
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inţenýrství 

KONCEPČNÍ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH 

VOD V KVARTÉRU ODRY A OPAVY 

bakalářská práce 

Autor:                Tomáš Orlík 

Vedoucí seminární práce:             doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. 

Ostrava 2013 

 



 

 



 

Prohlášení 

 Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu. 

 Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

 Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported  licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ . 

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2013        Tomáš Orlík 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Nadě Rapantové, CSc. 

za vřelý přístup, cenné rady a připomínky v průběhu tvorby této práce. 



 

Summary 

The Bachelor thesis deals with construction of a conceptual model of groundwater 

flow in Quaternary of Odra and Opava river as a part of the project of Review of 

Groundwater Resources in the Czech Republic. In the first part, natural conditions of the 

territory are described with an emphasis on geological and hydrogeological characteristics. 

The next part is focused on summarisation of available data and information on aquifers, 

their exploitation and groundwater regime in the area in order to construct the conceptual 

model. The last part then describes the finalised model including recommended future 

steps, based on the summarised material and associated works. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá sestavením koncepčního modelu proudění vod 

v kvartéru Odry a Opavy v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod v České 

republice. V první části práce jsou popsány přírodní poměry území s důrazem 

na geologickou a hydrogeologickou charakteristiku. Následující část se zaměřuje 

na sumarizaci dostupných dat a informací týkajících se kolektorů, jejich exploatace a 

reţimu podzemních vod v oblasti za účelem sestavení koncepčního modelu. Závěrečná část 

poté na základě vypracovaných podkladů a provedených doprovodných prací popisuje 

zhotovený koncepční model včetně doporučených kroků do další fáze. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Celostátní projekt Rebilance zásob podzemních vod, předloţený Českou 

geologickou sluţbou (dále jen ČGS), si dává za cíl v průběhu let 2010-2015 přehodnotit 

přírodní zdroje podzemních vod v rozsahu přibliţně jedné třetiny území České republiky 

za účelem dosaţení dobrého kvantitativního i chemického stavu útvarů podzemních vod. 

Obdobné regionální hydrogeologické průzkumy byly na našem území v minulosti 

realizovány v letech 1967-1990, dostupné údaje tedy nereflektují aktuální stav přírodních 

zdrojů, nezohledňují dynamický charakter podzemních vod a jejich souvislost s měnícím 

se klimatem či antropogenními zásahy do krajiny a svým rozsahem a komplexností 

nevyhovují potřebám společnosti. Realizace projektu se soustředí na 56 kritických 

hydrogeologických rajonů, základních územních jednotek obdobných hydrogeologických 

poměrů, u kterých bude provedeno detailní zhodnocení včetně odpovídajících opatření. To 

povede k zajištění „trvale udrţitelného stavu přírodních společenstev tak i odběru 

podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou při zohlednění probíhajících 

klimatických změn“ (Kadlecová et al. 2010), a do budoucna rovněţ umoţní pravidelnou 

překvalifikaci těchto přírodních zdrojů na systémové bázi (ČGS 2010; Kadlecová et al. 

2010). 

Tato práce se soustředí na přípravu podkladů a následné sestavení koncepčního 

hydrogeologického modelu proudění vod v kvartérních sedimentech řeky Odry a Opavy, 

který zahrnuje 3 z celkových 56 kritických rajonů: svrchní rajon 1510 (Kvartér Odry), 

svrchní rajon 1520 (Kvartér Opavy) a základní rajon 2212 (Oderská brána) (Obr. 1). 

Koncepční model vyhodnocuje a popisuje vlastnosti a dynamiku daného přírodního 

systému. Věnuje se kvantitativnímu vyhodnocení a popisu geometrie, vzájemným vztahům 

i hierarchii prvků či procesů a hodnotí systémové stresy, vazby nebo odezvy na podněty. 

Jeho podstatou je zjednodušení hodnoceného jevu (zde oběhu podzemní vody) pro 

následné studie a snazší implementaci hydraulických modelů (Domenico 1972; Bear et al. 

1992). 
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Obr. 1. Schéma řešených hydrogeologických rajonů (podle ČGS 2005, upraveno). 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Klimatické poměry 

Povodí Odry, do něhoţ rovněţ spadá řeka Opava, charakterizuje převaţující 

podnebí evropského mírného pásu. Zpravidla tedy pozorujeme střídavý vliv oceánského 

klimatu ze západní Evropy s kontinentálním z východu, v doprovodu vlivů moře 

Jaderského a Baltského. Za typický projev lze označit kaţdoroční horká léta a tuhé zimy 

(Brosch 2005). 

Celá plocha zájmového území spadá podle u nás běţně uţívané Quittovy klasifikace 

klimatických oblastí za období 1901-1950 do mírně teplých oblastí. Většinový podíl, 

zahrnující Odru a jiţní tok Opavy, leţí v podoblasti MT10, pro kterou je typický výskyt 

140-160 dní s průměrnou teplotou nad 10 °C v poměru ku 110-130 mrazových a 30-40 

ledových dnů. Průměrná teplota v červenci nepřekračuje 18 °C, v dubnu a říjnu se drţí 

mezi 7 aţ 8 °C, v lednu poté klesá k -3 °C. Z pohledu výskytu sráţek nad 1 mm ročně 

jejich četnost dosahuje rozmezí 100-120 dnů, sráţkový úhrn ve vegetačním období poté 

činí 400-450 mm a v klidovém období 200-250 mm. Četnost výskytu zamračených dnů 

(120-150) dominuje nad jasnými, které svojí sumou odpovídají letním (obojí 40-50). 

Padesát aţ šedesát dní se sněhovou pokrývkou je v kontextu klimatických oblastí ČR 

relativně nízké číslo (Hrnčiarová et al. 2009). 

Severní oblast rajonu 1520 zasahuje do klimatických podoblastí MT9 a MT7. Mezi 

nejvýraznější odlišnosti MT7 od převaţující MT10 lze zařadit nepatrně niţší průměrnou 

teplotu v červenci a dubnu, vyšší sráţkový úhrn v zimním období (250-300 mm), pouze 

30-40 letních dní spolu s 40-50 ledovými a rovněţ vyšší počet ročních výskytů sněhové 

pokrývky (60-80 dní). Obecně lze říci, ţe podoblast MT9 se od MT10 téměř neliší. 

Pro úplný kontext charakteristik jednotlivých podoblastí však odkazuji na klasifikační 

tabulku klimatických podoblastí (Obr. 2). (Hrnčiarová et al. 2009). 

Porovnáním vývoje s novými měřeními z let 1961-2000 došlo ke vzniku nové 

Quittovy klasifikace (Obr. 3), podle které úsek původní MT10 podoblasti spadá do teplé 

klimatické oblasti, a úsek dříve vymezený MT9 a MT7 do oblasti mírně teplé. 
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Obr. 2. Klasifikační tabulka klimatických podoblastí (podle Hrnčiarové et al 2009, upraveno). 

 

Obr. 3. Mapy klimatických podoblastí (podle Hrnčiarové et al 2009, upraveno).  

Vlevo: Za období 1901 - 1950; Vpravo: Za období 1901 – 2000. 
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Podle Köppenovy klasifikace, která je více rozšířená v zahraničí, spadá celé zájmové 

území do klimatické oblasti Cfb (podtyp podnebí listnatých lesů mírného pásma), 

v historicky velmi uţívaném Atlasu podnebí z roku 1958 se hovoří o mírně teplé oblasti, 

konkrétněji podoblasti mírně vlhké (Tolasz et al. 2007). 

Z hlediska topoklimatické klasifikace (Quitt) leţí území podoblasti MT10 v klimatu 

rovin či vyhloubených tvarech reliéfu (středně velké ploché konkávní formy v jiţní části), 

pro které je typický většinový výskyt průměrně vlhkého nebo velmi vlhkého podloţí 

s vysokou či extrémně vysokou teplotní vodivostí. V severní části rajonu 1520 poté 

dochází ke střídání klimatu vrchovin s klimatem vyhloubených tvarů reliéfu (hluboce 

zaříznuté formy). (Hrnčiarová et al. 2009). 

Na území vymezeném obcemi Hlučín, Opava a Krnov pozorujeme nejniţší míru 

sráţek v celém povodí jakoţto výsledek vlivu dešťového stínu na závětrné straně Jeseníků. 

Nejvydatnější místa, zastoupená Lysou horou či vrcholovou částí Hrubého Jeseníku, leţí 

mimo zájmové hydrogeologické rajony. Sráţky statisticky převládají v červenci, 

minimálních hodnot pak dosahují v průběhu února. Průměrný dlouhodobý úhrn sráţek 

za období 1961-1990 (standardní klimatologické období podle Světové meteorologické 

organizace) byl pro celé povodí stanoven na 818,1 mm (Brosch 2005; Němec, Kopp 2009). 

2.2 Hydrologické poměry 

Oblast povodí Odry je charakterizována nadprůměrnou hustotou osídlení a 

průmyslovou výrobou, které jsou v přímém kontrastu s hluboce podprůměrnou přirozenou 

vodností říční sítě, tvořenou převáţně menšími toky. Toto vějířovitě tvarované povodí se 

dá rozdělit na dva hydrologicky odlišné územní celky – oblast jesenická a beskydská. 

Přibliţně dvojnásobná sklonitost beskydských toků oproti jesenickým (při podobné 

výškové úrovni pramenných oblastí) se projevuje během odtoku velkých vod, kdy se 

podstatně kratší beskydské přítoky stávají větším zdrojem povodňových problémů. Více 

neţ 80 % plochy povodí přitom leţí v nadmořských výškách 200-600 m n. m. S výjimkou 

některých pravostranných přítoků Odry (zahrnující Ostravici) se celá síť zájmového území 

nachází v oblasti jesenické a je de facto tvořena převáţnou částí toku Odry na území ČR, 

plnou délkou toku řeky Opavy a oblastmi ústí řek Ostravice a Moravice (Obr. 4). (Brosch 

2005; Němec, Hladný 2006; Němec, Kopp 2009). 
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Řeka Odra, pramenící v Oderských vrších kulmu Nízkého Jeseníku o nadmořské 

výšce 640 m, teče v prvních 29 km své délky vojenským prostorem Libavá s minimálním 

osídlením a má zde bystřinný charakter. Následujících 21 km protéká pod Odrami a 

přilehlými obcemi, načeţ sniţuje sklon a vstupuje do Chráněné krajinné oblasti Poodří, 

pro kterou je charakteristická široká niva a zároveň nejširší záplavové území v celé oblasti. 

Svoji 132 km vedoucí trasu napříč Českou republikou končí řeka přibliţně 30 km dlouhým 

průtokem industrializovanou oblastí Ostrava – Bohumín (Ostravská pánev), před odtokem 

do Polska poté ještě tvoří státní hranici na délce 8 kilometrů. Průměrný průtok 

před soutokem s řekou Opavou se odhaduje na 3 113,7 m s (Brosch 2005), celková oblast 

povodí v této části řeky je rovna 1616 km
2
 (při 111 km délce toku od pramene). Je však 

nutno zdůraznit, ţe před soutokem s Olší je naměřený průměrný průtok roven jiţ 

3 143,0 m s  (Němec, Hladný 2006), zároveň lze nalézt hodnoty i nad 3 150,0 m s  

(Němec, Kopp 2009). Řeka Odra odvádí pod svým soutokem s Olší kaţdoročně 1761 mil. 

m
3
 vody, coţ je ekvivalentní 38 procentům sráţek z povodí. Největší odtok přitom spadá 

na jarní měsíce – přibliţně 40 % celkového objemu. Pravobočný přítok z flyšového pásma, 

řeka Ostravice, je významně ovlivněna civilizačními vlivy, mimo jiné poddolováním 

(těţba na dolním a středním toku zde probíhala po více neţ 100 let). V prostoru Beskyd je 

na ní vybudována objemově druhá největší údolní vodárenská nádrţ v povodí Odry, 

přehrada Šance. Průměrný průtok v ústí do Odry se vyčísluje na 3 114,2 m s  (Němec, 

Hladný 2006), celková plocha povodí pak na 827 km
2
. Povodí této řeky je nejvodnatějším 

z dílčích povodí Odry (Brosch 2005; Němec, Hladný 2006; Němec, Kopp 2009; Krásný et 

al. 2012).  
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Obr. 4. Hydrologická síť v mapě ročního úhrnu srážek (podle Němce, Koppa 2009, upraveno). 

Řeka Opava, levostranný přítok Odry, se nejen svým 122-130 km dlouhým 

tokem dokáţe Odře rovnat. Po soutoku svých pramenných přítoků Černé, Bílé a Střední 

Opavy v oblasti krystalinika Hrubého Jeseníku, protéká několika většími městy a územími 

s rozptýlenou zástavbou. Na úseku středního toku o délce 21 km mezi městy Krnov a 

Opava tvoří řeka státní hranici, dolní tok poté leţí v minulosti zemědělsky značně 

vyuţívané oblasti s poměrně širokým zátopovým územím, které je dnes do značné míry 

tvořeno vydobytými loţisky štěrkopísku. Průměrný průtok v ústí činí 3 115,0 m s  (Němec, 

Hladný 2006) a plocha povodí 2089 km
2
, coţ ukazuje na zajímavý fakt, ţe Opava je nad 

svým soutokem s Odrou větší řekou neţ Odra samotná (Brosch 2005). Významným 

přítokem je řeka Moravice, rozdělená na dvě části 22 kilometrů dlouhou soustavou 

údolních nádrţí Kruţberk – Slezská Harta. V dolních 10 km byla její morfologie rovněţ 

ovlivněna úpravami z dob před 2. světovou válkou. S touto výjimkou si však tok ponechal 
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přirozený ráz. Průměrný průtok je 3 17,7 m s  (Němec, Hladný 2006), plocha povodí se 

rozprostírá na 901 km
2
 (Němec, Hladný 2006; Němec, Kopp 2009; Krásný et al. 2012). 

 

Obr. 5. Průměrné průtoky a povodňové staleté průtoky (podle Brosche 2005, upraveno). 

Pro beskydské toky je specifická rozkolísanost průtoků. Největší míru tohoto jevu 

projevuje horní tok řeky Ostravice, kde stoletý kulminační průtok převyšuje minimální 

pozorovanou hodnotu 6038krát. Naopak nejmenší rozkolísanost lze pozorovat na dolním 

toku Opavy a téţ v závěrovém profilu Odry v Bohumíně. Rozdílný charakter oblasti 

jesenické a beskydské se odráţí i v období výskytu většiny povodňových průtoků. 

Na Moravici a Opavě lze často pozorovat i jarní povodně způsobené kombinací tání sněhu 

a výskytu sráţek, pro Ostravici jsou typičtější povodně letní. Krátké délky toků s vysokým 

spádem zapříčiňují dotokové intervaly o několika málo hodinách (6-12), pro beskydské 

toky bývají v porovnání s jejich jesenickými protějšky tyto intervaly kratší. Povodně 

na území povodí Odry lze z hlediska průběhu označit za rychlé a razantní (Brosch 2005). 
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3 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

KVARTÉRU ODRY A OPAVY 

3.1 Regionální geologie a geomorfologie území 

Povodí Odry České republiky, které se nachází především na území Moravy a 

Slezska, se vyznačuje významnou členitostí terénu a poměrně úzkými, hlubokými údolími. 

Z regionálně-geologického hlediska zde lze vymezit dva rozdílné celky – severozápadní 

jesenickou část v Českém masivu, táhnoucí se aţ k hlavní linii nivy řeky Odry, Moravskou 

bránu, a jihovýchodní beskydskou část, která náleţí k soustavě Karpat (Brosch 2005; 

Krásný et al. 2012).  

 

Obr. 6. Geomorfologie oblasti (podle Němce, Koppa 2009, upraveno). 

Geologicky starší severozápadní části dominuje pohoří Jeseníků. Základy jeho 

obrysů byly poloţeny během prvohor, kdy variské vrásnění zasáhlo sedimenty ukládané 

v lokální mohutné sníţenině. Třetihorní alpinské vrásnění jiţ reliéf území jen dotvářelo 
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prostřednictvím kerných posunů a částečné vulkanické činnosti. V porovnání s beskydskou 

částí zde bylo moţné pozorovat intenzivnější denudační pochody, coţ se projevuje v 

mírnější členitosti terénu, podélném sklonu vodotečí a charakteru odtoku. Hlavní 

orografickou jednotkou je zde Hrubý Jeseník s nejvyšším vrcholem Praděd (1492 m n. m.), 

k němuţ sráznými svahy přiléhá Nízký Jeseník. Na pomezí Moravské brány, v jiţní části 

levostranného povodí řeky Odry, se poté nacházejí Oderské vrchy, kde tento hlavní tok 

pramení. Vzhledem k převaţujícím strukturám krystalinika po celé oblasti, zastoupených 

magmatity či metamorfity, lze dnes větší míru erozní činnosti pozorovat jen v horských 

polohách (Brosch 2005). 

Na stavbu jihovýchodní části povodí měly vliv mladší horotvorné procesy. 

Zvrásněním uloţených sedimentů průběţně vzniklo mohutné horstvo alpsko-karpatského 

systému. Na okrajích došlo k nasunutí několika příkrovů tvořených flyšem (pískovce, 

jílovce, jílovité břidlice), čímţ vznikl základ pohoří Beskyd. Členitost terénu je zde značná 

i přes pozdější přítomnost denudační činnosti. K pohoří Moravskoslezských Beskyd 

s nejvyšším vrcholem Lysá hora (1323 m n. m.) přiléhají směrem na sníţeninu Moravské 

brány niţší pahorkatinné útvary. Druhohorní a třetihorní usazeniny beskydské oblasti 

podléhají mnohem snadněji erozi plošné i bystřinné. Z pískovců a břidlic tak vznikají 

drobnější frakce, ze kterých se později stávají splaveniny. Při řešení odtokových poměrů 

nastávají potíţe s jejich transportem, ve středních a dolních částech toků totiţ vznikají 

rozsáhlé štěrkovité lavice (Brosch 2005). 

Rozhraní mezi těmito horskými oblastmi tvoří Moravská brána. V její 

nejspodnější části, kde se stékají všechny významné toky povodí, přechází niva 

do Ostravské pánve. Tato nejniţší část povodí (kolem 200 m. n. m), jakoţto i další 

orografická jednotka v zájmovém území, Opavská pahorkatina, spadají do území 

ovlivněného pevninským ledovcem. V průběhu kvartéru dosáhl dvakrát aţ k Moravské 

bráně a ovlivnil tak geomorfologii dolní Ostravské pánve. Došlo rovněţ k částečnému 

obnaţení karbonského souvrství, které významně zastupuje hřbet ostravsko-karvinský se 

svými zásobami černého uhlí. Zájmová oblast také částečně zasahuje do jednotky Nízký 

Jeseník (Brosch 2005). 

Z hlediska geomorfologie (Obr. 6) tedy spadají rajony 1510 a 2212 většinově 

do Vněkarpatských sníženin (území Moravské brány) s ojedinělým přesahem do Jesenické 
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podsoustavy a Západobeskydského podhůří (1510) v jiţní části, na severovýchodě se poté 

1510 rovněţ dostává do Severních Vněkarpatských sníženin (Ostravská pánev). Rajon 1520 

se rozprostírá především na území jednotky Slezská nížina (Opavská pahorkatina), 

na jihovýchodním a severozápadním okraji zasahuje i do Jesenické podsoustavy (Nízký 

Jeseník). (Brosch 2005; Hrnčiarová et al 2009; Krásný et al. 2012). 

Regionální geologie území rajonů 1510 a 2212 zahrnuje především území neogenní 

(karpatské) předhlubně, po pravé straně toku Odry nepatrně zasahují i do flyšového pásma 

vnější skupiny příkrovů (jura aţ neogén), po levé pak do spodnokarbonských flyšových 

příkrovů a na severovýchodě také do brunovistulika karbonu v předpolí variského 

orogenu. Rajon 1520 je definován hlavně sedimenty kenozoika s mírnými přesahy 

do spodnokarbonských flyšových příkrovů především v severozápadní části (ČGS 2007). 

 

Obr. 7. Převažující geologické jednotky a dosah zalednění (podle Brosche 2005). 
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Inţenýrskogeologická mapa kvartérního pokryvu celého zájmového území 

ukazuje převaţující rajon náplavů nížinných toků (Fn) spolu s pleistocenními říčními 

terasami (Ft). Významnou část území rajonů 1510 a 2212 zabírají krom výše zmíněných 

také spraše a sprašové hlíny (Es) a částečně glacigenní a glacilakustrinní sedimenty (Gg), 

v okolí města Ostravy poté lze pozorovat antropogenní uloženiny (Ah). Území 1520 

rovněţ dominují rajony Fn a Ft, zároveň zde lze ve větší míře pozorovat spraše se 

sprašovými hlínami (Es), na severozápadě také pískovcovo-slepencových horniny (Ss). 

Zanedbatelné procento okrajových částí celé zájmové oblasti tvoří rajony deluviálních 

sedimentů (D) a flyšoidních hornin (Sf) (ČGS 2009). 

3.2 Regionálně-hydrogeologická charakteristika 

Pro porozumění i následné hydrogeologické interpretace v území je důleţitá 

oblast Ostravska, kde se nachází všechny hlavní typy kvartérních sedimentů na území 

České republiky: fluviální, proluviální, glacigenní a eolické ve vztahu k uloţeninám 

deluviálním a organickým. Obecně lze také říci, ţe celkový odtok je vlivem vydatnějších 

ročních sráţek na větší části povodí relativně velký, avšak značně nerovnoměrný, neboť 

horniny krystalinika, devonu a kulmu s malou mocností zvětralinového pláště v podstatě 

nemají průlinovou propustnost. Horniny karpatského flyše poté jen v omezené míře, kdy je 

větší oběh limitován soustavným výskytem pelitických vloţek (Němec, Kopp 2009). 

Významnější akumulace průlinové podzemní vody lze hledat pouze v kvartérních 

a některých terciérních sedimentech, především naplaveninách v úvalech řek Odry a 

Opavy. Kvartérní uloţeniny však z důvodu nízké průtočnosti nemohou vyrovnávat odtok 

povrchové vody z území. Neogenní sedimenty s nepropustnými svrchními polohami jsou 

poté téměř vţdy situovány pod stávající erozní bázi a rovněţ povrchový odtok výrazně 

neovlivňují. Častým jevem se zdá být překrytí fluviálních sedimentů nevápnitými sprašemi 

a sprašovými hlínami s polohami svahových, soliflukčních a diluviálních sedimentů. 

V oblasti karpatské předhlubně kvartérní sedimenty často nasedají na dosti mocné 

hrubozrnné, dobře propustné uloţeniny. Zvláštní význam mají ledovcové nánosy o 

mocnostech aţ 20 m. Vzhledem k jejich obvyklé pozici nad úrovní řek však hovoříme 

zpravidla o napájení sráţkovými vodami, v místech pod jejich úrovní pak o zvodnění 

infiltrovanou říční vodou. Výskyt fluviálních i glacigenních uloţenin je vzhledem 
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k převládající akumulační činnosti v zájmové oblasti veliký, pozorujeme je i ve značných 

mocnostech. (Brosch 2005; Krásný et al. 2012). 

 

Obr. 8. Geologie povodí jednotlivých toků (podle Povodí Odry 2005, upraveno). 

Tok řeky Odry je po levém břehu sledován hlavní (ostravskou) terasou 

s povrchem ve výšce 10-17 m nad údolní nivou a s bází v úrovni dnešní nivy. Na pravém 

břehu byl vlivem erozní činnosti přítoků rozčleněn původně souvislý pokryv této terasy 

na více oddělených výskytů. Mladší akumulace se zpravidla vyvíjejí z beskydských 

proluvií a směrem do Ostravské pánve přecházejí v sálské glacigenní sedimenty. Středně 

aţ vysoce transmisivní štěrkopísky údolní terasy dosahují mocnosti kolem 4m, jejich 

překryv tvoří 4-5 m mocné nivní hlíny. Sedimenty hlavní terasy lze obvykle označit 

za středně transmisivní. Výše transmisivity je často pozitivně ovlivněna výskytem dobře 

propustných glacigenních sedimentů, které v hydrogeologických vrtech často nebývají 

odlišeny (Krásný et al. 2012). 

Fluviální štěrkopísky údolní Opavy jsou více zachovány v úseku od Zátoru 

(jihozápadně od Krnova) do okolí Hlučína a to v různém rozsahu a mocnostech. V úseku 
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mezi Krnovem a městem Opavou o mocnosti 3-5 m (výjimečně aţ 25 m v Krnově-

Kostelci), mezi Opavou a Hlučínem pak 15 m v rámci hlavní terasy a do 8 m u terasy 

údolní. Převládající transmisivita štěrkopísků v úseku Krnov – Hlučín je střední aţ vysoká 

za hydraulické vodivosti v řádu jednotek aţ desítek m/d, místy lze naměřit hodnoty 

v prvních stovkách m/d. V podloţí štěrkopísků byly místy popsány poměrně mocné 

glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty halštrovského zalednění, které se soustředí 

v přehloubených korytech, např. u Krnova, mezi Krnovem a Opavou (Úvalno, Holasovice) 

či východně od Opavy (Velké Hoštice). Glacigenní sedimenty rovněţ pozorujeme v okolí 

fluviálních akumulací – oboje tvoří společně s glacigenními uloţeninami v podloţí 

fluviálních sedimentů hydraulicky spojité, vodohospodářsky významné zvodněné systémy. 

Pod Hlučínem směrem k soutoku Opavy s Odrou se nachází kulmské sedimenty, coţ 

implikuje znatelně niţší podíl fluviálních a glacigenních uloţenin v doprovodu s odlišným 

charakterem spojeným s vyšším obsahem pelitické sloţky. Transmisivita zde bývá pouze 

nízká aţ střední. V místě přítoku řeky Moravice byla zaznamenána údolní akumulační 

terasa o mocnosti 4-5 m s převládající transmisivitou střední aţ vysokou (Krásný et al. 

2012). 

Povodí pravostranných přítoků řeky Odry, tedy především Ostravice, je typické 

svým komplikovaným vývojem kvartérních sedimentů. Zdejší štěrkopísky 

staropleistocenních teras se totiţ zachovaly povětšinou zbytkově a uloţeniny hlavní terasy 

se zde vyskytují také jen v omezeném rozsahu, především prostřednictvím široké plošiny 

sahající z okolí Frýdku-Místku k S aţ do údolí Odry. Transmisivita bývá střední aţ vysoká 

(hojné promísení s glacigenními sedimenty) (Krásný et al. 2012). 

Pro fluviální náplavy údolních i vyšších teras a glacigenních sedimentů povodí 

Odry je charakteristický základní chemický typ Ca-HCO3, pro některá specifická území 

poté Ca-SO4. Celková mineralizace se zpravidla pohybuje ve stovkách mg/l. V prostoru 

Moravské brány převládá ve fluviálních a glacigenních sedimentech podél řeky Odry 

základní typ Ca-HCO3, místy se mohou vyskytnout vody typu Ca-SO4 či Na-HCO3. 

Mineralizace se obecně po směru toku zvyšuje (vzácně aţ na jednotky g/l), na některých 

územích stoupají i koncentrace ţeleza (aţ na desítky mg/l), manganu (do jednotek mg/l) a 

dusičnanů (desítky mg/l). V prostoru ostravské aglomerace se chemismus v důsledku 

četných antropogenních zásahů v rámci důlní činnosti významně mění, pozorujeme zde 

Ca-SO4 typ o celkové mineralizaci mnohdy značně převyšující 1 g/l. Chemický typ Ca-
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SO4 rovněţ převládá u řeky Ostravice pod Frýdkem-Místkem. Zvodně kvartérních 

uloţenin podél Opavy a jejích přítoků mají poté typ Ca-HCO3, s lokálními výskyty Ca-

SO4 variace. Mineralizace mezi Krnovem a Hlučínem bývá určována na 0,5 g/l, vedle ní 

jsou podstatné zvýšené obsahy ţeleza (více neţ 10 mg/l) a na některých územích také CO2 

aţ na hodnoty kolem 180 mg/l (Krásný et al. 2012). 

 Na území Moravy a Slezska došlo v minulosti ke dvojímu kontinentálnímu 

zalednění: staršímu elsterskému (halštrovskému) a mladšímu sálskému o větším dosahu 

(Krásný et al. 2012). 

Sedimenty elsterského zalednění tvoří glacilakustrinní písky, jíly či varvy spolu s 

glacifluviálními štěrkopísky, pokryté souvkovou hlínou bazální morény ledovce. Po ústupu 

ledovce vznikly v důsledku eroze fluviální štěrkopísky niţších terasových akumulací 

v úrovních do 20 m nad současnými řekami a sedimenty hlavní terasy. Tyto štěrkopísky 

postupně přecházejí do sedimentů následujícího zalednění (Krásný et al. 2012). 

Sálské zalednění na Ostravsku a v Oderské bráně zapříčinilo vznik rozsáhlého 

jezera, na severu hrazené čelem ledovce a na jihu prahem hlavního evropského rozvodí. 

Glacilakustrinní sedimenty zde jakoţto hlavní ledovcové uloţeniny dosahují mocnosti aţ 

několika desítek metrů. V centrální části pánve se nachází bazální polohy jílů a varvů. 

Během ústupu ledovce postupně vznikaly akumulace fluviálních a proluviálních sedimentů 

(Krásný et al. 2012). 

Největší hospodářský význam mají hrubozrnné výplně tzv. subglaciálních 

(přehloubených) koryt toků, které vznikaly jako hluboké deprese v terciérním reliéfu 

během počátečního stádia elsterského ledovce. Zábřeţské subglaciální koryto 

při jihozápadním okraji Ostravy probíhá v severojiţním směru v délce přibliţně čtyř 

kilometrů a pokračuje k severu a jihu dalšími mělčími depresemi. Dosahuje šíře aţ 700 m, 

jeho maximální mocnost je kolem 60 m. Překryv glacifluviálních štěrkopísků tvoří 

sedimenty hlavní a údolní terasy Odry. Ostatní prokazatelné subglaciální deprese 

(Bohumín, Bohuslavice, Kravaře, Dolní Benešov, Opava, Úvalno, Krnov) mohou rovněţ 

dosahovat značných mocností aţ několik desítek metrů. Tyto akumulace se někdy 

nacházejí mimo současné vodní toky a jejich součástí bývají glacilakustrinní sedimenty 

sálského zalednění (Krásný et al. 2012). 
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Nestálý litologický charakter, nevytříděnost a nezpevněnost glacigenních 

sedimentů způsobuje jejich proměnlivé hydraulické parametry. Převládající transmisivita 

bývá nízká aţ střední, můţe však kolísat mezi velmi nízkou aţ vysokou. Heterogenita 

akumulací především v subglaciálních korytech je niţší. Koeficient hydraulické vodivosti 

dosahuje hodnot od tisícin po desítky m/d (Krásný et al. 2012). 

 

Obr. 9. Hydrogeologická mapa 1:200 000 (podle ČGS 2005). Legenda dostupná z WWW: 

<http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/10_GEOL_MAPY/MAPY_LEGENDA/legend

a_hydro_200/12.9.2005%209-35-50_0000.jpg/>. 
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4 PŘEHLED DOSTUPNÝCH DAT 

4.1 ČGS - Geofond 

V rámci smlouvy 162014, uzavřené s Českou geologickou sluţbou, obdrţela 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava první část dat pro účely zpracování 

hydraulického modelu kvartéru Odry. Tato data byla předána ve formě několika databází 

v elektronické podobě, z nichţ všechny pokrývají územní rozsah hydrogeologických 

rajonů 1510, 1520 a 2212. 

První skupinu dat tvoří databáze MS Access, zahrnující Režimní data ČHMÚ a 

Geologicko-hydrogeologická bodová data ČGS. Reţimní data ČHMÚ zahrnují měření 

vydatnosti pramenů (1957-1992, pro jednotlivé rajony se liší), hladin v pozorovacích 

vrtech (1971-2010), průtoků na vodních tocích (1971-2010, jen pro rajon 1520), sráţek 

(1971-2010) a teplot (1971-2010). Bodová data ČGS obsahují data o hydrogeologických 

vrtech pro příslušné hydrogeologické rajony (1510 – 938ks; 1520 – 715ks; 2212 – 691ks) 

spolu s vybranými a částečně reinterpretovanými geologickými vrty (1510 – 8007ks, 1520 

– 3907ks, 2212 – 7570ks). 

Databázové soubory MS Access obsahují tyto kategorie dat: 

a) Tabulky s geologickými daty rebilancovaných hydrogeologických rajonů, 

vytvořené z podsystémů GDO a GEO aplikací gd3v pro export popisných a 

geologických dat z databáze geologicky dokumentovaných objektů centrální 

relační databáze (CRD) ČGS – Geofondu Praha (Oracle) – stav ke dni 

11. 11. 2011. 

o základní popisné atributy objektů 

o zakódované geologické popisy poloh 

o souhrnný číselník obecných a geologických atributů 

o přehledné grafické značky hornin 

o citované archivované podklady; 
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b) tabulky s hydrogeologickými daty rebilancovaných hydrogeologických 

rajonů, vytvořené z podsystémů GDO a HYD aplikací gd3h pro export 

popisných a hydrogeologických dat z databáze geologicky dokumentovaných 

objektů centrální relační databáze (CRD) ČGS – Geofondu Praha (Oracle) – 

stav ke dni 11. 11. 2011. 

o základní atributy hydrogeologických objektů 

o základní atributy hydrogeologických objektů s příznaky existence dat 

o čísla posudků vztahující se ke konkrétním hydrogeologickým 

objektům 

o základní technické údaje otevřených intervalů objektů 

o rozbory vod – obsahy základních činitelů 

o rozbory vod – obsahy kovů 

o rozbory vod – obsahy radioaktivních látek 

o rozbory vod – obsahy plynů ve vodách 

o rozbory vod – obsahy organických látek 

o rozbory vod – obsahy ostatních látek 

o výsledky čerpacích zkoušek 

o popis realizovaných karotáţních měření 

o výskyty zemního plynu 

o specifikace reţimních měření hladin 

o specifikace reţimních měření teploty 

o specifikace reţimních měření vydatnosti 

o specifikace reţimních měření CO2 

o evidence vodoprávních rozhodnutí 

c) tabulka a odpovídající číselník obsahující výsledky kvalitativní interpretace 

geologického prostředí vybraných objektů rebilancovaných 

hydrogeologických rajonů, vytvořená geology ČGS aplikací gd2 v databázích 
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nebilancovaných hydrogeologických rajonů situovaných na 

MSSQLServeru2008r2 – stav ke dni 30. 4. 2012. 

o interpretované aquifery 

o číselník interpretovaných aquiferů 

d) tabulky, vytvořené pro jednotlivé rebilancované hydrogeologické rajony 

z dat, která byla převzata z databáze ČHMÚ Praha – Stav ke dni 1. 3. 2012. 

o reţimní měření vydatnosti pramenů 

o reţimní měření průtoků na vodních tocích 

o reţimní měření sráţek 

o reţimní měření teplot 

e) tabulka ZUO_ADD, kde jsou soustředěny základní atributy nově založených 

objektů v konkrétním hydrogeologickém rajonu. 

o základní atributy nově zaloţených hydrogeologických objektů 

Druhou skupinu poté formují databáze ve formátu ESRI shapefile – Vymezení 

hranic hydrogeologických rajonů (polygonová a liniová data), Vektorová data rozsahu 

geologických a hydrogeologických těles (polygonová data o 2 vrstvách – geologický 

podklad a kvartérní pokryv, s územním přesahem 1 km) a Vektorová data – vrstevnice 

povrchu (liniová data s výškovým intervalem 2,5 m a územním přesahem 1 km). 

4.2 Vlastní práce 

Pro doplnění a případné ověření dat získaných od ČGS byly provedeny tyto 

úkony: 

- vyhledání vhodných závěrečných zpráv a následná selekce podstatných 

dat a informací z archivu Geofond (Obr. 10); 

- zakoupení vysvětlivek k souboru geologických a ekologických účelových 

map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 (k šesti odlišným listům, viz 

kapitola 5) a k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200 000 (list 25 - 

Gottwaldov); 
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- identifikace objektů monitorovaných ČHMÚ a jejich spárování 

s databázemi od ČGS; 

- vyhledávání vhodných výchozích bodů a měření vybraných hladin 

povrchové a podzemní vody v terénu; 

- korekce chybných dat během tvorby výstupů v prostředí programu Surfer 

(terén, báze, mocnosti, hladiny a grid digitálního modelu terénu 

ZABAGET). 

Název závěrečné zprávy (zkrácený) ARCHCN Rok Hlavní řešitel 

OSTRAVSKO-KARVINSKÝ REVÍR FZ005191 1971 Hufová E. 

KVARTÉRNÍ FLUVIÁLNÍ ULOŢENINY ŘEKY ODRY FZ005292 1972 Štefan V. 

KVARTÉRNÍ ULOŢENINY ŘEKY OPAVY FZ005587 1976 Vilšer M. 

NEOGENNÍ SEDIMENTY MORAVSKÉ BRÁNY FZ006059 1985 Vilšer M. 

FLUV SED HORNÍ OPAVY A OPAVICE FZ006124 1985 Kučera J. 

POVODÍ ODRY. SYNTÉZA HYDROGEOLOGICKÝCH PRACÍ FZ006454 1993 Kučera J. 

Obr. 10. Seznam vybraných závěrečných zpráv z archivu Geofond. 
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5 VYMEZENÍ ZÁJMOVÝCH KVARTÉRNÍCH KOLEKTORŮ 

Kapitola 5 blíţe specifikuje hydrogeologické poměry zájmové oblasti včetně 

zájmových kolektorů a okrajových podmínek. Územně budeme vycházet z mapových listů 

souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů vydaných 

v měřítku 1:50 000. 

5.1 Mapový list 25-12 Hranice 

V jiţní části oderské Moravské brány se rozprostírají plošiny, ploché rozvodné 

hřbety, rozevřená údolí a široká údolní niva Odry. V průlinových kolektorech geneticky 

pestrého kvartéru se proudění podzemní vody váţe na fluviální sedimenty údolních niv a 

teras a také na akumulace glacigenních sedimentů. K němu dochází především v rámci 

bazálního písčitoštěrkovitého souvrství, jehoţ pokryv v oblasti údolních niv tvoří 

náplavové hlíny pelitického charakteru. Velmi příznivá propustnost kvartérních fluviálních 

a glacifluviálních sedimentů kolísá nejčastěji v rozmezí řádu 4 110 m s  (Čurda et al. 

2002). 

V oblasti existují dvě skupiny kolektorů podzemní vody. Nepropustné podloţí 

kolektorů vyšších teras a glacifluviálních akumulací leţí nad místní erozní bází, jejich 

dotace je závislá pouze na míře vsaku atmosférických sráţek. K odvodňování dochází 

na svazích údolí přirozenými rozptýlenými pramenními vývěry. Naopak u kolektorů 

nízkých teras a údolních niv se nepropustné podloţí nachází pod úrovní místní erozní báze, 

a tedy dochází ke komunikaci vzájemně a s vodou v povrchových tocích (Čurda et al. 

2002). 

Hodnoty transmisivity odpovídají II. či III. třídě propustnosti (Obr. 11). 

Hydraulické parametry kolektorů vyvinutých v glacifluviálních sedimentech vykazují 

vysokou variabilitu: od hodnot 4 3 2 110 10 m s     (s extrémy v řádu 1 2 110 m s  ) v okolí 

Hůrky aţ po nízkou transmisivitu u Nového Jičína. Povětšinou se tedy jedná o prostředí 

vhodné k menším soustředěným odběrům či větším odběrům pro místní účely, 

s významnými vodárenskými odběry v okolí Bernartic (Čurda et al. 2002). 
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Podle Štefana (1972) byly schváleny v hydrogeologickém rajonu 151 (fluviální a 

glacigenní sedimenty řeky Odry a části jejich přítoků) tyto zásoby podzemní vody: přírodní 

zdroje v kategorii C2 
1400 l s , vyuţitelné zásoby v kategorii B 1100 l s , z toho 

vyuţitelné zásoby v kategorii A 148 l s . 

Okrsek Počet údajů Medián (Y) Ymin Ymax Medián (Z) Zmin Zmax 

Jeseník nad Odrou – Hůrka 13 6,30 4,30 7,04 5,48 3,89 6,16 

Bernartice – Kunín 7 6,02 5,32 6,77 5,36 4,74 6,12 

Mankovice – Suchdol nad Odrou 8 5,78 4,00 6,61 5,14 3,40 6,20 

Hladké Ţivotice - Bartošovice 8 6,15 5,68 7,02 5,63 5,26 6,36 

Obr. 11. Charakteristické hodnoty indexu transmisivity Y a indexu propustnosti Z ve vybraných 

okrscích kolektorů kvartérních sedimentů (podle Čurdy et al. 2002). 

5.2 Mapový list 25-21 Nový Jičín 

Mapový list 25-21 Nový Jičín do řešeného území téměř nespadá, výjimku tvoří 

severozápadní okraj zasahující do Moravské brány. Zdejší průlinový kolektor široké údolní 

nivy se váţe na bazální štěrkopísky o proměnlivé mocnosti 2 aţ 4 m. V nadloţí se poté 

nachází aţ 4 metry mocný stropní izolátor povodňových hlín. V místech neporušeného 

stropního izolátoru pelitů se v průlinovém kolektoru vyskytuje subartéský reţim (Dubec et 

al. 2001). 

Transmisivita Yprům=5,78 je typická pro celý úsek nivy s meandrujícím tokem 

mezi obcemi Hladké Ţivotice a Studénkou. Existuje zde tedy potenciál pro větší odběry 

podzemní vody lokálního vyuţití (Dubec et al. 2001). 

5.3 Mapový list 13-43 Ostrava 

Pro území Ostravska je typický výskyt široké škály odlišných hydrogeologických 

prostředí. Severovýchodní část mapového listu, koncentrující se kolem soutoku Ostravice a 

Odry, je navíc výrazně ovlivněna antropogenní činností spojenou s ostravskou 

průmyslovou aglomerací (Čurda et al. 1992a). 
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Nejvýznamnějšími kolektory jsou zde fluviální štěrky a písky a glaciální písčité 

štěrky kvartérního stáří. Hlinitokamenité proluviální uloţeniny zastávají proměnlivou 

hydrogeologickou funkci. Vloţky a polohy jemnozrnných ledovcových, eolických a 

fluviálních sedimentů pak mohou působit jako izolátory. Geneticky i časově odlišné 

kolektory zde na sebe do určité míry navazují a tvoří propojený systém se zásadním vlivem 

na mělké proudění podzemních vod (Čurda et al. 1992a). 

Fluviální štěrkopísky údolních niv, pokryté vrstvou povodňových hlín, mohou 

místy obsahovat nepravidelné polohy písků či proměnlivých jílovitých písků jakoţto 

výplně starších meandrů a slepých ramen. Podzemní voda je zde v přímé spojitosti 

s povrchovým tokem (kdy intenzita spojitosti souvisí se stupněm kolmatace koryta), coţ 

v zastavěných oblastech způsobuje negativní ovlivnění její kvality. Štěrkopísky údolní 

terasy Odry dosahují mocnosti kolem 5 m, jejich hlinitý pokryv přibliţně 4 m. Koeficient 

filtrace zde dosahuje 4 110 m s  , stejně jako v údolních terasách přítoků Odry – Opavy, 

Ostravice a Lubiny (s místními poklesy k hodnotám v řádu 5 110 m s  ) (Čurda et al. 

1992a). 

Štěrkopísky údolní terasy Ostravice dosahují mocnosti 6 m, ve vyšším nivním 

stupni je doplňují aţ 2 m mocné povodňové hlíny. Koeficient filtrace proti toku klesá aţ 

k 6 110 m s   u Frýdku-Místku. Na východ a na západ od řeky Odry se vyskytují 

glacilakustrinní písky s koeficientem filtrace řádu 5 110 m s  , významnější kolektory zde 

však nejsou vyvinuty. V prostoru Výškovic – Přívoz se nacházejí subglaciální koryta, 

dosahující hloubek kolem 40 m s koeficientem filtrace v řádu 4 110 m s   a vyšší (Čurda et 

al. 1992a). 

Pro rajon 156 (glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a ostravské 

pánve) byly stanoveny zásoby podzemní vody odpovídající 1170 l s  kategorie C2, z toho 

vyuţitelných kategorie C2 
170 l s  (Čurda et al. 1992a). 
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5.4 Mapový list 15-23, 15 - 41 Hlučín 

Mapový list Hlučín pokrývá pouze malou část zájmového území u svého jiţního 

okraje, která navazuje územně i charakterem na předchozí mapový list popisující Ostravu a 

okolí. 

V údolních terasách řeky Opavy se koeficient filtrace pohybuje v řádu 4 110 m s 

, s lokálními poklesy k hodnotám v řádu 5 110 m s  . Proudění ve fluviálních sedimentech 

je však často omezeno přítomností zahliněné mezerní hmoty ve štěrcích, coţ se spolu 

s nevytříděností, nestejnorodostí a nestejnou mocností sedimentů projevuje velkým 

rozptylem filtračních parametrů. Zásoby podzemních vod jsou doplňovány 

z atmosférických sráţek, břehovou infiltrací a infiltrací z glaciálních sedimentů. Zastřená 

infiltrace pak zprostředkovává odvodnění do povrchových toků (Čurda et al. 1992b). 

Vyšší říční terasy, zastoupené především nejvýznamnějším zábřeţským 

terasovým stupněm mezi městy Opava a Hlučín s povrchem ve výšce 9-10 m (nad dnešní 

hladinou řeky Opavy) a s mocností zvodněného kolektoru v mezích 3,3-7,7 m (ČGS 

1992c), jsou dotovány pouze atmosférickými sráţkami či podzemní vodou z kolektorů 

zformovaných v glaciálních sedimentech. Koeficienty filtrace kolísají v závislosti 

na mocnosti zvodnění a litologickém sloţení spodního souvrství údolní nivy v řádech 

5 3 110 10 m s    a koeficienty transmisivity mezi 5 2 2 110 10 m s    . Specifické 

vydatnosti jímacích objektů dosahují hodnot převáţně kolem 2 12 l s m   , ve štěrcích 

přehloubených koryt pak aţ 2 17 9 l s m     (Čurda et al. 1992b). 

Glaciální sedimenty pleistocénu nemají charakter jednotného zvodněného 

systému, zvodně o mocnosti 5-10 m jsou omezeny pouze na bazální polohy. 

Hydrogeologie zde značně souvisí s tvarem reliéfu neogenního podloţí, zbrázděného 

ledovcovou činností, čímţ vznikly deprese navzájem oddělené elevacemi. Tyto elevace 

ovlivňují mocnosti zvodnění i proudění podzemní vody. Hladina bývá buď zcela volná či 

mírně napjatá v místech mocnějšího pokryvu sprašových hlín a jílových vloţek. 

Glacifluviální náplavy se nacházejí zpravidla nad úrovní místní erozní báze, doplňování 

zásob podzemní vod se tak převáţně vztahuje na atmosférické sráţky. Odvodnění probíhá 
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ve vztahu k přehloubeným korytům, současným vodním tokům, přirozeným vývěrům a 

umělým vodárenským odběrům (Čurda et al. 1992b). 

5.5 Mapový list 15-32 Opava 

Kvartérní sedimenty dále proti proudu řeky Opavy vykazují velmi obdobnou 

hydrogeologickou charakteristiku jako území mapového listu Hlučín a Ostrava. 

Na západním a východním okraji města Opavy, mezi Malými a Velkými 

Hošticemi a při ústí řeky Opavy do Poopavské níţiny mají kvartérní fluviální sedimenty 

s průlinovou porózitou nejpříznivější vlastnosti, jejich koeficient transmisivity zde 

dosahuje hodnot okolo 4 2 18 10 m s   (Obr. 12). Proudění je však omezeno přítomností 

zahliněné mezerní hmoty ve štěrcích (Čurda et al. 1992c). 

Severně od Opavy u Palhance se koryto řeky Opavy zařezává aţ 

do nepropustného podloţí a infiltrace poříční vody do fluviálních sedimentů probíhá 

ve značně omezeném mnoţství. Situace je tedy analogická zábřeţskému terasovému stupni 

mezi městy Opavou a Hlučínem (viz předchozí kapitola) (Čurda et al. 1992c). 

Podle Vilšera (1976) byly v rajonu 152 (fluviální a glacigenní sedimenty v povodí 

Opavy) stanoveny přírodní zdroje kategorie C2 
1186 l s , vyuţitelné zásoby včetně 

infiltrace 1266 l s , z toho se vyuţívá 1173 l s , stejný autor (1972) navrhl pro rajon 155 

(glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) zásoby C2 na 1462 l s , registrované odběry 

se pak pohybují kolem 170 l s  (Čurda et al. 1992c). 
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Obr. 12. Základní charakteristiky transmisivity hornin na listu 15-32 Opava 

(podle Čurdy et al. 1992c). 

5.6 Mapový list 15-14 Krnov 

Na území listu Krnov pro nás mají rozhodující význam ledovcové sedimenty, 

tvořící především v depresích předkvartérního reliéfu komplex průlinových kolektorů 

s lokálními izolačními polohami (oblasti Krnov-Kostelec, Krnov-Zlatá Opavice). V údolí 

Opavy a Opavice je tento komplex překryt kolektorem fluviálních štěrků a písků. Funkci 

izolátorů zde zastávají eolické sedimenty – spraše a hlíny, obecně i neogén (jako podloţní 

izolátor vůči kvartéru) (Čurda et al. 2000). 

Ledovcové sedimenty dosahují v subglaciálních korytech a hlubších depresích 

předkvartérního povrchu mocností přes 30 m (údolí Opavy severně od Úvalna), v jímacím 

území Krnov-Zlatá Opavice pak přesahují 70 m. Transmisivita se pohybuje v řádu 

4 2 11 10 m s   , příleţitostně pak sahá aţ k 3 2 16 10 m s    (Obr. 13). V bazálních polohách 

kvartérních sedimentů dochází k formování zvodněného kolektoru s napjatou hladinou 

podzemní vody, kdy nepropustný strop tvoří souvkové hlíny glacigenního původu (Čurda 

et al.  2000). 
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Jímací území Zlata Opavice na severním okraji Krnova pravděpodobně tvoří 

tektonicky podmíněnou depresi S-J orientace, vyplněnou ledovcovými písky a štěrky, které 

sahají hluboko pod úroveň erozní báze údolní nivy Opavice a jsou překryty sedimenty 

údolní terasy (a povodňovými hlínami). Nedochází tak ke přímé infiltraci atmosférických 

sráţek, dotace je zajištěna říční vodou, přírony laterálně ze sutí okolních svahů masivu 

kulmu a pouze omezeně infiltrací sráţek (Čurda et al. 2000). 

Fluviální sedimenty se svými filtračními parametry příliš neliší. Jejich propustnost 

je závislá na přítomnosti jílové substance. Zvodněný kolektor průlinového charakteru 

hydraulicky komunikuje s vodou povrchového toku, náplavy řek jsou však s výjimkou 

údolí Opavy pod Krnovem úzké a nevýrazné, z hlediska akumulovaného mnoţství vod 

méně významné. Průlinové kolektory menšího významu se rovněţ nacházejí v hlinitých 

svahových sedimentech či periglaciálních výplních plochých údolí (Čurda et al. 2000). 

Exploatace podzemní vody v jímacím území Zlatá Opavice se pohybuje mezi 70 a 

100 1l s (Čurda et al. 2000). 

 

Obr. 13. Přehled vrtů v jímacím území Krnov – Zlatá Opavice (podle Čurdy et al. 2000). 
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6 HYDRODYNAMICKÝ REŽIM KVARTÉRU ODRY A 

OPAVY 

V jiţní části oderské Moravské brány sráţky výrazně ovlivňují reţim podzemních 

vod. Jejich roční rozdělení je z hydrogeologického hlediska nevýhodné, neboť v letních 

měsících se hodnoty výparu blíţí či dokonce přesahují mnoţství spadlých sráţek. Zásoby 

podzemních vod tedy v tomto období téměř nejsou doplňovány. Dotace se pravidelně 

zvyšuje při podzimních sráţkách a jarním tání sněhu, kdy je výpar potlačen (Čurda et al. 

2002). 

Kvartérní sedimenty v oblasti Ostravska charakterizuje relativně samostatný 

reţim. Podzemní odtok je obecně nízký ( 1 21 2 l s km    ), jihovýchodně směrem 

na Moravskoslezské Beskydy se zvyšuje aţ na střední hodnotu 1 22 3 l s km    . 

Koeficient odtoku (dlouhodobý) se odhaduje na 5 %. Modelová situace předpokládá přetok 

z hlavní terasy do údolní nivy a zní do přítomných přehloubených koryt, kde voda vstupuje 

či odtéká v jejich směru. Hydrodynamické podmínky pozitivně ovlivněny infiltrací 

ze sráţek, technologickými úniky vody, určitými typy hydraulických bariér či infiltrací 

z povrchových recipientů. Negativní dopad pak má čerpání z vrtů (především v jímacím 

území Ostrava-Nová Ves), drenáţní účinek povrchových toků a evapotranspirace. 

Podle Rapantové et al. (1999) není zaklesnutí hladiny podzemní vody pod povrch natolik 

rozdílné, aby došlo k ovlivnění rychlosti evapotranspirace – velikost infiltrace lze přímo 

sníţit o účinek evapotranspirace. Kolektor územní nivy (stejně jako přehloubená koryta) 

charakterizuje na většině území napjatá hladina, v oblasti depresní kotliny jímacího území 

přechází ve volnou (Čurda et al. 1992a; Krásný et al. 1982; Rapantová et al. 1999). 

Rozdělení sráţek na území Hlučínska a Opavska se projevuje maximem v červnu 

aţ červenci a minimem v únoru aţ březnu. Více neţ 2/3 sráţek připadá na vegetační 

období, kdy jsou zásoby podzemních vod doplňovány jen minimálně. Hladina ve vrtech 

pozorovací sítě mělkých podzemních vod kolísá s minimem v únoru aţ březnu, zvýšeným 

stavem v červnu aţ červenci a výrazným maximem v říjnu aţ prosinci. Podzemní odtok lze 

v oblasti kvartérních sedimentů povaţovat za nízký, směrem do kulmu Oderských vrchů 

na JJZ se zvyšuje na střední. Dlouhodobý koeficient odtoku se pohybuje kolem 5 %. 

Průběh hydroizohyps poté naznačuje odvodňování glaciálních sedimentů pravého břehu 
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do řeky Opavy. Proudění z levého břehu Opavy je pak ovlivněno modelací terciérního 

podloţí, voda tedy před opětovnou drenáţí řekou Opavou proudí k jihu. Sráţkové vody 

odtékají většinově v souladu s terénem jako součást první zvodně. Dlouhodobý specifický 

odtok lze klasifikovat jako střední, dlouhodobý koeficient odtoku podzemní vody 

nedosahuje 10 % (Krásný et al. 1982). Při odvodňování struktur rozhoduje pozice místní 

erozní báze a četnost pramenů. Jejich průměrná vydatnost nepřesahuje desetiny 1l s , 

převaţuje tedy odvodnění rozptýleným skrytým příronem do povrchových toků (Čurda 

et al. 1992b; Čurda et al. 1992c).  

V okolí Krnova dochází rovněţ k nepříznivému rozloţení atmosférických sráţek. 

Přívalové deště, v průběhu vegetačního období dosahující aţ 68 % ročního normálu sráţek 

k doplnění zásob podzemních vod příliš nepřispívají, většina je totiţ spotřebována 

na výpar. K dotaci sráţkami však obecně dochází v celé ploše rozšíření kvartérních 

kolektorů, přestoţe můţe být výrazně narušována přítomností pokryvu méně propustných 

sedimentů (nivní, sprašové a souvkové hlíny) a poloh izolátorů (souvkové hlíny, 

glacilakustrinní jíly). Proudění podzemní vody směřuje v závislosti na průběhu sklonu 

předkvartérního podloţí a pozici erozní báze většinou ve směru spádu povrchového toku, 

podle něhoţ dochází k přirozené drenáţi podzemních vod. Voda povrchového toku je 

v těsné komunikaci s průlinovými kolektory údolních teras, vyšší terasové stupně 

fluviálních písčitých štěrků hlavní terasy bývají zvodněny pouze občasně v závislosti 

na dotaci sráţkami (Čurda et al. 2000). 
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7 EXPLOATACE KVARTÉRNÍCH KOLEKTORŮ 

Státní podnik Povodí Odry vydal ke konci roku 2009 Plán oblasti povodí Odry 

pro období 2010 – 2015, který se mimo jiné zabývá uţíváním vod a jeho vlivem na stav 

vod včetně stanovení případných nových poţadavků a opatření pro dosaţení uspokojivého 

výhledového stavu k roku 2015 (Povodí Odry 2009). 

Pro analýzu současného uţívání vod byl jako porovnávací brán rok 2006. Během 

něj bylo pozorováno celkem 471 vypouštění vod do vod povrchových (206 mil. m
3
/rok), 

106 odběrů povrchové vody (177 mil. m
3
/rok), 7 významných akumulací vody (údolní 

nádrţe s 385,5 mil. m
3
) a 3 převody vody. Rovněţ byl posuzován rozsah zásahů 

do morfologie koryt vodních toků spolu s vlivy poddolování a vyuţití vodní energie na 6 

údolních nádrţích a 60 říčních objektech. Odběry podzemní vody v tomto roce dosáhly 

u sledovaných 209 subjektů 23,1 mil. m
3 

(Povodí Odry 2009). 

V období mezi roky 2006 a 2009 bylo obecně dosaţeno prognózovaného stavu 

(stagnace) u odběrů pro zásobování obyvatelstva. Nečekaně razantně se však projevila 

hospodářská krize u poklesu zásobování průmyslu – k polovině roku 2009 o jednu třetinu 

oproti 2006. Z bilančních analýz se usuzuje, ţe případný návrat potřeb na původní stav i 

jejich případný vzrůst aţ o 20 % bude moci být současnými zdroji aţ do konce 

plánovacího období (2027) plně pokryt. Ze získaných údajů rovněţ plyne, ţe zásahy 

do morfologie koryt toků výrazně ovlivňují většinu vodních útvarů – toto vyplývá 

z existence spádových objektů ke stabilizaci toků a okolních pozemků, úprav koryt 

v niţších polohách a blízkosti zastavěného území u vodních toků v ostravsko-karvinské 

oblasti
 
(Povodí Odry 2009). 

V otázce poţadavků na uţívání vod převaţuje u většiny vývojových trendů do 

r. 2015 buď stagnace vývoje či mírný růst/pokles, včetně krytí nároků na mnoţství vody. 

U znečištění vod emisemi by však mělo dojít ke sníţení. Z toho vyplývají také dopady 

na rizikovost překračování kritérií dobrého stavu vodního prostředí, která je u povrchových 

vod zapříčiněna především přísnými limity znečištění dusíkem a fosforem (nebezpečnými 

látkami). U podzemních vod (Obr. 14) jsou z hlediska jakosti problematické staré zátěţe, 

zatíţení dusíkem, pesticidy a acidifikace, kvantitativně pak odběry podzemních vod a 

ovlivnění důlní těţbou
 
(Povodí Odry 2009). 
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Obr. 14. Celková rizikovost útvarů podzemních vod (podle Povodí Odry 2009). 
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Obr. 15. Rozložení odběrů podzemních vod (ČGS 2011). 
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8 KONCEPČNÍ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD 

8.1 Rajon 1510 

8.1.1 Kolektory 

Funkci hlavního kolektoru zde plní holocenní štěrky aţ štěrkopísky o mocnostech 

zpravidla do deseti metrů (údolní terasy), v subglaciálních korytech vyplněných 

halštrovskými (pleistocenními) sedimenty pak i více. Podzemní vody jsou zde v přímé 

hydraulické spojitosti s povrchovou vodou. 

Předkvartérní podloţí (neogenní jíly) funguje spolu s nadloţními povodňovými 

hlínami jako izolátor. Kulmské horniny pak plní funkci puklinového kolektoru s mělkým 

prouděním podzemních vod v pásmu přípovrchového rozpukání a rozvolnění (ČGS 2011). 

8.1.2 Okrajové podmínky 

Vymezení rajonu je v JZ části hydrologické (rozvodí řek Odry a Moravy), na JV 

se nachází okraj údolní nivy řeky Opavy. Severozápadní hranice vykazuje známky 

vyklínění na úkor kulmu a v oblasti soutoku řek Odry a Opavy pozorujeme vazbu na rajon 

1520 (ČGS 2011). 

Podmínky na okraji údolních teras budou simulovány III. okrajovou podmínkou 

q=f(H) (General Head Boundary), boční hranice přehloubeného koryta pak podmínkou II. 

typu q = 0 (vyklínění vrstvy). Řeka a komunikace s řekou budou řešeny III. okrajovou 

podmínkou (River Boundary). 

8.1.3 Modelované výstupy 

V programu Surfer 11.2 byly pro hydrogeologický rajon 1510 metodou inverzních 

vzdáleností (ID2) za pouţití korigovaných původních dat předaných ČGS vymodelovány 

následující výstupy: 
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Obr. 16. Digitální model terénu rajonu 1510 (nadmořské výšky v m n. m.). 
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Obr. 17. Model báze kvartéru rajonu 1510 (nadmořské výšky v m n. m.) s vyznačenou lokalizací 

vrtů (růžově zbarvené body). 
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Obr. 18. Model mocností kvartéru rajonu 1510 (mocnosti v m) s vyznačenou lokalizací vrtů 

(růžově zbarvené body). 
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Obr. 19. Model hladin podzemní vody v kvartéru rajonu 1510 (nadmořské výšky v m n. m.) 

s vyznačenou lokalizací vrtů (růžově zbarvené body). 
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8.2 Rajon 1520 

8.2.1 Kolektory 

Funkci hlavního kolektoru zde plní holocenní štěrky aţ štěrkopísky o mocnostech 

zpravidla do dvaceti metrů (údolní a hlavní terasy), v subglaciálních korytech vyplněných 

halštrovskými (pleistocenními) sedimenty pak i více. Podzemní vody jsou zde v přímé 

hydraulické spojitosti s povrchovou vodou. 

Předkvartérní podloţí funguje spolu s nadloţními povodňovými hlínami jako 

izolátor. Devonské a kulmské horniny pak plní funkci puklinového kolektoru s mělkým 

prouděním podzemních vod v pásmu přípovrchového rozpukání a rozvolnění (ČGS 2011). 

8.2.2 Okrajové podmínky 

Hranice je zde převáţně tvořena okraji údolní nivy řeky Opavy a přítoků. Místy 

však prochází i vyššími terasovými stupni, glacigenními sedimenty či státní hranicí 

(ČGS 2011). 

Podmínky na okraji údolních a hlavních teras budou simulovány III. okrajovou 

podmínkou q=f(H) (General Head Boundary), boční hranice přehloubeného koryta pak 

podmínkou II. typu q = 0 (vyklínění vrstvy). Řeka a komunikace s řekou budou řešeny III. 

okrajovou podmínkou (River Boundary). 

8.2.3 Modelované výstupy 

V programu Surfer 11.2 byly pro hydrogeologický rajon 1520 metodou inverzních 

vzdáleností (ID2) za pouţití korigovaných původních dat předaných ČGS vymodelovány 

následující výstupy: 
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Obr. 20. Digitální model terénu rajonu 1520 (nadmořské výšky v m n. m.). 
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Obr. 21. Model báze kvartéru rajonu 1520 (nadmořské výšky v m n. m.) s vyznačenou lokalizací 

vrtů (růžově zbarvené body). 
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Obr. 22. Model mocností kvartéru rajonu 1520 (mocnosti v m) s vyznačenou lokalizací vrtů 

(růžově zbarvené body). 
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Obr. 23. Model hladin podzemní vody v kvartéru rajonu 1520 (nadmořské výšky v m n. m.) 

s vyznačenou lokalizací vrtů (růžově zbarvené body). 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo na základě dostupných dat a zjištěných skutečností sestavit 

koncepční model proudění podzemních vod v kvartérních sedimentech Odry a Opavy. 

Samotné konstrukci modelu předcházela příprava a analýza podkladů o zájmové oblasti – 

byly popsány přírodní, geologické a hydrogeologické poměry území, vymezeny zájmové 

kvartérní kolektory, shrnut hydrodynamický reţim a exploatace kvartérních kolektorů. 

Data předaná ČGS byla před tvorbou závěrečných grafických a textových výstupů 

analyzována a v případě potřeby korigována. Vytvořený koncepční model tak bude pro 

nadcházející fáze Rebilance zásob podzemních vod plnit kritickou roli. 

Pro zpřesnění modelu bude třeba v následující fázi detailněji analyzovat odběry 

podzemních vod, pro které nebyla klíčová data dosud dostupná, a zároveň provést reţimní 

měření hladin podzemních i povrchových vod. Zároveň nebylo v této fázi pro nedostatek 

vrtů moţné stanovit okrajové podmínky a sestavit koncepční model základního 

hydrogeologického rajonu 2212. Modelované výstupy naznačují moţnou existenci 

přehloubených koryt na území obou svrchních rajonů, potvrzení a přesná lokalizace jsou 

však rovněţ záleţitostí podrobnějšího zkoumání. 
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