CZ0711017 PO Jeseníky 52164.54       

2302 CZ0711016 PO Králický Sněžník 30191.67       

2310 CZ0711018 PO Litovelské Pomoraví 9318.66  ano  A229 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast 

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

Velká část HGR 6432 je součástí CHKO Jeseníky a do jeho j. části zasahuje CHO Litovelské 

Pomoraví.Mezi MZCHÚ a EVL na území rajonu, v nichž tvoří předmět ochrany bitotopy vázané na 

vodu, patří např. NPR Šerák-Keprník (rašelinné smrčiny, vrchovištní šlenky, lesní prameniště), NPR 

Praděd (podmáčené a rašelinné smrčiny, lesní prameniště, otevřená vrchoviště), EVL Račí údolí 

(makrofytní vegetace vodních toků, údolní jasanovo-olšové luhy), NOR Králický Sněžník (podmáčené 

smrčiny). Významným ekologickým problémem na území rajonu je změna odtokových poměrů 

v důsledku lesního hospodaření, která může vést ke druhotným změnám rostlinných společenstev a 

celých biotopů, k vysoušení rašelinišť a mokřadů, rýhové i plošné erozi a dalším nežádoucím jevům. 
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Obr. 8-1. Lokalizace chráněných území v HGR 6432 
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RYCHLEBSKÉ HORY - SOKOLSKÝ HŘBET 

EVL zahrnuje rozsáhlé území Sokolského hřbetu a Petříkovské hornatiny v jižní části Rychlebských 

hor, severozápadně od města Jeseník. Rozsáhlý komplex zachovalých lesních porostů, mozaika 

přírodě blízkých listnatých a jehličnatých lesů montánního až submontálnního stupně. Součástí území 

jsou dvě zvláště chráněná území: NPP Jeskyně na Pomezí a část území PP Vodopády Stříbrného 

potoka.   

Geologický podklad Sokolského hřbetu je budován v západní části granitoidy žulovského plutonu, 

východní část je tvořená převážně z rul a kvarcitů obalu keprnické klenby. Oblast Petříkovské 

hornatiny je tvořena metamorfovanými horninami série staroměstské, velkovrbenské klenby a série 

Branné, převážně svory, fylity, ruly, krystalickými vápenci a grafity. V nejvyšších částech se vyskytují 

kryoplanační terasy, izolované skály, kamenná moře a mrazové sruby. V místech výskytu 

krystalických vápenců se vyvinuly krasové tvary (NPP Jeskyně Na Pomezí), které tvoří komplikovaný 

systém puklinových chodeb s bohatou krápníkovou výzdobou, nepřístupné jsou jeskyně Roušarova a 

Rasovna, jejichž vstupy jsou zajištěny ocelovými dveřmi s vletovými otvory. V půdním pokryvu 

převažují kambizemě, místně podzoly.  

Význam území spočívá v zachovalosti unikátních lesních porostů, často pralesovitého charakteru. 

K nejcennějším porostům patří rozsáhlé acidofilní bučiny na nejstrmějších svazích, které zde tvoří 

nejzachovalejší porosty svého typu v rámci celé republiky. Velmi cenné jsou také společenstva 

montánního a submontánního stupně, které jsou v území poměrně hojná. Především zbytky horských 

smrčin s fragmenty rašelinných a podmáčených smrčin v hraničním pásmu Travná hora-Smrk, na 

jehož náhorní plošině se zachoval i zbytek horského vrchoviště s výskytem vzácných druhů jako 

bradáček srdčitý (Listera cordata), vlochyně (Vaccinium uliginosum), suchopýr pochvatý 

(Eriophorum vaginatum), ostřice mokřadní (Carex limosa) či prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza 

fuchsii). 

K dalším cenným biotopům bezesporu patří lesní a skalní společenstva na vápencích, část z nich je již 

chráněna v rámci NPP Jeskyně Na Pomezí, i tak ostatní často velmi cenné společenstva zůstávají bez 

jakékoliv územní ochrany. Tu by si zasloužila především lokalita tisa a klokoče ve vápnomilném 

suťovém lese nad Vápennou či malé opuštěné lomy s výskytem vápnomilných druhů jako tařice 

kališní (Alyssum alyssoides) či hořec brvitý (Gentiana ciliata). K nejcennějším patří tařice kališní 

(Alyssum alyssoides), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vratička měsíční (Botrychium lunaria), 

ostřice mokřadní (Carex limosa), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. červená (C. rubra), 

prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (D. majalis), kyčelnice devítilistá 

(Dentaria enneaphyllos), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), vrbovka žabincolistá 

(Epilobium alsinifolium), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), pětiprstka žežulník 

(Gymnadenia conopsea), vranec jedlový (Huperzia selago), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), 

bradáček vejčitý (Listera ovata), b. srdčitý (L. cordata ), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), 

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), kapradina 

laločnatá (Polystichum aculeatum), klokoč speřený (Staphylea pinnata), tis červený (Taxus baccata), 

violka dvoukvětá (Viola biflora) atd. Výskyt orchidejovitých je soustředěn v lučních porostech v rámci 

navrhovaného rozšíření NPP Jeskyně Na Pomezí a na louku Pod Smrčníkem. 

Z živočichů za pozornost stojí především početné zimní kolonie letounů v jeskyních Na Pomezí, 

celkově zde bylo zaznamenáno 11 druhů, k nejvzácnějším patří vrápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros) a netopýr velký (Myotis myotis). Dále zde byl zaznamenán výskyt rysa ostrovida (Lynx 

lynx) a vydry říční (Lutra lutra).   

(http://www.nature.cz) 

http://www.nature.cz/
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RAŠELINIŠTĚ NA SMRKU 

 

Obr. 8-2. Rašeliniště na Smrku (foto Maoman, wikimedia commons public domain) 

 

Pod vrcholem hory Smrk v Rychlebských horách se nachází vrchovištní rašeliniště, které bylo 

vyhlášené přírodní památkou. Rozkládá se v Olomouckém kraji, v katastrálním území Horní Lipová a 

Petříkov u Branné. Předmětem ochrany je maloplošné vrchovištní rašeliniště s fragmenty 

podmáčených a rašelinných smrčin, na které je vázán výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů 

organismů. Cílem ochrany je zachovat vrchovištní rašeliniště s fragmenty podmáčených a rašelinných 

smrčin. Zachovat a podpořit druhovou pestrost lokality, zvýšit početnost populací zvláště chráněných 

a ohrožených druhů organismů.  

(http://portal.gov.cz) 

 

JESENÍKY 

Na základě implementace Směrnice o ptácích byla na území CHKO Jeseníky vyhlášena Ptačí oblast 

Jeseníky (nařízením vlády č. 599/2004 Sb. ze dne 6. prosince 2004). Ptačí oblast (CZ0711017) se 

rozkládá na ploše 52 164 ha a zaujímá přes 70 % CHKO. Bližší ochranné podmínky ptačí oblasti jsou 

specifikovány v § 3 uvedeného nařízení. 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro chřástala polního 

(Crex crex) a jeřábka lesního (Bonasa bonasia) v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění 

podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. Jeřábek 

se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních porostech s bohatým patrem listnatých keřů 

a ekotony různých vývojových typů lesa. Chřástal polní je charakteristickým druhem na loukách 

a pastvinách v podhůří, kde je doprovázen například ťuhýkem obecným (Lanius collurio), křepelkou 

polní (Coturnix coturnix) či bramborníčkem hnědým (Saxicola rubetra). 

Další ptáci v ptačí oblasti: datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium 

passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus 

canus) a lejsek malý (Ficedula parva). Od roku 2010 je pravidelně pozorován a hnízdí datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus). Skalní útvary v kombinaci se starými a přestárlými lesními porosty jsou 

http://portal.gov.cz/
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hlavními hnízdišti čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo) a také krkavce velkého 

(Corvus corax). Od roku 2001 zde pravidelně hnízdí sokol stěhovavý (Falco peregrinus), který zde 

vytvořil jednu z nepočetnějších populací v ČR. Novým druhem z přílohy I. směrnice je také v CHKO 

hnízdící jeřáb popelavý (Grus grus). Dominantními druhy horského bezlesí jsou linduška horská 

(Anthus spinoletta) a linduška luční (Anthus pratensis). Běžně zde hnízdí skřivan polní (Alauda 

arvensis), několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně pěvuška 

podhorní (Prunella collaris). Na pokraji vyhynutí je tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek obecný 

(Tetrao tetrix). Ohrožením pro předměty ochrany ptačí oblasti jsou zejména kosení luk a pastva 

v hnízdním období na lokalitách obsazených chřástalem a nevhodné lesnické hospodaření a neustále 

se zvyšující rekreační tlak na biotopy jeřábka. 

(http://jeseniky.ochranaprirody.cz/) 

 

ŠERÁK-KEPRNÍK 

Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník je se současnou rozlohou asi 1170 ha druhou největší 

rezervací CHKO Jeseníky. Území se nachází v severním výběžku Hrubého Jeseníku, zaujímá 

vrcholové partie keprnické hornatiny - hřeben kolem Vozky, Keprníku a východní a severní svahy 

Šeráku. Jde o nejstarší rezervaci na Moravě. Snahy zachovat hřebenové porosty smrčin v hlavním 

masívu Šeráku, Keprníku a Vozky spadají do počátku 20. století, kdy se při hospodářském vylišení 

v roce 1904 majitel panství kníže Jan II. z Lichtensteina rozhodl nechat vyčlenit některé porosty 

z běžného hospodaření a 172 ha lesů bylo zahrnuto do tzv. rezervace (pralesa), kde měly být 

vyloučeny jakékoliv lidské zásahy. Evropsky významná lokalita Keprník chrání populaci střevlíka 

hrbolatého a zejména horské třtinové smrčiny, papratkové smrčiny, podmáčené a rašelinné smrčiny. 

Převládajícími typy porostů NPR jsou v současnosti třtinové smrčiny pralesovitého charakteru a 

lokálně podmáčené rašelinné smrčiny s několika sedlovými rašeliništi. Z přirozených porostů 

bikových bučin zůstaly zbytky v nižších polohách, bučiny byly většinou nahrazeny druhotnými 

smrčinami. 

 

 

Obr. 8-3.. Vrchoviště pod Vozkou (foto M. Ulrych, http://www.cittadella.cz) 

 

Konfigurace reliéfu a klimatické poměry předurčily vznik a působení anemo-orografických systémů. 

V oblasti NPR Šerák - Keprník se jedná o anemo-orografické systémy Branné a Klepáčského potoka a 

http://jeseniky.ochranaprirody.cz/
http://www.cittadella.cz/
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slabě vyvinutý systém Hučivé Desné. Díky tomuto fenoménu dochází mj. v zimních a brzce jarních 

měsících k akumulaci sněhové masy v karoidech Šeráku a Keprníku a k výrazné větrné deflaci ve 

vrcholových partiích. 

Na přirozené alpinské bezlesí jsou vázána společenstva alpinských holí svazů Juncion trifidi a Nardo – 

Caricion rigidae, která byla v minulosti závažně poškozena uměle vysazeným porostem borovice 

kleče (Pinus mugo). Ta se rozrostla a zapojila natolik, že společenstva holí zůstala zachována pouze na 

vrcholech Keprníku, Vozky a Šeráku. Sítinové thufury s aktivní recentní regelací jsou v Hrubém 

Jeseníku známy jen na vrcholu Keprníku. I tyto unikátní reliktní periglaciální jevy akutně ohrožuje 

rozrůstající se borovice kleč (Pinus mugo), která působí jako tepelný izolátor, mění lokální rozložení 

sněhové pokrývky a její kořenový systém fyzicky degraduje mrazové kopečky. 

Z vrcholu Keprníku byla popsána asociace Carici rigidae - Juncetum trifidi, která se jinak v ČR 

vyskytuje již jen na vrcholu Vozky. V oblasti alpinského bezlesí na Keprníku se vyskytují např. 

jestřábník alpský (Hieracium alpinum), (Carex bigelowii), (Juncus trifidus), sasanka narcisokvětá 

(Anemone narcissiflora), (Festuca supina), (Huperzia selago), (Juniperus communis subsp. alpina), 

(Viola lutea subsp. sudetica), (Ligusticum mutellina) aj. Ve štěrbinách vrcholových skalek se vyskytují 

(Campanula rotundifolia subsp. sudetica), (Cardamine resedifolia), (Juncus trifidus), (Empetrum 

hermaphroditum) aj. Z vrcholu Vozky je známa typová lokalita asociace Empetro hermaphroditi - 

Juncetum trifidi, která je jinak v Jeseníkách velmi vzácná. V závětrných prostorech A-O systémů se 

vyskytují vysokobylinné nivy svazu Adenostylion s (Aconitum plicatum), (Adenostyles alliariae), 

hořcem tečkovaným (Gentiana punctata), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) atd. 

Vrcholové oblasti Vozky a zčásti i Kerpníku jsou přirozeným akumulačním územím srážkových vod. 

Vyskytují se zde menší vrchoviště s (Carex limosa), (Eriophorum vaginatum), (Andromeda polifolia), 

(Vaccinium uliginosum), (Oxycocccus palustris), (Empetrum hermaphroditum) apod. Na okrajích 

vrchovišť se vzácně vyskytuje (Listera cordata). Botanický průzkum v letech 2004-05 potvrdil v NPR 

výskyt 381 druhů vyšších rostlin. 

(http://www.cittadella.cz, http://www.natura2000jeseniky.cz) 

 

SNĚŽNÁ KOTLINA 

 

Obr. 8-4. Sněžná kotlina (foto Halfar et. al. 2016) 

 

http://www.cittadella.cz/
http://www.natura2000jeseniky.cz/
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Přírodní rezervace Sněžná kotlina leží na území CHKO Jeseníky, na severovýchodních svazích 

Červené hory (1333 m n. m.) asi 4 km jihozápadně od obce Bělá pod Pradědem v nadmořské výšce 

980–1320 m. 

Geologicky je Hrubý Jeseník součástí Českého masívu a jeho geologické jednotky silesikum. Jádro 

Hrubého Jeseníku s jeho nejvyššími vrcholy tvoří dvě klenby – keprnická a desenská. V obou 

převládají metamorfované horniny, z nichž nejčastější jsou ruly a migmatity. Území přírodní rezervace 

Sněžná kotlina je tvořeno převážně svory, biotitickými migmatity a fylity. Cca 100 m široký pruh při 

horní hranici Sněžné kotliny a severní část PR tvoří série Červenohorského sedla (rovněž označovaná 

jako velkovrbenská skupina). Je zde pestřejší geologické složení, vyskytují se zde fylity, krystalické 

vápence a kvarcity, původní staří hornin je proterozoikum až paleozoikum. Jednotlivé horniny se 

střídají v pruzích uspořádaných od jihozápadu k severovýchodu. Zbylou část PR tvoří fylity až svory 

obalu desenské skupiny, horninám je přisuzováno spodnopaleozoické stáří. Závěr údolí Hlubokého 

potoka tvoří metadacity desenské skupiny. Sněžná kotlina představuje někdejší kar pleistocenního 

firnového ledovce ve stržích jihovýchodních svahů Červené hory. Dnešní podobu terénu utvářela 

eroze svahových ledovců, mrazové zvětrávání a posun svrchních půdních horizontů po zmrzlém 

povrchu. 

V předmětné lokalitě převládá díky horské pozici mechanické zvětrávání hornin. Na vlastním rozpadu 

hornin se podílejí především tepelné změny, mrznoucí voda a zčásti gravitační přemísťování 

horninové drti. Vzniku zdejšího půdního pokryvu napomohl kromě biologického zvětrávání i anemo-

orografický systém Hučivé Desné a závětrná poloha Sněžné kotliny. 

Díky expozici Sněžné kotliny dochází k poměrně rychlému odtoku vodních srážek. Odtok urychluje 

i blízkost erozní rýhy ústící do Černého potoka. Díky puklinovému ledu dochází k mechanické 

destrukci hornin. V zimním období se ve Sněžné kotlině vlivem působení anemo-orografického 

systému Hučivé Desné ukládá velké množství sněhu a vyvíjí se zde suvné laviny. Jejich pohyb 

narušuje vegetační kryt, půdní povrch a skalní podloží, čímž modeluje strže kotliny a na některých 

místech znemožňuje nástup lesa.. Území je pramennou oblastí Černého, Sněžného, Pátečního 

a Hlubokého potoka. 

Cílem ochrany je subalpínské (a supramontánní) pásmo a ekosystém horských strží a karoidu bez 

borovice kleče a olše zelené se zastoupením všech autochtonních druhů rostlin a živočichů 

v životaschopných populacích a uchování všech významných fenoménů živé i neživé přírody 

rezervace v dochovaném nebo lepším stavu. Dále také mozaika ekologicky stabilních lesních 

ekosystémů, přirozeně věkově, výškově a prostorově diferencovaných, s přirozenou druhovou 

skladbou dřevin a se zachovaným bohatstvím rostlinných i živočišných druhů ponechaných v co 

největší míře přirozenému vývoji. 

Přirozenými rostlinnými společenstvy jsou zde převážně horské třtinové smrčiny (Calamagrostio 

villosae-Piceetum), v nejnižší části rezervace porosty smrkových bučin (Calamagrostio villosae-

Fagetum) s javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Zajímavá a cenná je pak vegetace horských strží 

(lavinových drah) a pramenišť a vegetace skal při horní hranici lesa. Na skalách ve zhlaví Sněžné 

kotliny lze nalézt fragmenty vegetace alpínských skal se šichou oboupohlavnou (Empetrum 

hermaphroditum) a sítinou trojklannou (Juncus trifidus), na skalnatých místech ve stržích roste 

plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum), na vlhkých okrajích strží pak bohatá populace hořce 

tečkovaného (Gentiana punctata) a violka dvoukvětá (Viola biflora). Už nejméně 20 let se zde udržuje 

malá populace v Jeseníkách nepůvodního hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea). V horských 

smrčinách je místy hojná žebrovice různolistá (Blechnum spicant). Sněžná kotlina hostí několik 
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vzácných druhů saproxylických brouků. Nejvzácnějším je výskyt tesaříka čtyřpásého (Cornumutila 

quadrivittata), vyvíjející se na smrcích při horní hranici lesa.  

(Halfar et. al. 2016, http://jeseniky.ochranaprirody.cz) 

 

FRANTIŠKOV 

 

Obr. 8-5. PR Františkov (foto http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany přírodní rezervace je přestárlý bukový porost. Přírodní rezervace byla vyhlášena 

v roce 1954 na návrh Prof. RNDr. Ing. Aloise Zlatníka, DrSc., který působil na lesnické fakultě 

Vysoké školy zemědělské v Brně. Důvodem ke zřízení rezervace byla záchrana původního lesního 

porostu charakteristického pro střední a sušší horské polohy. Území patří ke krystaliniku Českého 

masívu. Je zde tvořen mohutnou klenbou keprnické dvojslídné ruly, část. přerušenou povrchovou linií 

Branné, která sleduje směr JZ-SV a kde se nachází pruhy různé šíře svoru, amfibolitu, tonalitu, hlin. 

vápence apod. 

Ze zvláště chráněných druhů rostlin byl v území zaznamenán výskyt vrance jedlového (Huperzia 

selago) a plavuně pučivé (Lycopodium annotinum). V území byl dále zaznamenán výskyt několika 

druhů cévnatých rostlin uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR: žebrovice různolistá 

(Blechnum spicant), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), ostřice rusá (Carex flava), plavuň 

vidlačka (Lycopodium clavatum), rozrazil horský (Veronica montana). 

Na území PR bylo zaznamenáno celkem 183 taxonů makromycetů (velkých hub), tj. hub tvořících 

plodnice větší než cca 2 mm, z toho 89 (49 %) mykorizních druhů, 75 (41 %) lignikolních (dřevních) 

saprofytů (a saproparazitů) a 18 (10 %) terestrických (pozemních a na opadu rostoucích) saprofytů. 

Vzhledem k hlavnímu předmětu ochrany je překvapivě vysoký podíl mykorhizních druhů, který příliš 

neodpovídá přirozenému lesnímu společenstvu s přirozeným charakterem. Je to důsledek malého 

podílu tlejícího dřeva a také zřejmě faktu, že středem rezervace vede několik starých lesních cest, 

v jejichž zářezech a poněkud narušeném okolí se koncentruje výskyt mykorizních druhů. Mykologicky 

http://jeseniky.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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nejzajímavější jsou mladší porosty v jižní, výše položené části území, zejména podmáčené plošky 

v okolí potůčku pod mladými smrky a břízami. V území se, vzhledem k minimálnímu zastoupení 

tlejícího dřeva, vyskytuje jen omezené množství druhů vázaných na tlející dřevo v přírodě blízkých 

porostech. Žádný druh není chráněn zákonem, vyskytují se však vzácné a ohrožené druhy uvedené 

v Červeném seznamu makromycetů ČR, např. fajodka osténkatá (Fayodia bisphaerigera), vláknice 

štětinatá (Inocybe hystrix), kržatka šikmá (Flammulaster limulatus), vláknice špinavá (Inocybe 

calamistrata), ryzec hnědočervený (Lactarius badiosanguineus), ryzec řídkolupenný (Lactarius 

ruginosus), ryzec osténkatý (Lactarius spinosulus). 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

POD SLUNEČNOU STRÁNÍ 

Přírodní rezervace chrání přirozené ekosystémy smíšených porostů na suti včetně hnízdišť chráněných 

druhů ptáků (čáp černý, holub doupňák) a současně ochraně genofondu původních druhů rostlin 

a živočichů. Jádro rezervace tvoří zachovalý zbytek více než dvě stě let starého původního smíšeného 

porostu s bukem, jedlí, smrkem, javorem klenem, třešni ptačí a jilmem horským. Tento les byl v 70. 

letech minulého století v lesním hospodářském plánu navržen ke smýcení. Od vykácení jej uchránil až 

návrh na jeho ochranu. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

PŘEMYSLOVSKÉ SEDLO 

 

Obr. 8-6. Podmáčená louka v PR Přemyslovské sedlo (foto S. Rada, CC BY-SA 3.0) 

 

Dle zřizovacího předpisu je posláním přírodní rezervace ochrana společenstej rašelinných a mokrých 

luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem zvláště chránených druhů rostlin. Lokalita leží 

v horském sedle v nadmořské výšce 730 – 768 m n. m. v pramenné oblasti Přemyslovského potoka. 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Geologický podklad tvoří převážně ortoruly keprnické klenby, svory a svorové ruly. Převažujícími 

půgami je kambizem modální i slabě oglejená. Lze předpokládat i přítomnost glejů a organozemí. 

Louky v rezervaci přecházejí od mezofilních ovsíkových porostů přes vlhčí porosty s pcháči 

a rdesnem hadím kořenem až po silně podmáčené plochy s rašeliníkem, ostřicí či suchopýrem. 

Na loukách mimo jiné kvetou chráněné druhy orchidejí – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vzácně vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a lilie 

cibulkonosná (Lilium bubliferum) a další. 

(Gerža 2014  http://www.loucna-nad-desnou.cz) 

 

PRADĚD 

 

Obr. 8-7. Petrovy kameny – biotop alpínských vyfoukávaných trávníků s ostřicí tuhou (foto J. Chlapek, 

http://www.cittadella.cz) 

 

Národní přírodní rezervace Praděd je největší rezervací v CHKO Jeseníky s výměrou 2031 ha. 

Zahrnuje nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku – Praděd - a jeho hlavní hřeben od Malého Dědu po Jelení 

hřbet a Jelení studánku. Předmětem ochrany zde jsou především subalpínské a supramontánní biotopy 

hlavního jesenického hřebene s výskytem celé řady významných druhů rostlin a živočichů. Centrální 

část Jeseníků byla zařazena i mezi evropsky významné lokality zejména pro výskyt vzácných 

a v rámci Evropské unie velmi ohrožených typů přírodních stanovišť jako jsou smrkové pralesy, 

bučiny, hučící vodopády a bystřiny, rašeliniště, vysokohorské hole, skály a balvanité sutě nebo 

ledovcový kar, kde padají laviny. 

EVL Praděd ochraňuje i evropsky významné druhy. Patří sem dva jesenické endemity (druhy, které se 

nevyskytují nikde jinde na světě) lipnice jesenická a zvonek jesenický. Dále mech šikoušek zelený 

a střevlík hrbolatý, který je dravý a loví ve vodě. 

Mezi nejvýznamnější biotopy patří alpínské vyfoukávané trávníky s ostřicí tuhou (Carex bigelowii), 

kostřavou nízkou (Festuca supina), sasankou narcisokvětou (Anemonastrum narcissiflorum) nebo 

zvonkem vousatým (Campanula barbata), což je druh, který se v České republice vyskytuje pouze 

v Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku. Dalším významným biotopem je skalní vegetace 

sudetských karů, dobře vyvinutá zejména v ledovcovém karu Velké kotliny, což je lokalita s největší 

rozmanitostí vyšších rostlin v člověkem neovlivňovaném prostředí v ČR s více než 400 udávanými 

druhy. Typickými druhy zde jsou kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides), rozchodnice růžová 

http://www.loucna-nad-desnou.cz/
http://www.cittadella.cz/
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(Rhodiola rosea), hvězdnice alpská (Aster alpinus) či endemit hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus 

carthusianorum ssp. sudetica). Pro partie v okolí horní hranice lesa jsou charakteristické 

vysokobylinné nivy s dominantní havézí česnáčkovou (Adenostyles alliariae) a dalšími druhy, jako 

např. oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) nebo kamzičník 

rakouský (Doronicum austriacum). 

Floristicky velice zajímavé jsou i štěrbiny skal nad hranicí lesa, hostící vedle zvonku okrouhlolistého 

sudetského (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), řeřišnice rýtolisté (Cardamine resedifolia) či 

vrby bylinné (Salix herbacea) další jesenický endemit lipnici jesenickou (Poa riphaea). Na úpatí skály 

Petrových kamenů přežívá endemický druh zvonek jesenický (Campanula gelida). 

Vedle subalpínských biotopů jsou mimořádně dobře zachované horské klimaxové smrčiny, které 

v některých místech mají pralesovitý charakter. Ve střední Evropě ojedinělá je podoba horní hranice 

lesa, která v místech, kde nebyla vysazena borovice kleč, představuje postupný přechod od souvislého 

lesa přes smrkové skupinky až po vysokohorské bezlesí. Tento fenomén, dobře vyvinutý zejména na 

západních svazích hlavního hřebene, je díky své fyziognomii označován jako parková (difúzní) 

hranice lesa. Naproti tomu v místech, kde opakovaně sjíždějí laviny, je horní hranice sevřená a ostrá 

s náhlým přechodem z lesa do subalpínského bezlesí. 

Z živočichů jsou zásadní vysokohorští motýli s endemickým okáčem Erebia sudetica a několika 

dalšími reliktními druhy, např. obaleč Sparganothis rubicundana. Při svém výškovém maximu se zde 

vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris) a č. horský (T. alpestris). Z ptáků je významné pravidelné 

hnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na skalních římsách hlubokých údolí, na horských 

holích hnízdí linduška horská (Anthus spinoletta), vzácně se objevuje pěvuška podhorní (Prunella 

collaris), pozorován byl i kulík hnědý (Charadrius morinellus). Při hranici lesa žije kos horský 

(Turdus torquatus), vzácně se donedávna objevoval i tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Ze savců jsou 

důležité zejména reliktní druhy jako myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), 

vzácně a spíše nahodile bývají pozorovány pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx). V rezervaci 

rovněž žije cca 150 kusů nepůvodních kamzíků horských (Rupicapra rupicapra) (vysazeni r. 1912). 

Problémem ochrany přírody v území jsou rozsáhlé porosty nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo), 

která zde byla vysazována od konce 19. století s cílem zvýšit pastvou a neregulovanou těžbou dřeva 

sníženou horní hranici lesa a zabránit erozi a lavinám. V nejcennějších partiích (Velká a Malá kotlina) 

byla kleč již téměř vymýcena. 

(http://www.natura2000jeseniky.cz, http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.natura2000jeseniky.cz/
http://www.cittadella.cz/
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BUČINA POD FRANTIŠKOVOU MYSLIVNOU 

 

Obr. 8-8. Přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou (foto J. Hron, https://mapy.cz) 

 

Předmětem ochrany v přírodní rezervaci Bučina pod Františkovou myslivnou je zbytek původního 

bukového pralesovitého porostu s javorem a smrkem na suťovém terénu ve východní části údolí 

Divoké Desné. Cílem ochrany v této rezervaci je zachování lesního ekosystému se všemi jeho 

složkami. Porosty klenových bučin jsou fytocenologicky řazeny do vzácných subasociací, které se 

v Českých zemích vyskytují rovněž rudimentárně pouze v Krkonoších. Porost vznikl po odtěžení před 

asi 200 lety samovolnou obnovou, zatímco v obvodu dnešní rezervace dne dožívá již druhá generace 

kulturních smrčin po původních pralesích. Porost v rezervaci se dnes nachází ve stadiu rozpadu, 

zmlazení klenu a buku je likvidováno přemnoženou zvěří. 

V podrostu dominuje Havéz česnáčková (Adenostyles alliariae), ze vzácnějších druhů se vyskytují 

Lýkovec jedovatý (Mezerei cortex), Lilie zlatohlávek (Lilium martagon), Žebrovice různolistá 

(Blechnum spicant) a Mléčivec alpský (Cicerbita alpina). Nepůvodní avšak velice dekorativní je 

početná populace Hořce tolitového (Gentiana asclepiadea) v okolí Františkovy myslivny. 

Rezervace je velmi zajímavá i z ornitologického hlediska. Díky přítomnosti starých doupných stromů 

je zde soustředěn výskyt silně ohroženého Holuba doupňáka (Columba oenas), Lejska bělokrkého 

(Ficedula albicollis), Strakapouda velkého (Dendrocopos major), Střízlíka obecného (Troglodytes 

troglodytes) a dalších. Kromě Jelena evropského (Cervus elaphus) zde z hřebene sestupuje Kamzík 

horský (Rupicapra rupicapra). 

(https://www.ejeseniky.com) 

 

BŘIDLIČNÁ 

Kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), 

subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a s výskytem 

vzácných a silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Komplexní soubor periglaciálních 

tvarů na jedné lokalitě – polygonální půdy, kryoplanační terasy, mrazové sruby a srázy, křemencové 

balvanové proudy a kamenná moře na Břidličné hoře a na lokalitě Pecný dobře vyvinutý pleistocenní 

zarovnaný povrch typu kryoplén, soubor skalních útvarů typu tors, náznaky vývoje polygonálních půd 

patří k nejvýznamnějším důvodům pro vyhlášení PR Břidličná 

https://mapy.cz/
https://www.ejeseniky.com/
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Volné sutě světlých drakovských kvarcitů v horní části z. svahu Břidličné hory (nad vrstevnicovou 

pěšinou) obsahují nehojné bloky se zachovalými zbytky makrofauny (Arenicolites, pravděpodobní 

brachiopodi rodu Rhenorensselaeria, schránky mlžů). Jde o případy zachování v silně sericitických 

kvarcitech značně dynamicky postižených, v nichž je přítomnost makrofosilií zcela výjimečným 

jevem.  

Velice cenný je zejména zachovalý přirozený vegetační gradient od bučin přes smrčiny po alpínské 

trávníky na severozápadních svazích Břidličné hory a západních svazích Jeleního hřbetu. 

Z rostlin patří k nejvýznamnějším zejména největší jesenická populace řeřišnice rýtolisté (Cardamine 

resedifolia), bohaté populace zvonku okrouhlolistého sudetského (Campanula rotundifolia subsp. 

sudetica) a patrně největší populace jalovce obecného nízkého (Juniperus communis subsp. alpina) 

v České republice. K dalším významným druhům patří např. ovsíř dvouřízný (Helictochloa 

planiculmis), zvonek vousatý (Campanula barbata), řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara 

subsp. opicii), škarda měkká pravá (Crepis mollis subsp. mollis), hvozdík pyšný alpínský (Dianthus 

superbus subsp. alpestris), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphrodium), hořec tečkovaný 

(Gentiana punctata), lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), jestřábník alpský (Hieracium alpinum), 

meruzalka skalní (Ribes petraeum), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), violka žlutá sudetská 

(Viola lutea subsp. sudetica) a další. Bylo zaznamenáno celkem 270 druhů makromycetů. 

Nejzajímavější jsou druhy horských bučin hlavně v okolí Čertovy stěny a přirozených smrčin. 

 

 

Obr. 8-1. PP Břidličná (foto M. Vavrik, Wikimedia commons public domain) 

 

Z bezobratlých živočichů je pozoruhodný druh pavouka pavučenka suťová (Wubanoides uralensis). 

Do PR Břidličná zasahuje část populace mravence podhorního (Formica lugubris), která tvoří 

v sousední PR Pod Jelení studánkou rozsáhlý systém mravenišť. Potvrzený je také výskyt saranče 

horské (Miramela alpina), druhu, jehož jedinou významnou lokalitou je v České republice právě 

Pradědská hornatina. Z dalších bezobratlých, kteří jsou zároveň i zvláště chránění, se na území PR 

velmi pravděpodobně vyskytují střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), kovařík Danosoma fasciatum 

a zástupci čmeláků rodu Bombus. Doložený je výskyt endemického okáče horského (Erebia 

epiphron), méně častý je okáč menší (Erebia sudetica). Z území PR je doložen mimořádný výskyt 

ropuchy obecné (Bufo bufo), pravděpodobnější výskyt však zde má skokan hnědý (Rana temporaria). 
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Z významných druhů avifauny se zde vyskytují bělořit šedý (Oenanthe oenathe), sýc rousný (Aegolius 

funereus), linduška horská (Anthus spinoletta), kos horský (Turdus torquatus) a další. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

NIVA BRANNÉ 

 

Obr. 8-9. Niva Branné (foto L. Loutocký, https://mapy.cz) 

 

Předmětem ochrany PR je přirozeně utvářené koryto Branné a rostliny a živočichové vázaní na jeho 

nivu, včetně jejich stanovišť. Nivu tvoří převážně kvartérní sedimenty, navazující okolí pak svahoviny 

krystalinika staroměstské kotliny. Dynamický vývoj historicky částečně upraveného koryta toku 

započal při povodních v roce 1997, kdy vodní tok vybřežil a změnil v délce asi 220 m trasu koryta. 

V místě návratu nového toku do původního koryta vznikl cca 1 m vysoký stupeň, který představuje 

čelo zpětné eroze. Za období let 1998 - 2011 se tento stupeň posunul přibližně 190 m proti proudu. 

V lesní vegetaci nivy převládá jasan ztepilý a olše šedá, místy je doplňuje javor klen, olše lepkavá, 

střemcha obecná a vrba jíva. Na svazích pak dominuje javor klen, k němuž se připojuje bříza bělokorá, 

topol osika a smrk ztepilý. V nelesní vegetaci na vlhkých stanovištích převládá tužebník jilmový 

a devětsil lékařský, k nimž přistupuje kopřiva dvoudomá, pcháč zelinný, děhel lesní, lokálně chrastice 

rákosová. Na mezofilních nekosených loukách roste srha říznačka, psárka luční, ovsík vyvýšený, 

vratič obecný, bolševník obecný a škarda dvouletá. 

 

PASÁK 

Přírodní památka Pasák byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 2,5 ha. Jedná se o soustavu skalních 

srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary. Tvoří zde asi 250 m a místy až 30 m 

vysokou skalní stěnu. Tyto skály jsou tvořeny kalcitickým amfibolitem. Rozpadem nesourodé horniny 

(obsahují poměrně vysoké procento kalcitu) zde vznikly velmi zajímavé skalní útvary jako je pověstmi 

opředený Pasák (762 m n.m.), který připomíná lidskou postavu, či mohutný skalní hřib nazývaný 

Kovadlina nebo Plotna s převisem. Na sever od těchto útvarů, pod údolní hranou je pak další zajímavý 

útvar - Skalní okno, které je přes 2 m široké, 3,5 m vysoké a asi 5 m dlouhé. 

(http://www.jeseniky-praded.cz) 

http://www.ochranaprirody.cz/
https://mapy.cz/
http://www.jeseniky-praded.cz/
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Obr. 8-10. Skála Kovadlina v PP Pasák (foto T. Kelar, www.panoramio.com/) 

 

BRANNÁ – HRAD 

EVL Branná leží na západním okraji Hrubého Jeseníku, asi 16 km jihozápadně od Jeseníku. Lokalita 

zahrnuje půdní prostory hradu Kolštejn, ve kterých se pravidelně vyskytuje letní kolonie vrápence 

malého (Rhinolophus hipposideros) regionálního významu. Hrad byl založen počátkem 14. století, kdy 

chránil především zlaté doly v okolí. Za Žerotínů byl v letech 1575–1581vybudován opevněný 

renesanční zámek. Zpřístupnění půdních prostor pro návštěvníky v době přítomnosti letní kolonie by 

mohlo vést k jejímu rušení. Nebezpečím jsou i stavební úpravy v době přítomnosti letní kolonie, 

případně znemožnění přístupu netopýrům. Management spočívá v ochraně půdních prostor před 

trusem a močí letounů. 

(http://jeseniky.ochranaprirody.cz, https://www.kr-olomoucky.cz) 

 

SMRČINA 

PP Smrčina přestavuje největší krupníkové těleso v republice a jeden ze dvou klasických výchozů 

krupníku tj. metamorfně postižených ultrabazických hornin v okrese Šumperk. Krupník se používal se 

k výrobě žárovzdorných nádob a cihel. Krupníkové těleso a jeho doprovodné horniny se nacházejí 

v sobotínském amfibolitovém komplexu devonského stáří. Těleso má velmi dobře vyvinutou 

zonálnost a doprovodné horniny. Metamorfní diferenciace zde vytvořila jádro krupníku, mocné 8-10 

m a délky 50 m. Těleso je uloženo konformě v amfibolitu. Na lokalitě se vyskytují krásně vyvinuté 

agregáty mastku, chloritu, aktinolitu, dolomitu, apatitu, dále dokonale vyvinuté krystaly magnetitu 

v chloritických břidlicích. Ložisko je prakticky vydobyto. Doprovodné horniny se nacházejí na haldě 

pod vlastním nalezištěm (součást PP). Na jižní straně lomu je štola, která vede k haldě pod lomem a je 

nepřístupná. Vlastní lom je jámový, stěny a balvanitá suť jsou zarostlé bohatou vegetací mechorostů. 

http://www.panoramio.com/
http://jeseniky.ochranaprirody.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
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Obr. 8-11. PP Smrčina (foto http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Okolní lesní porosty se smrkem ztepilým (Picea abies), vtroušenými javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus), topolem osikou (Populus tremula) a břízou bělokorou (Betula pendula). Povrch 

lomu, mimo obnažených skalních stěn, postupně sukcesně zarůstá. V souvislosti s tím zde vznikla 

i zajímavá společenstva rostlin s některými méně obvyklými druhy vázanými na bazické horniny. 

Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden, ale je zřejmé, že širší okolí Smrčiny je poměrně 

bohaté na avifaunu. Pozorováni zde byli budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menši (P. 

collybita), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) aj. V menší štole byl 

zaznamenám jeden zimující vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). 

(http://lokality.geology.cz, http://www.rymarovsko.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

PFARRERB 

 

Obr. 8-12. PP Pfarrerb (foto V. Slezák, CC BY-SA 3.0) 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.rymarovsko.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Předmětem ochrany PP je reprezentativní ukázka mineralizace alpského typu s výskytem 

mineralizovaných struktur a četných druhů minerálů, zvláště epidotu. Pukliny probíhající amfibolity 

a amfibolickými rulami sobotínského masívu jsou vyplněny mineralizací alpského typu, která je 

tvořena především albitem, epidotem a prehnitem. Na lokalitě bylo zjištěno několik větších žil 

uvedeného typu, které lze podle zastoupení jednotlivých složek rozdělit na žíly albit-epidotové a 

prehnit-epidotové. Z těchto žil pocházejí i přes 10 cm dlouhé sloupcovité krystaly epidotu, provázené 

5-10 mm velkými tabulkovitými krystaly albitu nebo kulovitými agregáty prehnitu. Kromě těchto 

minerálů se zde vyskytuje apatit , amfibolový azbest, titanit, křemen (křišťál) a klinozoisit. 

Historie mineralogického naleziště sahá do roku 1864, kdy bylo náhodně odkryto při budování cesty 

k nedalekému lomu. Místo bylo několikrát prozkoumáváno a překutáváno, naposledy v roce 1994. 

V roce 1997 byla Správou CHKO Jeseníky a Vlastivědným muzeem Olomouc vybudována 

"Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov", která má své první zastavení právě u naleziště 

Pfarrerb. Důvodem vyhlášení přírodní památky je jednak její ochrana před nevhodnou činností 

člověka, ale především její vědecký význam: Pfarrerb patří mezi nejvýznamnější naleziště 

mineralizace alpského typu v České republice i v Evropě a jedná se o proslulou exkurzní lokalitu. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

ZADNÍ HUTISKO 

 

Obr. 8-13. Bývalá štola, PP Zadní hutisko (foto T. Kellar, http://mapio.net) 

 

Druhá největší a nejvýznamnější lokalita krupníku v ČR. Krupníkové těleso a jeho doprovodné 

horniny se nachází v sobotínském amfibolitovém masívu (stáří devon). Krupník je tvořen třemi 

čočkovitými tělesy, uloženými těsně vedle sebe při celkových rozměrech 100 x 100 m. Čočky 

krupníku jsou obklopeny polohami mastkové, aktinolitické a chloritické břidlice obdobně jako na 

Smrčníku. Krupník byl těžen stěnovým lomem v 19. a začátkem 20. století. Ložisko není zcela 

vydobyto. Nad lomem byly objeveny minerály alpské parageneze. V trhlinách amfibolitů, mastkových 

břidlic i v pegmatitu byly nalezeny pěkně krystalované minerály - epidot, adulár, titanit, křišťál a 

prehnit. Rostou zde běžné bučinné druhy - lilie zlatohlávek, kyčelnice devítilistá, svízel vonný, na 

křovinami zastíněných stěnách rostou játrovky a mechy. 

(http://www.ochranaprirody.cz, http://lokality.geology.cz) 

http://lokality.geology.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://mapio.net/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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POD RUDNÝM VRCHEM 

 

Obr. 8-14. Pod Rudným vrchem, louka pod lesem (foto https://www.kr-olomoucky.cz) 

 

PP a EVL je tvořena strmým svahem údolí potoka Staříč, orientovaným k JV s nadmořskou výškou 

510 - 625 m n. m. Vlhké, řídce osídlené, sevřené údolí horního toku Staříče s výchozy šedého 

krystalického vápence se skalkami po obou úbočích.  

Převažuje sekundární les se zjednodušenou věkovou, prostorovou a většinou i druhovou strukturou, 

s převahou smrku ztepilého (Picea abies) a s vtroušeným javorem klenem (Acer pseudoplatanus), j. 

mléčem (A. platanoides), místy s modřínem opadavým (Larix decidua) a borovicí lesní (Pinus 

sylvestris), na okrajích s břízou bělokorou (Betula pendula), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), 

bukem lesním (Fagus sylvatica), třešní ptačí (Prunus avium). Keřové patro je chudé, vyskytuje se zde 

zejména zimolez černý (Lonicera nigra), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), při okrajích líska obecná 

(Corylus avellana). Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) zde roste spíše jednotlivě, 

omezeně ve skupinách. Z dalších významných druhů se zde vyskytuje orlíček obecný (Aquilegia 

vulgaris), hruštička prostřední (Pyrola intermedia), vstavač mužský (Orchis mascula), okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), v lesních lemech oman 

vrbolistý (Inula salicina), dobromysl obecná (Origanum vulgare). Fauna lokality nebyla vzhledem 

k zaměření ochrany na rostlinný druh podrobněji studována. Předpokládáme výskyt běžné lesní fauny 

jehličnatých a smíšených lesních porostů podhorských oblastí. 

(http://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz) 

 

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK 

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Stejné 

území je zároveň evropsky významnou lokalitou CZ0530146 - Králický Sněžník. Leží v centrální 

a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. K zamezení rušivých vlivů 

z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze 1371,24 ha. Posláním rezervace je 

ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf 

horského masívu Králického Sněžníku. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových 

https://www.kr-olomoucky.cz/
http://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/
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holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních 

porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště. 

Území je zajímavé i po stránce geomorfologické. Králický Sněžník je kerné pohoří vzniklé 

tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Je tvořeno přeměněnými horninami (rulami a svory), 

v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolity, amfibolické břidlice, 

kvarcity a kvarcitické břidlice. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl 

charakteristický amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. 

V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras 

s jeskyněmi, ponory a vyvěračkami. 

 

 

Obr. 8-15. Králický Sněžník (foto M. Vavřík, Public Domain) 

 

Ze zvláště chráněných druhů jsou zde předmětem ochrany zvonek vousatý (Campanula barbata) 

ařeřišnice Opizova (Cardamine amara subsp. opizii). V chráněném území se vyskytují některé vzácné 

druhy rostlin např. oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý. 

Ze vzácnějších druhů hub zde byl nalezen květnatec Archerův a holubinka Quéletova.  

Ptačí oblast Králický Sněžník o rozloze 30191,7 ha zahrnuje podhůří Králického Sněžníku. Jde 

o kopcovitý terén v nadmořské výšce od 420 m do 900 m; nejvyšším bodem oblasti je Klepý s 1 143 

m n. m. Stovky hektarů luk poskytují tak výborné podmínky pro chřástala polního (Crex crex), jehož 

populace je velice podrobně sledována od roku 1995 a který je jediným předmětem ochrany ptačí 

oblasti. Velmi početná je na území ptačí oblasti křepelka polní (Coturnix coturnix), z dalších 

významných ptačích druhů se zde vyskytují: bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční 

(Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), cvrčilka zelená (Locustella naevia), 

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), hýl rudý (Carpodacus erythrinus). Z dalších hnízdících druhů se 

jedná o čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), výra velkého (Bubo bubo), 

kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého (Dryocopos martius), lindušku horskou 

(Anthus spinolleta), kosa horského (Turdus torquatus) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). 

(http://www.sneznik.cz/, http://portal.gov.cz, www.nature.cz) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kralicak.jpg
http://www.sneznik.cz/
http://portal.gov.cz/
http://www.nature.cz/
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CHRASTICKÝ HADEC 

 

Obr. 8-16. Jezírko ve starém lomu (foto P. Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

PPa zároveň EVL Chrastický hadec (2.9631 ha) se nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Chrastice 

na plošině mezi obcí a údolím řeky Krupá. Lokalitu tvoří ji zalesněný pahorek s opuštěným jámovým, 

hadcovým lomem s odvaly v izolovaném smrkovém lesíku. Nadmořská výška lokality je 530-554 m n. 

m. Lom byl v provozu mezi světovými válkami, od té doby je opuštěn a zaplaven. Na jeho dně vzniklo 

jezírko. Na skalních výchozech v okolí jezírka a na těžebních odvalech v jižní části přírodní památky 

se vyvinula společenstva skalních štěrbin hadců. Lokalita jedním z nejbohatších výskytů evropsky 

významného druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) na Moravě. Z dalších významných 

druhů zde byly zjištěny hruštice jednostranná (Orthilia secunda), kapradina laločnatá (Polystichum 

aculeatum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine s.l.). Z hlediska ochrany vzácných společenstev 

hadcových sutí má lokalita celostátní i evropský význam (Natura 2000). Jedná se i význačnou a často 

navštěvovanou geologickou a petrogafickou lokalitu. 

Serpentinit tvoří protáhlé čočkovité těleso na tektonické linii provázející po záp.okraji nýznerovské 

dislokační pásmo. Na záp.od hadce jsou amfibolity s vložkami ruly metaofiolitové zóny staroměstské, 

na východ leží blastomylonitové svory skorošické s vložkami dalších kataklastických krystal.břidlic. 

Chrastický serpentinit je hojně navštěvovanou lokalitou při geologických a mineralogických 

exkurzích. Serpentinit je dekoračně velmi přitažlivý, v základní tmavozelené mase jsou světlezelené až 

žlutozelené skvrny. V okolní suti se dále vyskytují horniny granulitové až eklogity. 

(http://www.vrbatky.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

NA HADCI 

Přírodní rezervace Na hadci o rozloze 56,23 ha se nachází severozápadně od obce Raškov, jižně od 

města Hanušovice v okrese Šumperk. PR je součástí rozsáhlejší EVL Hadce a bučiny u Raškova. 

Předmětem ochrany je hadcové území s reliktním borem a typickými společenstvy. Udávaná 

nadmořská výška je od 410 do 590 m n.m. Vzhledem k přeměnám hadců zůstávají v nich jen reliktní 

stavby. Mezi reliktní minerály patří především olivín, jehož zbytky jsou ve směsi klinopyroxenů 

(diopsid), vznikajících na úkor primárních ortopyroxenů (enstatit?). Modální složení ultrabazik je dosti 

jednotné: 57% olivínu, 25% rombického pyroxenu, 13% monoklinického pyroxenu a 5% spinelidů, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.vrbatky.cz/
http://lokality.geology.cz/
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včetně chromitu, titanomagnetitu a magnetitu. Sekundární minerály: olivíny jsou většinou 

serpentinizovány, pyroxeny uralitizovány a tremolitizovány. 

 

 

Obr. 8-17. PP Na hadci (foto L. Kvapil, https://mapy.cz) 

 

Hodnotná jsou především unikátní společenstva v oblasti výskytu hadců po obou stranách 

Raškovského potoka. Na lokalitě roste jedna ze tří severomoravských populací evropsky významného 

druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum). Území slouží jako loviště početné letní kolonie 

netopýra velkého (Myotis myotis) z kostela v Raškově i dalších druhů letounů (Chiroptera). 

(http://lokality.geology.cz, https://m.sumperk.cz, www.nature.cz) 

 

HANUŠOVICE – KOSTEL 

PP a EVL je velmi významnou letní kolonií netopýra velkého (Myotis myotis), se nachází na půdě 

katolického kostela v Hanušovicích. Barokní kostel sv. Mikuláše byl vybudován roku 1757 na místě 

starší stavby, z níž se dochovala pouze renesanční věž patrně z doby před rokem 1557. Netopýr velký 

je jedním z největších netopýrů žijící na našem území. S oblibou vyhledává právě podkroví starých 

kostelů. Letní kolonie netopýra velkého bývá soustředěna hlavně v prostoru pod hřebenem střechy, od 

sanktusové věžičky směrem na východ. 

(https://www.kr-olomoucky.cz) 

 

https://mapy.cz/
http://lokality.geology.cz/
https://m.sumperk.cz/
http://www.nature.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
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V DOLE 

 

Obr. 8-18. PP V Dole (foto M. Šich, https://mapy.cz) 

 

Přírodní rezervace "V Dole" vznikla v roce 1955 na rozloze 4,77 ha v katastrálním území Cotkytle 

a Herbortice. Důvodem ochrany je uchování bohatého výskytu bledule jarní a jejího typického biotopu 

v nivě Hraničního potoka. 

Vlhké, místy rašelinové louky v nivě přirozeně meandrujícího Hraničního potoka s převážně olšovým 

břehovým porostem patří k lokalitám s nejbohatším výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) v celé 

střední Evropě. 

Bohaté bledulové porosty začínají již v prameništi pod osadou Chudoba a pokračují podél potoka 

celými Herborticemi. 

Z dalších významných druhů zde nalezneme kontryhel lysý (Alchemilla glabra), pcháč potoční 

(Cirsium rivulare), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana 

dioica). Zajímavý je i výskyt montánních prvků - kýchavice zelenokvěté (Veratrum lobelianum) 

a žluťuchy orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium). 

(http://www.obec-sazava.cz) 

 

ŽĎÁR 

Nově zřízená PP se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Ruda nad Moravou. Hlavním 

předmětem ochrany jsou přírodě blízké ekosystémy, reprezentované lesními společenstvy (zejména 

hadcovými bory, okrajově bučinami) a společenstvy hadcových skalních štěrbin s výskytem sleziníku 

nepravého (Asplenium adulterinum). Cílem ochrany je zachovat a zvýšit biodiverzitu celého 

ekosystému a vytvářet podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj populace sleziníku nepravého 

(Asplenium adulterinum). 

Přírodní památka Žďár se překrývá s evropsky významnou lokalitou CZ0712197 Žďár. Jedná se 

o lokalitu s početnou populací sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum). Z hlediska oblasti 

Moravy se jedná o významnou lokalitu. Místy roste sleziník nepravý spolu se silně ohroženým 

https://mapy.cz/
http://www.obec-sazava.cz/
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sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium). Území bylo již v minulosti navrženo k ochraně pro 

výjimečný skalní a vegetační fenomén. 

 

 

Obr. 8-19. Hřeben na Šošole v PP Žďár (foto M. Havlíček, https://mapy.cz) 

 

Území je součástí lesního komplexu. Vrcholová část hřebene nebyla zřejmě ani v minulosti intenzívně 

hospodářsky využívána. Důvodem byla zčásti expozice terénu - poměrně prudký jihovýchodní svah 

s občasně vystupujícími skalkami, významnější bylo ovšem ovlivnění lokality hadcovým podložím, 

které významným způsobem omezuje bonitu stanoviště pro růst dřevin. Lesní porosty v této části jsou 

tvořeny především borovicí, dubem a modřínem. Druhová skladba se blíží přirozené skladbě těchto 

stanovišť. Smrk se prakticky nevyskytuje. Obnova v hřebenové části je v současnosti velmi 

problematická, stávající kultury jsou silně proředěné. Důvodem je vysýchavost stanoviště, chemismus 

půdy, nastupující buřeň v prosvětlených částech a v neposlední řadě tlak zvěře. Doposud se v území 

nerealizoval aktivní management směřující k podpoře sleziníku hadcového. 

(http://portal.gov.cz) 

 

REŠOVSKÉ VODOPÁDY 

Předmětem ochrany NPR jsou přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy a květnatými 

a acidofilními bučinami; hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným tokem říčky Huntavy 

s vodopády a s četnými peřejemi; populace vzácného a ohroženého druhu rostliny šikoušek zelený, 

včetně jeho biotopu; populace vzácných a ohrožených druhů živočichů netopýra černého, netopýra 

velkého a vrápence malého, včetně jejich biotopů 

Rešovské vodopády leží na rozhraní dvou regionálních geologických jednotek, a to 

moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) a hornin vrbenské skupiny. Vystupují zde tři různé 

typy hornin, které významně ovlivňují morfologii údolí Huntavy: 

https://mapy.cz/
http://portal.gov.cz/
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1. Kaňonovitá soutěska nad vodopádem je vymleta napříč obrovským porfyroidním tělesem. 

Hornina má světlou barvu s šedavým nebo nažloutlým tónem. Hladká skalní stěna hlavního 

vodopádu je obnažena plochou foliace. 

2. Pod vodopádem se údolí výrazně rozšiřuje a tok zmírňuje svůj spád. Změna poměrů je důsledkem 

jiného podloží v úseku pod vodopádem a jeho levého svahu a jiného typu horniny. Jedná se o pás 

slabě metamorfovaných bazických efuzív – diabasů a diabasových tufů. Mají tmavou barvu a 

přítomnost chloritu způsobuje nazelenalý odstín. Především na tyto horniny je vázán výskyt 

čočkovitých poloh s magnetitem, který byl v minulosti těžen. Ústí dobývací štoly je cca 50 m 

jihovýchodně od vodopádu. 

3. Směrem po proudu asi 250 m od vodopádu jsou diabasy vystřídány flyšovým andělskohorským 

souvrstvím, v němž se střídají slabě metamorfované droby, prachovce a břidlice. Tato geologická 

hranice – tzv. andělskohorské nasunutí – odděluje vrbenskou skupinu devonského stáří 

(porfyroidy, diabasy) a andělskohorské souvrství svrchnodevonského až spodnokarbonského 

stáří, které je součástí moravskoslezského kulmu (droby a břidlice). 

Všechny jmenované horniny jsou dobře odkryté a viditelné. Lze na nich sledovat litologický vývoj, 

tektoniku a metamorfní procesy. 

 

 

Obr. 8-20. Rešovské vodopády (foto Z. Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Jako pozoruhodný geomorfologický fenomén lze označit hluboce zaříznuté kaňonovité údolí řeky 

Huntavy (hloubka 70–120 m) se skalními soutěskami, vodopády a peřejemi. Příkré údolní svahy jsou 

tvořeny mnoha skalními stěnami (Soví skála až 32 m výšky), skalními stupni s puklinami 

a balvanitými pokryvy. Unikátní je cca 200 m dlouhá a 6–10 m široká skalní soutěska s erozními 

tvary, skalními věžemi a stěnami, balvany, převisy, peřejemi, tůněmi, vývařišti a vodopády, z nichž 

největší má výšku 10 m. 

Značná část zdejších lesních porostů přesahuje výrazně stáří 100 let a neobvykle početné zastoupení 

zde má jedle bělokorá, v průměru takřka 13%, což se blíží potenciálnímu přirozenému zastoupení. 

Lesy jsou zde současně zařazeny do 4. LVS, s ohledem na poměrně hojně se vyskytující dřeviny 

indikující tento stupeň (zejména habr obecný, lípy, javor mléč). Nutno zde však brát zřetel i na tzv. 

zvrat tepelných pásem v důsledku značného vlivu teplotní inverze, která způsobuje, že pod pásmem 

http://www.cittadella.cz/
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nižšího vegetačního stupně se vyskytují podmínky typické pro vegetační stupeň vyšší. Je to způsobeno 

hlubokým údolním zářezem. 

Ze vzácných mechorostů zde roste např. šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nebo ježenka Rossatiho 

(Cololejeunea rossettiana). 

V území se nacházejí pozůstatky starých důlních dobývek po těžbě železné rudy s podzemními 

prostory, které využívají jako zimoviště netopýři (především netopýr černý, netopýr velký a vrápenec 

malý). Z ptáků bylo zaznamenáno hnízdění čápa černého, jestřába lesního a výra velkého. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

SOVINEC 

 

Obr. 8-21. Hrad Sovinec (foto R. Bartoš, CC BY 2.5) 

 

Území EVL se nachází jižně od Rýmařova na JZ okraji Nízkého Jeseníku. Zahrnuje údolí Oslavy, 

Huntavy a přilehlé oblasti. Celá oblast je součástí přírodního parku Sovinecko. Nadregionálně 

významné je zastoupení jedle ve většině porostů včetně druhotných smrčin a kulturních listnato-

jehličnatých porostů. Celkový význam je v rozsahu, zachovalosti a různorodosti bučin, včetně toho, že 

se jedná o porosty na velkých souvislých plochách, a že je zde u všech typů bučin velké procento 

mladých porostů. Významná lokalita šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v Moravskoslezském 

kraji. Významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus). 

Geologicky se jedná o pestré území. Vyskytují se zde metamorfika vrbenské série spodního devonu, 

droby hornobenešovské série a fylitické břidlice andělskohorských vrstev. V území převažují modální 

a dystrické kambizemě. Reliéf je členitý s výrazným JZ zlomovým svahem a hluboce zařezanými, 

mladými údolími Huntavy a Oslavy. Ve střední části údolí Huntavy jsou na obou svazích časté skalní 

výchozy. Ve vymezeném komplexu je značné převýšení – na soutoku Huntavy a Oslavy je nadmořská 

výška 296 m n. m., nejvyšším bodem v území je Jasan (674 m n. m.).   

V území se vyskytuje poměrně pestrá mozaika různých biotopů. Převládají květnaté bučiny s 

charakteristickými a dobře vyvinutými fytocenózami květnatých bučin as. Dentario enneaphylli-

Fagetum. Významné jsou i acidofilní bučiny as. Luzulo-Fagetum. K důležitým stanovištím patří skalní 

biotopy silikátových skal v údolí Huntavy, především v NPR Rešovské vodopády. Ojedinělé jsou 

http://www.ochranaprirody.cz/
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výskyty vápnitých skal a sutí. Na bázích svahů bočních údolí jsou na podsvahových deluviích 

vyvinuty suťové lesy. Důležitá je také kvalita a zachovalost potoků a potočních niv. Z nadregionálního 

hlediska je významné velké zastoupení jedle a to jak v přírodních bučinách, tak i v druhotných 

smrčinách a kulturních, smíšených porostech. Skalní výchozy ve starších lesních komplexech jsou 

hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo). Četný výskyt starých doupných stromů je příležitostí pro 

dutinové hnízdiče. Drobné luční enklávy jsou biotopem kriticky ohroženého jasoně dymnivkového 

(Parnassius mnemosyne). Území je také velmi významné výskytem zvláště chráněných druhů 

netopýrů, kteří zde mají svá zimoviště ve starých důlních štolách (Důl Ruda I a Důl Ruda II). 

(http://www.nature.cz) 

 

SELSKÝ LES 

 

Obr. 8-22. PR Selský les (foto http://www.utok.cz) 

 

Přírodní rezervace Selský les se nachází při východním okraji místní komunikace spojující město 

Lanškroun a obec Horní Heřmanice, cca 5,5 km SV od Lanškrouna a cca 1,7 km JZ od obce Horní 

Heřmanice. Lokalita se nachází v podvrcholové části mírně strmého svahu, orientovaného k východu 

až jihovýchodu. Je vymezena dvěma údolními zářezy s drobnými vodotečemi, které se při spodním  

(východojihovýchodním) cípu ZCHÚ stékají v pravou větev Hraničního potoka. V spodní části se 

rovněž vyskytuje několik pramenišť. Nadmořská výška přírodní rezervace se pohybuje v rozmezí 576 

– 632 m. n. m. 

Dlouhodobým cílem péče je ponechání jedlobukových ekosystémů samovolnému vývoji v jádrové 

zóně přírodní rezervace a zajištění prostorově diferencovaných porostů přirozené dřevinné skladby na 

zbytku území výběrným hospodářským způsobem. 

Území je charakteristické zachovalými přírodě blízkými lesními společenstvy jedlových bučin. 

V převážně bukových porostech se nachází mohutné exempláře buku a bylinný podrost, 

charakteristický pro jedlové bučiny, např. kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos, rozrazil horský 

Veronica montana, kapraď samec Dryopteris filix-mas, kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana a 

kapraď rozložená Dryopteris dilatata, vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia či sasanka hajní 

http://www.nature.cz/
http://www.utok.cz/
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Anemonoides nemorosa. Na potočních stanovištích  rostou např. řeřišnice hořká Cardamine amara, 

bledule jarní Leucojum vernum, blatouch bahenní Caltha palustris aj. 

(http://www.utok.cz) 

 

SELSKÝ POTOK 

Posláním chráněného přírodního výtvoru dle zřizovacího dokumentu byla ochrana bohatého naleziště 

bledule jarní. Cílem ochrany přírodní památky Selský potok je zachování údolní nivy neregulovaného 

vodního toku Selského potoka, zachování početnosti a vitality populace bledule jarní a zvýšení či 

zachování početnosti populace dalších zvláště chráněných a významných druhů rostlin. 

Chráněné území se nachází v rozmezí nadmořských výšek 540 – 590 m.n.m. Přírodní památka je 

tvořená úzkou nivou pravostranného přítoku Hraničního potoka zvaného potok Selský. Památka tvoří 

v podstatě jihovýchodní pokračování přírodní rezervace Selský les a leží částečně v jejím ochranném 

pásmu. 

Niva potoka je odlesněna, porostlá svazem Petasition officinalis. Rašelinnou louku ve střední části 

údolí lze přiřadit ke společenstvu svazu Caricion fuscae. V horní části toku se vyskytují husté vrbiny 

a porosty kopřiv v návaznosti na polní kultury. Aktuální vegetace a biotopy: údolní jasanovo-olšové 

luhy s bledulí jarní, vlhké pcháčové louky přecházející v degradovaná vlhká tužebníková lada, 

nevápnitá mechová slatiniště s ostřicemi a devětsilové lemy horských potoků s kýchavicí bílou 

Lobelovou a žluťuchou orlíčkolistou, v lesních porostech pak chudé acidofilní bučiny. 

(Helbichová – Seidlová 2012 https://www.pardubickykraj.cz) 

 

SKALSKÉ RAŠELINIŠTĚ 

 

Obr. 8-23. Rybníček v rezervaci Skalské rašeliniště (foto P. Klouda, http://www.rymarovsko.cz) 

 

Plochá, mírně svažitá deprese je vyplněna deluviálně-eluviálními hlinitými sedimenty se suťovými 

úlomky hornin. Centrum deprese zaujímá až 1,8 m mocná vrstva humolitů, místy překrývaná 

holocenními splachy. Horniny skalního podloží patří k vrbenské skupině devonského stáří v obalu 

oskavské klenby (část regionální jednotky silezika). Jsou to slabě metamorfované sedimenty 

a vulkanity - převážně muskovitické a chloritické fylity a zelené břidlice. Svým charakterem patří 

lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších 

http://www.utok.cz/
https://www.pardubickykraj.cz/
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pramenních vývěrů s celkovou vydatností 5,7 l.s
-1

. Prameny jsou vázány na poruchová pásma 

s hlubším oběhem podzemních vod. K udržení vysoké hladiny podzemních vod v rašeliništi přispívají 

vydatné srážky, málo propustná prachovojílovitá eluvia hornin a nízký koeficient filtrace v tělese 

humolitů v horizontálním směru. 

Za nejcennější části rezervace můžeme považovat nejvlhčí části rašeliniště s porosty zelených 

a hnědých rašeliníků sekcí Cuspidata a Subsecunda ve východní části horní rašelinné loučky 

a v severozápadní části dolní rašelinné loučky. V obou těchto fytocenózách svazu Sphagno 

recurvicaricion canescentis je v současnosti soustředěna zdejší populace rosnatky okrouhlolisté 

(Drosera rotundifolia), která byla v minulosti (např. po těžbě rašeliny v 60. letech 20. století) mnohem 

hojnější a přechodně zaujímala Rosnatka plochy mnoha arů. Většinu dnešní bezlesé části rašeliniště 

pokrývá mozaika různorodých sukcesních stadií a společenstev svazů Caricion fuscae, Sphagno 

warnstorfiani-Tomenthypnion a Sphagno recurvi Caricion canescentis. Porosty tvoří ostřice zobánkatá 

(Carex rostrata), ostřice prosová (C. panicea), ostřice ježatá (C. echinata), vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), psineček psí (Agrosús 

canina) aj. Na bezlesých plochách rašeliniště roste korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis) a prstenec listenatý (D. longebracteata), klikva bahenní (Oxycoccus 

palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), violka bahenní (Viola palustris). Ještě v 60. letech 

tady prokazatelně rostly v početných populacích suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) a hořec 

jarní (Gentiana verna). Bezlesé rašeliniště v posledních desetiletích z větší části zarostlo olší lepkavou 

(Alnus glutinosa), vrbou popelavou (Salix cinerea) a porosty břízy bělokoré (Betula pendula). 

Na dolní rašelinné loučce se počátkem 80. let 20. století začal rozrůstat rákos obecný (Phragmites 

australis). 

Skalské rašeliniště je zařazeno i do soustavy Natura 2000 jako jedna ze 2 recentně známých lokalit 

výskytu srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) v Moravskoslezském kraji, 

je proto regionálně velice významná.  

Předběžný entomologický průzkum prokázal vzácný druh krytohlava Crypcocephalus 

decemmaculatus, vázaného na vrby a rašelinné louky. Skalské rašeliniště je pravděpodobně jedinou 

recentní lokalitou severského druhu nosatce Bagous frit v ČR. 

Kromě dvou malých starších smrčin jsou jasným dokladem druhotné sukcese nápadně stejnověké 

březiny, olšiny a vrbiny. Zajímavé a dosud nedostatečně vysvětlené zůstává minimální přirozené 

zmlazení smrku, který byl jistě původní dřevinou. Bezlesá část rašeliniště je před zarůstáním 

náletovými dřevinami a místy i rákosem chráněna každoročním kosením. Zkušenosti z dosavadních 

biotechnických zásahů, kterými bylo zachráněno rychle zarůstající bezlesí a výrazně podpořeny 

populace některých cennějších druhů (např. vachty trojlisté, rosnatky okrouhlolisté, tučnice obecné), 

jsou využívány pro další zlepšení stavu rezervace. 

(http://www.rymarovsko.cz, www.nature.cz) 
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POD TRLINOU 

 

Obr. 8-24. Trlina (foto https://m.sumperk.cz) 

 

Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na zápdním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko 

Leštiny na katastrech obcí Leština a Lesnice. Hranice Přírodní rezervace se shodují s hranicemi EVL 

Pod Trlinou. Geograficky území patří k Úsovské vrchovině. Nadmořská výška se zde pohybuje od 285 

m n. m. při úpatí svahu do 524 m n. m. na vrcholu Trliny. Geologickým podkladem jsou různě 

zvrásněné a metamorfované břidlice, fylity či svory proterozoického až paleozoického stáří. Při úpatí 

Trliny jsou bohaté paleontologické nálezy sprašových břichonožců se společenstvy chladnomilné tzv. 

pupillové fauny. Půdní podklad tvoří kambizemě modální, v dolní části svahu na spraši se vyskytují 

hnědozemě modální. 

Na území jsou chráněna lesní společenstva květnatých a acidofilních bučin, hercynských dubohabřin a 

dubových bučin a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí se zachovalými mezofilními 

ovsíkovými loukami. Vyskytuje se tu řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

(http://www.nature.cz) 

 

POLÁCHOVY STRÁNĚ - VÝŘÍ SKÁLY 

 

Obr. 8-25. Výhled na město Hanušovice a PP Poláchovy stráně - Výří skály (foto J. Čulík, https://mapy.cz) 

https://m.sumperk.cz/
http://www.nature.cz/
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Přírodní památka Poláchovy stráně - Výří skály se překrývá s evropsky významnou lokalitou 

CZ0712226 Poláchovy stráně - Výří skály. Jedná se o lokalitu, kde se vyskytuje populace silně 

ohroženého střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Z dalších významných druhů zde rostou 

orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý 

(Epipactis helleborine), jalovec obecný (Juniperus communis), vstavač mužský (Orchis mascula), 

hruštička střední (Pyrola media) a dříve též vstavač osmahlý (Orchis ustulata). 

Lokalita se nachází na okraji města Hanušovice. Jedná se o pastviny a okolní lesy v části zvané 

Ohrada. Podloží je tvořeno šedým krystalickým vápencem, který místy vystupuje na povrch jako 

skalky. Vegetaci lesních porostů tvoří fragmenty bučin s příměsí smrku mnohde přeměněné na 

smrkové nebo borové kultury. Louky a pastviny jsou tvořeny vegetací svazu Arrhenatherion elatioris. 

Střevíčník pantoflíček se vyskytuje na okrajích nízkostébelné spásané louky, ve skupinách listnatých 

dřevin na mezích a hromadnicích a zejména v navazujících lesních okrajích a lesním smíšeném 

porostu s vyšším zastoupením smrku. Jeden z ostrůvků střevíčníku v počtu 16 ks se nachází v okolí 

vápencových skalek asi 300 m od nejbližších domů. Dále asi 0,5 km severně v mladém listnatém 

porostu při okraji cesty uvnitř bukového lesního porostu, místy s hustým podrostem bylin a keřů. 

Území přispívá ke zvyšování druhové rozmanitosti a k udržování ekologické rovnováhy v zemědělsky 

využívané krajině a příznivě dotváří krajinný ráz. 

(http://www.nature.cz, http://portal.gov.cz) 

 

ŠTOLA MAŘKA 

 

Obr. 8-26. PP Štola Mařka (foto Prasopestilence, CC BY-SA 3.0) 

 

Lokalita (PP a EVL) se nachází západně od silnice mezi obcemi Bohdíkov a Raškov. Štola je ražena 

souvrstvím hornin skupiny Branné, přičemž převládá vápenec. Při světlosti 3,5x2,5 m má délku asi 

300 m, kromě vlastní štoly se před ní nachází ještě úvodní přístupová část vytvářející jakýsi tunel. 

Řícením stropu ve štole vznikly tři závaly. Dva rozdělily štolu na tři úseky s rozdílným 

mikroklimatem. Třetím závalem je přístupná část štoly ukončena, i když původně byla celková délka 

štoly Mařka asi 960 m. První úsek tvoří od vstupu přímá chodba ukončená na 130 m průlezným 

http://www.nature.cz/
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závalem. Druhý úsek je vymezen prvním a druhým závalem. V tomto úseku je na 145 m vpravo na 

povrch vyražen větrací otvor 35 m dlouhou příkře stoupající šachtou. Třetí úsek začíná přímou 

chodbou na konci druhého závalu. Chodba se na 260 m stáčí mírně vpravo a je ukončena na 300 m 

posledním neprůchodným závalem.   

Štola je využívána jako důležité zimoviště 12 druhů letounů. Jejich kroužkování prokázalo, že se zde 

setkávají populace z Orlických hor a Hrubého Jeseníku. Dále podzemní prostor v zimním období 

využívají obvyklé druhy bezobratlých jako například můra sklepní (Scoliopteryx libatrix) nebo 

babočka paví oko (Inachis io). Pro netopýra černého (Babastella barbastellus) a netopýra velkého 

(Myotis myotis) se jedná o zimoviště regionálního významu, pro vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros) lokálního významu. Dále zde zimují netopýr řasnatý (Myotis nattereri), n. vodní (M. 

daubentonii), n. brvitý (M. emarginatus), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. vousatý (M. mystacinus), n. 

Brandtův (M. brandtii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a n. dlouhouchý (P. 

austriacus). 

(http://www.nature.cz) 

 

RUDA NAD MORAVOU 

Obec Ruda nad Moravou leží asi 8 km západně od Šumperka. Bývalý zámeček je vpravo od silnice u 

odbočky na Bartoňov. V půdních prostorách bývalého zámečku, ve kterém je dnes několik bytových 

jednotek, se nachází velmi významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis), která 

komunikuje s nedalekou (asi 8 km severně) kolonií v Raškově. 

(http://www.nature.cz) 

 

VELKÉ LOSINY - LÁZEŇSKÝ DŮM ELIŠKA 

Lázně Velké Losiny leží asi 8 km severovýchodně od Šumperka v jihozápadním podhůří Hrubého 

Jeseníku. Lázeňský dům Eliška je ukrytý v lázeňském parku za LD s bazénem.   

Na půdě lázeňského domu Eliška se nachází jedna z nejvýznamnějších letních kolonií netopýra 

brvitého (Myotis emarginatus) v ČR.    

(http://www.nature.cz) 

 

SOBOTÍN - DOMOV DŮCHODCŮ 

Obec Sobotín leží na západní hranici CHKO Jeseníky při silnici Šumperk - Rýmařov asi 9 km 

severoseverovýchodně od Šumperka. Komplex Diakonie je u křižovatky s odbočkou na Štětínov a 

Vernířovice. PP a EVL tvoří půdní prostor nad prádelnou, která je v samostatné budově oddělené od 

obytného komplexu. Sídlí zde regionálně významná letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros).  

(http://www.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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RAČINKA 

 

Obr. 8-27. Detail hlavy dospělé samice mihule ukrajinské (foto L. Hanel, http://ziva.avcr.cz) 

 

Potok Račinka (také Račí potok) je evropsky významnou lokalitou od pramene nad obcí Pekařov po 

soutok s říčkou Losinka v obci Velké Losiny. Jediná známá lokalita mihule ukrajinské (Eudontomyzon 

mariae) v České republice.  

Údolí Račinky v horní části úzké, s velkým podélným spádem. Dolní úsek s plochou a poměrně 

širokou údolní nivou. V okolí pramene převládají deluviální sedimenty kvartérního stáří, ve střední 

části toku pak fluviální štěrky, místy se sprašovými hlínami. V okolí pramene jsou vytvořeny 

kambizemě modální, podél středního toku pak pseudogleje glejové a při dolním toku převládají 

pseudogleje modální. V horní části kopcovité území s mozaikou lesů a luk, výjimečně polí. V dolní 

části tok s nižším spádem a poměrně širokou, zalučněnou nivou. V nejspodnější části (Velké Losiny) 

protéká tok lázeňským parkem a intravilánem obce. 

Vodní tok je osídlen bohatým spektrem vodních bezobratlých oligosaprobního stupně. Společenstvo 

ryb je tvořeno početně dominantním pstruhem obecným (Salmo trutta) a populací vranky obecné 

(Cottus gobio). Do toku byl repatriován rak říční (Astacus astacus).   

(http://www.nature.cz) 

 

LIBINA - U ČERNUŠKŮ 

Obec Libina leží asi 12 km jihovýchodně od Šumperka. PP a zároveň EVL se nachází ve statku 

Černuškových je v severní části obce, východně od silnice do Hrabišína. Na půdě nad výměnkem sídlí 

regionálně významná letní kolonie netopýra brvitého (Myotis emarginatus).  

(http://www.nature.cz) 

 

http://ziva.avcr.cz/
http://www.nature.cz/
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Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

127 

 

DOUBRAVA 

 

Obr. 8-28. Rozcestí U Josefka v PR Doubrava (foto S. Rada, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní rezervaci tvoří soubor přírodě blízkých ekosystémů s výskytem typických i vzácných druhů 

rostlin a živočichů, reprezentovaný lesními společenstvy 2. a 3. lesního vegetačního stupně (zejména 

smíšenými lesy označovanými jako hercynské dubohabřiny a okrajově i teplomilnými a kyselými 

doubravami, suťovými lesy, jasanovými olšinami, tvrdými luhy a jejich vzájemnými přechody) a 

společenstvy pramenišť, malých vodních toků a drobných skalních výchozů. 

Geologické podloží tvoří spodnokarbonské břidlice, které se střídají s prachovci a drobami. Prudké 

kamenité srázy nad nivou Moravy jsou rozčleněny erozí vytvořenými úžlabinami. 

Většina zdejších cenných lesních porostů patří k tzv. hercynským dubohabřinám, menší zastoupení 

mají i kyselé teplomilné doubravy a suché acidofilní doubravy. Stromové patro tvoří dub zimní 

případně i dub letní, habr obecný, lípa malolistá i lípa velkolistá a mnohé další dřeviny (javor babyka, 

j. klen, j. mléč, buk lesní, bříza bělokorá, jilm horský, jilm vaz, jilm habrolistý a další). Ze zdejších 

bylin jmenujme alespoň tolitu lékařskou, jedovatý náprstník velkokvětý, silenku nící, černýš hajní, 

chráněnou (ale zde poměrně hojnou) lilii zlatohlavou, naopak vzácně se tu vyskytující ostřici 

Micheliovu nebo bělozářkou větevnatou. 

Díky pestrému druhovému, věkovému a prostorovému složení zdejších lesů a díky klimatickým 

poměrům zde dodnes přežívá řada vzácných druhů brouků a motýlů. U brouků se jako nejcennější jeví 

staré mohutné stromy se značnou mírou oslunění a s přítomností dutin. Vyskytují se zde jedni z našich 

největších brouků - zlatohlávek skvostný a roháč obecný. Dále pak řada druhů kovaříků, tesaříků, 

krasců či méně nápadných čeledí brouků žijících na dřevních houbách či pod kůrou stromů v různém 

stádiu rozpadu. Z denních motýlů zde na světlinách a podél lesních cest létá jasoň dymnivkový 

a z nočních například na břízy vázaný strakáč březový. Lesní porosty jsou vhodným prostředím pro 

mnoho druhů ptáků jako je např. lejsek šedý nebo lejsek bělokrký, žluva hajní, strakapoud prostřední 

či výrazně vzácnější holub doupňák nebo čáp černý. Hnízdí tu i dravci jestřáb lesní nebo krahujec 

obecný. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.ochranaprirody.cz/
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ZÁTRŽE 

 

Obr. 8-29. Moravičanské jezero – PP Zátrže (foto J. Hron, https://mapy.cz) 

 

Přírodní památka je souborem polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, 

lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických 

i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Geologicky je území tvořeno 

převážně štěrkopískovými náplavovými materiály třetihorního stáří a na nich zformovaných 

čtvrtohorních náplavech, které jsou na ploše jezer uměle odtěženy. Geomorfologicky se území nachází 

v Mohelnické brázdě. 

Pro území je typická vodní a mokřadní vegetace. Na písčitých náplavech vzniklých usazováním 

drobných výpěrků z těžby štěrkopísku roste bohatá populace kriticky ohrožené přesličky různobarvé. 

Dále zde roste šáchor hnědý , blatěnka vodní , šmel okoličnatý , rozrazil dlouholistý a skřípinec 

Tabernaemontanův dvoublizný. Prioritním zájmem ochrany přírody je zachovat na lokalitě populaci 

přesličky různobarvé a to zpomalením zarůstání výpěrkových náplavů, zejména odstraňováním 

náletových dřevin.  

Lokalita je tahovou zastávkou a hnízdní lokalitou vodního ptactva. Prostředí pískoven vytváří vhodná 

místa, která poskytují prostory pro hnízdění břehule říční, pisíka obecného, moudivláčka lužního 

a kulíka říčního. V rámci plánu rekultivace po přetěžení jezer vytvoření ostrovu pro hnízdění vodního 

ptactva.Laguny v západní části jsou stanovištěm pro rozmnožování obojživelníků rosničky zelené, 

kuňky obecné, skokana zeleného, skokana štíhlého a ropuchy zelené.  

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

https://mapy.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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RABŠTEJN 

 

Obr. 8-30. PR Rabštejn (foto K. Novák, https://mapy.cz) 

 

Ochrana lesních porostů jen s málo pozměněnou dřevinnou skladbou v jedlobukovém vegetačním 

stupni předhůří Hrubého Jeseníku s geneticky cennými stromy jilmu horského a javoru klenu. 

Geologicky patří území k vrbenské sérii, je tvořeno metamorfovanými bazickými vyvřelinami 

středního devonu. Ve vrcholové části je několik izolovaných skalních útvarů. Území leží 

v geomorfologické soustavě Východní Sudety (celek Hanušovická vrchovina). Půdy jsou převážně 

kamenité až balvanité, kde převažuje půdní typ „hnědý ranker“, na méně strmých svazích v nižších 

částech hnědá lesní půda. 

V různověkých lesních porostech dominuje buk lesní, na sutích javor klen a jasan ztepilý. Jilm je silně 

decimován grafiózou. Velmi ojediněle se vyskytuje jedle bělokorá. V porostu dominují typické druhy 

pro toto stanoviště – svízel vonný (Galium odoratum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 

a netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). PR je zároveň evropsky významnou lokalitou pro 

nejsilnější populaci měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v suťovém lese. Občas jsou v území 

nacházeny pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx). Jedná se o jednu z významných lokalit mechu 

šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) v Olomouckém kraji. Území lokality kromě místa nálezu 

daného mechorostu zahrnuje i oblast, kde je výskyt druhu, vzhledem ke vhodným podmínkám, 

potenciálně možný a vysoce pravděpodobný.   

(www.ochranaprirody.cz, www.rymarovsko.cz) 

 

ÚDOLÍ MALÍNSKÉHO POTOKA 

Asi 2 km dlouhý úsek procházející korytem a dolní částí hluboce zaříznutého údolí na horním toku 

Malínského potoka, výškové rozpětí lokality je 490-684 m n. m. Západní okraj lokality je cca 2 km 

západně od obce Nový Malín, na rozhraní fytogeografických regionů Hanušovická vrchovina a Hrubý 

Jeseník. Významná lokalita druhu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) v Olomouckém kraji.    

https://mapy.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.rymarovsko.cz/
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Geologický podklad lokality je tvořen horninami spodnokarbonského až devonského stáří. Vyskytují 

se zde muskovitický a chlorit muskovitický fylit s grafitem a kvarcit, křemenný konglomerát 

(převážně drakovský kvarcit) místy s vložkami fylitu. Údolí Malínského potoka tvoří holocénní 

fluviální převážně hlinitopísčité sedimenty. Převládajícím půdním typem oblasti jsou degradované 

silně kyselé kambizemě (často hojně hrubě skeletnaté či kamenité, případně kambizemní rankery) a 

kambizemní podzoly provázející porosty kulturních smrčin. 

Lokalita je mozaikou biotopů květnatých bučin, suťových lesů, údolních jasanovo-olšových luhů, 

štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin a nepůvodních kulturních smrčin. Velice fragmentárně a 

maloplošně jsou zastoupena společenstva devětsilových lemů horských potoků, lesních pramenišť bez 

tvorby pěnovců, acidofilních bučin a vysokostébelných trávníků skalních terásek. 

Druh šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) byl nalezen na ztrouchnivělém kmeni smrku na pravém 

břehu Malínského potoka v bučině podsvazu Eu-Fagenion s příměsí smrku a javoru klenu. 

(http://www.nature.cz) 

 

MORAVSKÁ SÁZAVA 

 

Obr. 8-31. Údolí Moravské Sázavy (foto T. Drozd, https://mapy.cz) 

 

EVL tvoří údolí Moravské Sázavy a lesní komplex především východně od Moravské Sázavy, severně 

od obce Albrechtice, 3-6 km SV od Lanškrouna. Komplex převážně lesních biotopů s převahou 

květnatých bučin, méně acidofilních bučin, suťových lesů a okrajově i hercynských dubohabřin. 

V nivě řeky kvalitní údolní jasanovo-olšové luhy s hojným výskytem Leucojum vernum. Dále též 

kvalitní, většinou kosené luční biotopy, především vlhké pcháčové louky a méně i vlhká tužebníková 

lada. Na svahu nad nivou maloplošné druhově pestré a kosené mezofilní ovsíkové louky a podhorské a 

horské smilkové trávníky bez jalovce s výskytem řady významných rostlinných druhů. Lokalita není 

http://www.nature.cz/
https://mapy.cz/
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zatím jakýmkoliv způsobem chráněna, je však součástí nově navrhovaného přírodního parku 

Moravská Sázava.  

Mozaikovité zastoupení silikátových a bazických hornin, na pravém břehu Moravské Sázavy převážně 

křídové slínovce, na levém břehu převažují amfibolity, biotitické granodiority až tonality. V půdním 

pokryvu převažují kambizemě, v nivách potoků gleje a pseudogleje. Přechody mezi květnatými a 

kyselými bučinami jsou zde časté, především v místech mozaikovitého výskytu kyselých a bazických 

hornin. Acidofilní bučiny se vyskytují v severní části lokality, kde nejčastěji navazují na květnaté 

bučiny na konvexních tvarech reliéfu a v horních částech svahů. Ve sporadickém bylinném podrostu 

se nejčastěji vyskytuje jen bika bělavá (Luzula luzuloides). Stejně jako v květnatých bučinách zde 

hojně zmlazuje jedle. V květnatých bučinách s častou jedlí a vtroušeným smrkem je v podrostu hojně 

kyčelnice cibulkolistá (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá 

(Mercurialis perennis), rozrazil horský (Veronica montana), bukovník vápencový (Gymnocarpium 

robertianum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), 

violka lesní (Viola reichenbachiana), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), mateřka trojžilná 

(Moehringia trinervia), papratka samičí (Athyrium filix-femina), starček vejčitý (Senecio ovatus), 

štavel kyselý (Oxalis acetosella). 

V mozaice s bučinami se v severní části lokality vyskytuje ojediněle i štěrbinová vegetace silikátových 

skal a drolin. Jedná se o přirozeně obnažené skály těsně nad řekou a o malé skalní defilé ve svahu nad 

řekou. Z významnějších petrofytů se tu vyskytují kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a 

kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). 

V údolí Moravské Sázavy roste několik poměrně kvalitních druhově pestrých olšin. V podrostu tohoto 

biotopu bývá dominantní devětsil bílý (Petasites albus), hojně mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium 

alternifolium), sasanka hajní (Anemone nemorosa), pitulník horský (Galeobdolon montanum), 

papratka samičí (Athyrium filix-femina), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vraní oko čtyřlisté (Paris 

quadrifolia), kopytník evropský (Asarum europaeum), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), 

svízel vonný (Galium odoratum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bršlice kozí noha (Aegopodium 

podagraria), řeřišnice hořká (Cardamine amara), blatouch bahenní (Caltha palustris). 

Údolní jasanovo-olšové luhy často doprovází luční biotopy, z nich převažují především vlhké 

pcháčové louky a tužebníková lada. Vlhké pcháčové louky jsou plošně rozsáhlejší hodnotné porosty 

s bledulí jarní (Leucojum vernum). Na svazích nad nivou i maloplošné mezofilní ovsíkové louky a 

podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce. Na tyto porosty je vázán výskyt i některých 

chráněných a vzácnějších druhů rostlin: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), lomikámen zrnatý (Saxifraga 

granulata). 

(http://www.nature.cz) 

 

HORNÍ MORAVA 

Řeka Morava od jezu v Chromči (ř.km 307,450) po soutok s Desnou (ř.km 301). Evropsky významná 

lokalita, jedna ze dvou izolovaných lokalit mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí řeky Moravy. 

Území je součástí sníženiny Mohelnická brázda. Geologické podloží lokality tvoří kvartérní 

sedimenty. V nivě Moravy dominuje fluvizem glejová, místy je vyvinutá fluvizem modální. Vodní tok 

podhorského charakteru, upravený s lokálním výskytem bahnitopísčitých náplavů umožňující 

existenci početné populace mihulí potočních (Lampetra planeri).   

http://www.nature.cz/
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Lipanové pásmo s charakteristickými druhy ryb - lipan podhorní (Thymallus thymallus), pstruh 

potoční (Salmo trutta morpha fario), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), jelec tloušť 

(Leuciscus cephalus), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), vranka obecná (Cottus gobio).   

(http://www.nature.cz) 

 

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví na území rajonu zasahuje pouze částečně, do 

nivních sedimentů řeky Moravy se však část Mladečského krasu odvodňuje. CHKO Litovelské 

Pomoraví byla zřízena dne 15. listopadu 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 

464/1990 Sb., v údolní nivě řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Svou rozlohou 96 km
2
 je 

CHKO Litovelské Pomoraví pátou nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Z celkové rozlohy 

zaujímají lesy 56 %, zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5 %), vodní plochy 8 % a ostatní a 

zastavěné pozemky 9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v Olomouci) do 

345 m n. m. (Jelení vrch). Ve středu CHKO Litovelské Pomoraví leží starobylé královské město 

Litovel, které propůjčilo chráněné krajinné oblasti své jméno. 

 

 

Obr. 8-32. Výrazné meandry řeky Moravy v Litovelském pomoraví (foto: Jan Vondra, http://www.cittadella.cz) 

 

Posláním CHKO Litovelské Pomoraví je zejména trvale zajišťovat zvýšenou ochranu a ekologicky 

šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy řeky Moravy s mimořádně vysokým soustředěním 

přírodních hodnot. Chráněná krajinná oblast je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým georeliéfem, značným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 

travních porostů a hojným zastoupením dřevin. 

Pro své přírodní hodnoty je CHKO Litovelské Pomoraví součástí evropské soustavy chráněných 

území NATURA 2000 (oblast CHKO je vyhlášena jako tzv. „ptačí oblast“ s předmětem ochrany 

http://www.nature.cz/
http://www.cittadella.cz/
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ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) a strakapoudem 

prostředním (Dendrocopos medius) a zároveň je tato oblast navržena jako tzv. „evropsky významná 

lokalita“ pro některé významné druhy živočichů – např. bobr evropský (Castor fiber), vydra říční 

(Lutra lutra), čolek velký (Triturus cristatus) nebo kuňka ohnivá (Bombina bombina), a pro mnohé z 

významných biotopů). Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu 

mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. 

Nejcennější části území jsou chráněny v 28 maloplošných zvláště chráněných územích. Jádro CHKO 

Litovelské Pomoraví a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta 

(přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i periodicky průtočných 

říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do 

CHKO Litovelské Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými a veřejnosti 

zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava. 

Lužní lesy dnes patří nejen u nás mezi ohrožené typy vegetace. Posledním územím plošně rozsáhlého 

lužního lesa s dosud nenarušenou přirozenou dynamikou řeky je v rámci ČR právě Litovelské 

Pomoraví. Díky citlivému přístupu našich předků ke krajině se v Pomoraví zachovalo na malém území 

poměrně velké množství přírodních hodnot. Z důvodu zachovalosti a druhového bohatství lužních lesů 

s bezprostřední vazbou na přirozený říční tok se řadí k unikátním krajinám v evropském měřítku. 

Cílem Správy CHKO Litovelské Pomoraví je především zachovat harmonický charakter krajiny nivy 

řeky Moravy a postupně zlepšovat její nenahraditelné ekologické funkce  

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 134 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do  

123 l/s v rajonu nepřekračují přírodní zdroje. Z aktuálních vodárenských odběrů v hydrogeologickém 

rajonu 6432 k nejvýznamnějším patří Olšany, kde ze dvou vrtů bylo v roce 2014 odebíráno v průměru 

51,4 l/s  a z Krobotovy studny 3,6 l/s podzemní vody, vápenka Vitošov 4,6 l/s, dále pak Bohdíkov 

s odběrem 4,5 l/s vody z tamního pramene, Nový Malín JÚ Malínský les 4,4 l/s, Lázně Velké Losiny 

minerální voda vrt J-221 3,9 l/s a Hanušovice s odběrem 3,4 l/s (využívány jsou dva vrty). 

Vodárenské odběry podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 6432 jsou v posledních letech nižší 

než stanovené využitelné množství podzemní vody. V HGR 6432 se nachází větší množství 

individuálních a malých odběrů (do 1 l/s), které nejsou zahrnuty v bilanci. V součtu množství by u 

drobných odběrů mohlo lokálně dojít ke střetům zájmů. Je nutné dobře sumarizovat a koordinovat tyto 

údaje mezi vodoprávními úřady jednotlivých obcí s rozšířenou pravomocí.. 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v HGR 6432 je na úrovni obecné ochrany zdůrazněna existencí Chráněných 

oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky, Žamberk–Králíky a Kvartér řeky Moravy. 

Specifická ochrana pro odběry podzemních vod hromadného zásobování probíhá v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

Ochrana zdrojů podzemních vod zahrnuje ochranu kvantitativní (množství podzemní vody) a 

kvalitativní (fyzikálně-chemické a mikrobiologické složení podzemní vody). Kvantitativní ohrožení je 

dáno umělými zásahy do hydrogeologické struktury, což může vést např. ke snížení infiltrace, 

omezení nebo rozptýlení oběhu podzemní vody, narušení artéského stropu apod. Kvalitativní ochrana 

zahrnuje opatření zabraňující kontaminaci podzemních vod znečisťujícími látkami. Kromě bodových 

zdrojů znečištění, které jsou reprezentovány sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, 

průmyslovými a zemědělskými objekty, představuje nejvýznamnější zdroj kontaminace plošná 

aplikace hnojiv a ochranných látek zemědělské velkovýroby. Ochrana využívaných zdrojů 

podzemních vod pro hromadné zásobování je legislativně zabezpečena především prostřednictvím 

ochranných pásem vodních zdrojů. 

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze HGR 6432 v rozhodující míře přiřadit území s vysokým 

až velmi vysokým rizikem znečištění, zahrnujícím významné tektonické poruchy a většinou protáhlá 

tělesa hornin s charakterem hydrogeologických kolektorů, především krystalických vápenců 

a kvarcitů, dále proluviální štěrky a kvartérní štěrkovité výplně údolí, které představují oblasti lokální 

akumulace vod. 

Z vodohospodářského hlediska je problémem protipovodňová ochrana, eroze a sesuvy. Protože 

mocnost půd na hřebenech a svazích je malá, po vydatných deštích velká část vody odtéká rychlým 

povrchovým a podpovrchovým odtokem půdou do rýh, strží a bystřinných toků, kde se podílí na 

tvorbě průtokových vln s erozními účinky. Monokulturní zalesňování, likvidace původní sítě drobných 

hydrolinií, značná regulace toků a realizace množství vodohospodářských staveb souběžně ovlivňuje 
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retenční schopnost oblasti a urychluje povrchové i podpovrchové odtokové poměry, způsobuje 

zvýšenou erozi a v konečném důsledku zvyšuje pravděpodobnost povodňových stavů. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů je nutno v HGR 6432 věnovat zvýšenou 

pozornost aktivitám spojeným s těžbou kvalitního vysokoprocentního vápence ve vápencovém lomu 

Vitošov (dobývací prostor Lesnice - Vitošov situovaný v jižní části rajonu). Dosavadní těžba ložiska 

probíhá nad hladinou podzemní vody. V případě rozšíření těžby hlouběji pod terén a zastižení hladiny 

podzemní vody by s největší pravděpodobností došlo k vytvoření jezera a případnému propojení 

povrchových a podzemních vod, což by mohlo mít za následek negativní vliv na kvalitu podzemních 

vod v okolí těžební lokality. Nedaleko odtud se nacházejí vydatné zdroje podzemních vod 

v Mohelnické brázdě. 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 6432 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

70990 Krásné Stavební kámen amfibolická 

rula 

těžené EKOZIS spol. s r. o., 

Zábřeh 

41031024 

70598 Dolní 

Libina 

Stavební kámen kámen - rula těžené FORTEX - AGS, a.s., 

Šumperk 

150584 

70883 Zábřeh na 

Moravě - 

Račice 

Stavební kámen kámen - rula těžené Moravské 

kamenolomy s.r.o. 

4222709 

71007 Mohelnice 

I 

Štěrkopísky štěrkopísek těžené KÁMEN Zbraslav, 

a.s. 

1820460 

60347 Bludov Wollastonit wollastonit těžené Bludovit s.r.o., Brno   

60104 Lesnice - 

Vitošov 

Vápenec vápenec těžené Vápenka Vitošov 

s.r.o. 

45196940 

70606 Hanušovic

e 

Stavební kámen amfibolit, 

rula 

těžené KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., Ostrava - 

Svinov 

49452011 

60343 Dolní 

Morava 

Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 

mramor těžené BioGinGo s.r.o., 

Kostelec nad Orlicí 

25922122 

70603 Mladoňov Stavební kámen rula se zastavenou 

těžbou 

KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., Ostrava - 

Svinov 

49452011 

71043 Štíty Cihlářská surovina cihlářská 

surovina 

se zastavenou 

těžbou 

Wienerberger 

Cihlářský průmysl, 

a.s., Č.Budějovice 

15253 

60082 Dolní 

Bohdíkov 

vápenec k techn.zpracování se zastavenou 

těžbou 

Vápenka Čertovy 

schody a.s., Tmaň 

45348626 

70878 Hanušovic

e I 

Stavební kámen ortorula rezervní Českomoravský štěrk, 

a.s., Mokrá 

25502247 

60296 Velké 

Vrbno I - 

Konstantin 

Grafit grafit se zastavenou 

těžbou 

Grafitové doly Staré 

Město, a.s. v likvidaci 

64619583 
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Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

14510000 Velké Vrbno - Konstantin Grafit 

13040100 Horní Město Polymetalické rudy 

1630100 Dubicko Štěrkopísky 

6710000 Hanušovice Stavební kámen 

4900100 Krásné Stavební kámen 

25100000 Velké Vrbno II. Grafit 

23110000 Ruda u Rýmařova Polymetalické rudy 

23120000 Oskava Polymetalické rudy 

21240000 Branná I. Vápenec 

20100000 Třeština Štěrkopísky 

20720000 Hrabová Vápenec 

13010000 Rapotín Cihlářská surovina 

24690000 Vikýřovice Křemenné suroviny 

6350000 Velká Morava I. Vápenec 

6350100 Velká Morava Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

6360001 Dolní Bohdíkov Vápenec 

6360002 Dolní Bohdíkov I. Vápenec 

8440000 Štědrákova Lhota Stavební kámen 

17020000 Šumperk Stavební kámen 

25270000 Břevenec Zlatonosná ruda, Štěrkopísky 

23840000 Bludov Wollastonit 

20730000 Leština Vápenec 

2380000 Hanušovice - Žleb Stavební kámen 

13020000 Nový Malín Cihlářská surovina 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 6432 (Surovinový informační systém ČGS) 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zdroje znečištění byly hodnoceny v HGR 6432 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). Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo 

jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o významných zdrojích znečištění a jejich ověření na 

základě monitoringu jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky 

to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, ale zdroj 

nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn významný 

zdroj znečištění, ale naměřené koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj považovat za 

významný, nicméně by bylo vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího objektu. V 

případě významného zdroje znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno doplnit 

sledování (viz kapitola optimalizace monitoringu). 

Chemický stav podzemní vody HGR 6432 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů 

podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (Prchalová et al. 2013) je celkově převážně 

dobrý. Ve vodním útvaru 64321 je chemický stav podzemní vody dobrý, přičemž vliv obsahu 

pesticidů, polyaromatických uhlovodíků, amonných iontů a staré ekologické zátěže stav útvaru 

nezhoršuje (v jednotlivých pracovních jednotkách může však stav být nevyhovující či nehodnocený), 

ve vodním útvaru 64322 dobrý a ve vodním útvaru 64323 dobrý.  

V HGR 6432 ve vodním útvaru 64321 se vyskytují 2 staré ekologické zátěže, které způsobují 

nevyhovující stav pracovní jednotky, z důvodu obsahu těžkých kovů a chlorovaných uhlovodíků, 

avšak chemický stav útvarů nezhorčují.. 

 

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 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet se sestává ze dvou vodních útvarů:  

Krystalinikum jižní části Východních Sudet – Morava po soutoku s tokem Moravská Sázava 64322 

Krystalinikum jižní části Východních Sudet – Oskava po ústí do toku Morava 64323 

Přírodní poměry významné z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 6431 

přehledně shrnuje Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky HGR 6432 

položka charakteristika kód popis 

3.5. kód litologického typu 8 převážně metamorfity 

3.6. typ a pořadí kolektoru 9 nevymezený 

3.9. dělitelnost rajonu A lze dělit 

3.11. kód typu propustnosti Pu puklinová 

3.12. hladina V volná 

3.13. transmisivita (m2/s) 3 nízká < 1.10–4 

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

3.15. kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca–HCO3 

 

Bilanční zhodnocení podzemní vody v oblasti krystalinika východních Sudet (bývalý rajon 643) 

nebylo dosud provedeno, přírodní zdraoje ani využitelná množství podzemních vod nebyly pro 

nedostatek příslušných podkladů stanoveny. Pouze v rámci regionálního hydrogeologického průzkumu 

GEOtestu Brno – Ramzovské nasunutí – Krystalinikum (Řezníček a kol. 1990) byly ve vybrané 

oblasti rajonu hydrologickou metodou vycházející z naměřených velikostí základních odtoků, resp. 

specifických podzemních odtoků, sumárně stanoveny pro bilanční jenotku 390 km
2
 přírodní zdroje 

podzemní vody na 2400 l/s a využitelné zdroje podzemní vody  na 1365 l/s.   

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. Pro sestavení plánů povodí byly ve VÚV (Olmer 

2006) pro HGR 6432 vyčísleny dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 10429 l/s v 50% 

zabezpečenosti a 7469 l/s v 80 % zabezpečenosti. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje podzemních vod byly stanoveny na základě těchto vstupních informací: 

 mediánu základního odtoku stanoveného hydrologickým modelem BILAN (model pro 

přepočet hodnot odtoku z povodí referenční vodoměrné stanice na plochu hydrogeologického 

rajonu využívá charakteristiky ploch a nadmořských výšek bilančních území) 

 expediční hydrometrická měření, metoda proudu, archivní data 

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

10-2. 
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Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 6432 

zabezpečenost hodnota l/s 

50 % 3232 

80 % 2585 

 

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.  

Hydrogeologický masiv reprezentovaný krystalinickými horninami je typickým představitelem 

regionálního hydrogeologického kolektoru přípovrchové zóny zvětralin a rozevřených puklin. Vedle 

kolektoru přípovrchové zóny se mohou v masivu uplatňovat relativně dobrou propustností i zlomy, 

zasahující do větších hloubek, které mohou být doprovázeny doprovodnými porušenými zónami. 

Z tohoto pohledu lze říci, že kolektor přípovrchové zóny společně se zvodněnou zlomovou technikou 

se podílí na tvorbě a velikosti regionálního podzemního odtoku hydrogeologického masivu a tím 

zároveň na přírodních zdrojích podzemní vody. 

Při stanovení přírodních zdrojů podzemní vody v HGR 6432 se vycházelo údajů vypočtených 

hydrologickým modelem. Velmi členitý terén rajonu byl rozdělen plošně na území s nižším a vyšším 

reliéfem, pro která byl stanoven průměrný podzemní odtok. V rámci nižšího reliéfu (území o ploše 

667 km
2
) průměrná hodnota podzemního odtoku činila 2,44 l/s.km

2
. Přírodní zdroje podzemní vody na 

uvedené ploše pak činily 1 627,5 l/s. Z plochy vyššího reliéfu (území o ploše 677 km
2
), průměrná 

hodnota podzemního odtoku činila 3,12 l/s.km
2
.  Přírodní zdroje podzemní vody na uvedené ploše pak 

činily 2 112,2 l/s. Celková suma přírodních zdrojů v rajonu pak odpovídá hodnotě 3 739,7 l/s. Z této 

sumy přírodních zásob podzemní vody tj. 3739,7 l/s nutno odečíst dotaci podzemní vody do okolních 

HGR 1610, 1621 a 6640 vy výši 507,5 l/s. Po této redukci výsledná hodnota přírodních zdrojů pro 

HGR 6432 činí 3232,2 l/s. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 1940 l/s. Tato hodnota vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů. Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje 

požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. 

 

Odběry podzemních vod a střety zájmů 

Povolené odběry podzemních vod ve výši 134 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do 124 l/s v rajonu 

nepřekračují přírodní zdroje. 
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KOMENTÁŘ 

V HGR 6432 byl zpracován samostatný materiál Stanovení velikosti využitelného množství 

podzemních vod u hydrogeologických rajonů s nesouvislým zvodněním, kde jsou vypuštěny oblasti s 

nejvyšší nadmořskou výškou. Hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod jsou uvedeny v Tab. 6-7 

Kapitoly 6 Hydrologický model.  

Takto vypočítaný (dílčí) základní odtok z nižších nadmořských výšek stanovený modelem BILAN pro 

referenční období 1981–2010 ve zjednodušené podobě uvádí Tab. 10-3. 

 

Tab. 10-3. Základní odtok pro období 1981–2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše, bez 

oblastí s vysokou nadmořskou výškou) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 19,99 1,43 2029 

80% 15,18 1,06 1507 

  

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% 695 1349 1591 1584 1526 1797 2337 1627 1210 973 783 668 1345 

Bilan_ZaklOdtok-80% 770 1539 1861 1667 1808 2292 2510 1729 1320 1032 851 715 1508 

Bilan_ZaklOdtok-50% 1621 2395 2244 2135 2263 3559 3029 2059 1511 1201 1040 1286 2029 

 

 

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 březnu a postupně klesá do 

listopadu. Přírodní zdroje jsou na území rajonu ovlivňovány nejen dotací srážek, ale také existencí 

hydrogeologických kolektorů a ovlivněny jsou i svažitostí terénu. Pro HGR 6432 byla vymezena 

pásma s rozdílnými možnostmi vzniku přírodních zdrojů – stanoveny byly zvlášť pro plochu nižšího 

reliéfu (do 550 m n. m.) a pro plochu vyššího reliéfu (nad 550 m n. m.) a zohledňuje část dotace do 

sousedních HGR 1610 a HGR 6640 ve výši 500 l/s. Vypočtená hodnota přírodních zdrojů pak je ve 

výši 3232 l/s v zabezpečenosti 50%. Analogickým dopočtem podle výsledků modelu Bilan pro období 

1981–2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80% velikost 2585 l/s. 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 1 939 l/s 

(0,56 hodnoty z 50% zabezpečení). Stávající odběr je do výše 123 l/s. Rajon má zásadní význam jako 

oblast dotace hydrogeologických pánví. 

Graf na obrázku 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. Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického 

kolektoru (např. 1988–1991) a období výrazných dotací (nejvýraznější 1994, 1997-98, 2002, 2006 a 

2010). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek 

(BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků hladin podzemní vody.  

 

 

Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

V HGR 6432 mají značný hydrogeologický a vodohospodářský význam metamorfované vápence 

skupiny Branné, vytvářející regionální drén, kde příčná tektonika vymezuje dílčí zvodněné 

subsystémy s odvodněním významnými prameny, například v Branné a Bohdíkově. Nejjižnější 
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vývěrové centrum skupiny Branné se nachází u Olšan v místě křížení ramzovského nasunutí 

s bušínským zlomem. Podzemní vody zde byly jímány studnami pro papírenský podnik v Olšanech 

v údolních náplavech Moravy (Krobotova studna s využitelnou vydatností do 70 l/s, Vaňkova studna, 

Závodní studna). V současnosti podzemní voda v Olšanech je využívána prostřednictvím jímacích vrtů 

přímo z vápenců.  

 

NÁVRHY 

Hranice vymezeného HGR 6432 odpovídají obecné definici hydrogeologického rajonu jako struktury 

s uceleným oběhem podzemní vody a z realizovaných prací v zásadě nevyplynula nutnost jejich 

změny.  

V HGR 6432 se nachází větší množství individuálních a malých odběrů (do 1 l/s), které nejsou 

zahrnuty v bilanci. V součtu množství by u drobných odběrů mohlo lokálně dojít ke střetům zájmů. Je 

nutné dobře sumarizovat a koordinovat tyto údaje mezi vodoprávními úřady jednotlivých obcí s 

rozšířenou pravomocí.  

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 

6432_1, 6432_6 a 6432_8 do státní monitorovací sítě.  

 

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

ID vrtu lokalita X Y 

Z  

terén 

m n.m. 

Z  

odměrný bod 

m n.m. 

hloubka 
hladina  

pod terénem 

6432-1 Nemrlov 1089302 551947.2 305.82 306.61 22 2,26 

6432-6 Raškov Dvůr 1069742 566654.1 363.03 364.07 30 5,54 

6432-8 Nemile 1088186 573525.9 287.89 288.64 22 2,59 

 

Tab. 10-6. Referenční vrty v HGR 6432 navržené k pokračování monitorování a jejich základní 

hydrogeologické charakteristiky                                                                                                                

označení objektu název objektu monitorovaný kolektor 
hloubka odměrný bod 

signální 

hladina 

m m n. m m n. m. 

VB0502 Velké Losiny   krystalinikum 13.00 394.00 391.00  

VB0511 Velké Losiny   krystalinikum 13.00 393.94 391.00  

VB0002 Dolní Bohdíkov   krystalinikum 11.40 342.47 341.30  

VB0505 (6M-020b) Dolní Bohdíkov   krystalinikum 15.00 339.50 337.50 
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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 6432 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 3232 l/s (50% zabezpečenost, vycházející z hydrologického modelu 

s respektováním rozdílných poměrů základního odtoku podle nadmořské výšky).  

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 6432 je 1940 l/s, tato hodnota 

vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních zdrojů. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 134 l/s a skutečné evidované odběry za 

rok 2014 do 123 l/s v rajonu nepřekračují stanovené přírodní ani využitelné zdroje.  

 HGR 6432 v rozhodující  míře zahrnuje hydrogeologický masiv, tvořený krystalinickými 

horninami. Představuje oblast infiltrace a stoku, tedy oblast primární dotace pro sousedící 

rajony. 

 Jako nadložní rajon je na ploše HGR 6432 definován samostatný HGR 1610 Kvartér Horní 

Moravy. 

 Pro oběh a akumulaci podzemní vody má ve studovaném rajonu největší význam v zóna 

zvětrávání a přípovrchového rozvolnění hornin, pruhy krystalických vápenců a tektonické 

linie (zóny).  

 Dotace podzemní vody probíhá přímou infiltrací srážek, jejichž průměrné množství pro 

hodnocený HGR 6432 je 874,8 mm za rok.  

 Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených 

vrtů 6432_1 Nemrlov, 6232_6 Raškov-Dvůr a 6432_8 Nemile do státní monitorovací sítě. 
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