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Moravskoslezského kraje (o poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje svým 
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Olomouckého kraje (poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením zastupitelstva 
kraje UZ/23/56/2004 ze dne 24. 6. 2004). 
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3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav 
povrchových a podzemních vod 

3.2. Podzemní vody 

3.2.1. Vlivy na útvary podzemních vod 

3.2.1.1. Plošné zdroje znečištění 
 

Pro hodnocení významných vlivů, týkajících se plošného znečištění povrchových vod, byly 
v rámci charakterizace oblastí povodí vybrány tyto skupiny látek: dusík, síra, pesticidy, eroze a fosfor. 
Z hlediska typů plošného znečištění se jedná o atmosférickou depozici (síra a dusík), zemědělství 
(dusík a pesticidy) a samostatně eroze (eroze, fosfor). Významné vlivy na útvary povrchových vod 
byly hodnoceny formou zátěží, tj. průměrnými specifickými hodnotami. U síry, dusíku a pesticidů byly 
zpracovány vstupy jednotlivých látek do půdy (s rozlišením na atmosférickou depozici a zemědělství 
v případě síry a dusíku) a jejich vyhodnocení na útvary podzemních vod.  

Pro dusík ze zemědělského znečištění byla využita data Českého statistického úřadu z roku 
1999, kdy byla naposledy vykazována data na bývalé okresy (v současné době již jen na kraje). Pro 
hodnocení vstupů dusíku byla započítána data o produkci statkových hnojiv a o fixaci dusíku. 
Souhrnný údaj o těchto vstupech dusíku v kg na okres byl rozpočítán v poměru 85:15 na plochu orné 
půdy a ostatní zemědělské půdy v okrese. Tím byl získán údaj o specifickém vstupu na typ 
zemědělské půdy na hektar. Geografickou analýzou lze pak sečíst celkový vstup dusíku ze 
zemědělství na plochu útvaru podzemních vod a podle plochy zemědělské půdy v  útvaru zjistit 
specifickou zátěž dusíku na zemědělskou půdu v útvaru a na celkovou plochu útvaru podzemních 
vod. 

Pro pesticidy byl použit obdobný postup – i zde jsou udávána data o spotřebě prostředků pro 
ochranu rostlin Státní rostlinolékařskou správou v kg na okres za rok.  Pro hodnocení byla použita 
data za rok 2002. Pro výpočet zátěží byl použit jednak součet všech vykazovaných pesticidů a jednak 
atrazin. I zde jsou uváděny pro jednotlivé útvary dvě specifické hodnoty – na aplikovanou 
zemědělskou půdu a na celkovou plochu půdy útvaru. 

Pro zátěž síry a dusíku z atmosférické depozice byla jako základ využita prostorově 
vyhodnocená data o mokré depozici z ČHMÚ z roku 2001. Protože se však ukázalo, že rozdíly mezi 
mokrou a suchou depozicí jsou v lesích velmi významné a do roku 2015 se bude jejich rozdíl 
významněji prohlubovat, byly hodnoty v lesích navýšeny na úroveň suché depozice. Výsledkem jsou 
opět specifické zátěže na hektar plochy útvaru podzemních vod. 

Protože dusík vstupuje do půdy jak ze zemědělství, tak z atmosférické depozice, byla zároveň 
vyhodnocena celková zátěž dusíku. Celková zátěž je udávána v kg na hektar plochy útvaru a 
vzhledem k tomu, že dusík ze zemědělství vstupuje jen na zemědělskou půdu, kdežto dusík 
z depozice na celou plochu útvaru, není celková zátěž rovna součtu obou zátěží. 

Všechny vypočtené zátěže se kromě jednotky plochy vztahují na jeden rok. Časová úroveň 
dat je obdobná podle dostupných dat – od roku 1999 (dusík ze zemědělství) po rok 2002 (pesticidy). 
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Tabulka A18a: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – dusík z atmosférické depozice 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž N z 
atmosfér. 

depozice na 
útvar [kg/rok] 

Procento 
plochy, na 
které je N z 
atmosfér. 
depozice 
spočten 

Spec. zátěž N z 
atmosfér. 

depozice na 
plochu, kde je 

spočten 
[kg/ha/rok] 

Spec. zátěž N 
z atmosfér. 
depozice na 
celý útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 765 514 100 15,26 15,26
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 195 839 84 12,65 10,67
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 182 206 79 13,71 10,85
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 111 437 85 13,15 11,12
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 68 122 80 18,57 14,83
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 6 079 58 14,22 8,20
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 38 115 67 13,08 8,76
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 358 669 84 14,47 12,20

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 127 199 100 21,47 21,48

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 473 422 100 21,90 21,90

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 16 272 89 16,16 14,30

2212 Moravská brána - povodí Odry 420 844 100 14,51 14,51
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 4 162 319 94 24,94 23,44
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 2 672 758 95 30,30 28,72
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 6 016 976 95 19,32 18,39
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Tabulka A18b: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – dusík ze zemědělství 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž N 
ze zem. na 

útvar [kg/rok] 

Procento 
plochy, na 

které je N ze 
zem. 

aplikován 

Spec. zátěž N ze 
zem. na plochu, 
kde je aplikován 

[kg/ha/rok] 

Spec. zátěž N 
ze zem. na 
celý útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 1 917 480 70,1 54,48 38,21
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 554 105 66,8 45,17 30,18
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 283 702 53,3 31,71 16,90
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 435 830 75,8 57,39 43,47
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 167 647 70,3 51,88 36,49
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 23 755 74,6 42,92 32,03
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 141 466 77 42,24 32,51
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 874 843 65,8 45,18 29,75

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 80 813 34,0 40,18 13,65

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 268 089 46,9 26,43 12,40

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 17 263 48,8 31,12 15,18

2212 Moravská brána - povodí Odry 1 339 733 81,3 56,77 46,18
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3 935 281 49,5 44,74 22,16
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 1 137 195 29,1 42,03 12,22
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 7 950 441 55,8 43,57 24,30
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Tabulka A18c: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – dusík celkový (atmosférická depozice + zemědělství) 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž 
celk. N na 

útvar [kg/rok] 

Procento 
plochy, na 

které je celk. N 
spočten 

Spec. zátěž celk. 
N na plochu, kde 

je spočten 
[kg/ha/rok] 

Spec. zátěž 
celk. N na celý

útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 2 682 993 100 53,47 53,47
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 749 944 100 40,84 40,84
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 465 908 100 27,75 27,75
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 547 267 100 54,59 54,59
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 235 769 100 51,32 51,32
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 29 835 100 40,22 40,22
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 179 580 100 41,27 41,27
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 1 233 512 100 41,94 41,94

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 208 013 100 35,13 35,13

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 741 511 100 34,30 34,30

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 33 535 100 29,48 29,48

2212 Moravská brána - povodí Odry 1 760 577 100 60,69 60,69
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 8 097 600 100 45,60 45,60
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 3 809 952 100 40,95 40,95
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 13 967 417 100 42,69 42,69
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Tabulka A18d: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – pesticidy ze zemědělství 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž 
pesticidy na 

útvar [kg/rok] 

Procento 
plochy, na 
které jsou 
pesticidy 

aplikovány 

Spec. zátěž 
pesticidy na 

plochu, kde jsou 
aplikovány 
[kg/ha/rok] 

Spec. zátěž 
pesticidy na 
celý útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 24 009 48,3 0,99 0,48
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 13 549 50,6 1,46 0,74
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 3 269 28,2 0,69 0,19
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 7 989 67,0 1,19 0,80
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 2 892 52,9 1,19 0,63
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 501 56,8 1,19 0,68
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 1 348 56,3 0,55 0,31
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 30 311 59,9 1,72 1,03

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 387 7,3 0,90 0,07

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 2 564 15,6 0,76 0,12

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 202 27,3 0,65 0,18

2212 Moravská brána - povodí Odry 18 149 61,5 1,02 0,63
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 49 256 29,1 0,95 0,28
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 16 690 15,7 1,15 0,18
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 155 642 40,4 1,18 0,48

 
 



3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod 

 

 
 

 
3_2_1                                                                             7 
 
 

 

Tabulka A18e: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – atrazin ze zemědělství 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž 
atrazinem na 
útvar [kg/rok] 

Procento 
plochy, na 

které je atrazin 
aplikován 

Specifická zátěž 
atrazinem na 
plochu, kde je 

aplikován 
[kg/ha/rok] 

Specifická 
zátěž 

atrazinem na 
celý útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 1 460 48,3 0,060 0,029
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 309 50,6 0,033 0,017
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 173 28,2 0,037 0,010
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 269 67 0,040 0,027
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 97 52,9 0,040 0,021
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 17 56,8 0,040 0,023
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 25 56,3 0,010 0,006
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 705 59,9 0,040 0,024

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 30 7,3

0,070 0,005

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 161 15,6

0,048 0,007

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 9 27,3

0,030 0,008

2212 Moravská brána - povodí Odry 1 015 61,5 0,057 0,035
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3 242 29,1 0,063 0,018
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 552 15,7 0,038 0,006
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 4 147 40,4 0,031 0,013
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Tabulka A18f: Vstupy plošného znečištění do půdy v oblasti povodí Odry – síra z atmosférické depozice 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

Celk. zátěž S 
na útvar 
[kg/rok] 

Procento 
plochy, na 
které je S 
spočtena 

Spec. zátěž S na 
plochu, kde je 

spočtena 
[kg/ha/rok] 

Spec. zátěž S 
na celý útvar 
[kg/ha/rok] 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 687 278 100 13,70 13,70
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 145 193 100 9,38 9,38
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 215 480 100 16,21 16,21
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 82 359 100 9,72 9,72
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 41 333 100 11,27 11,27
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory 4 136 100 9,67 9,67
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 28 714 100 9,85 9,85
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 318 992 100 12,87 12,87

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 94 011 100 15,87 15,87

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Odrou a Ostravicí 389 496 100 18,01 18,01

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -
oblast mezi Stonávkou a Olší 15 196 100 15,09 15,09

2212 Moravská brána - povodí Odry 368 612 100 12,71 12,71
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3 481 405 100 20,86 20,86
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 1 521 389 100 17,25 17,25
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 18 307 984 100 18,95 18,95
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 Svrchní útvary
< 15 kg/ha/rok 

15 - 25 kg/ha/rok

> 25 kg/ha /rok 

Hlavní útvary
< 15 kg/ha/rok 

15 - 25 kg/ha/rok 

> 25 kg/ha /rok

LEGENDA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.3.2_I: Vstupy plošného znečištění na celou 
plochu útvaru v oblasti povodí Odry – dusík 
z atmosferické depozice 
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LEGENDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_II: Vstupy plošného znečištění na celou 
plochu útvaru v oblasti povodí Odry – dusík ze 
zemědělství

 Svrchní útvary
< 25 kg/ha/rok 

25 - 40 kg/ha/rok

> 40 kg/ha /rok 

Hlavní útvary
< 25 kg/ha/rok 

25 - 40 kg/ha/rok 

> 40 kg/ha /rok
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Svrchní útvary
< 0,03 kg/ha/rok 

0,03 - 0,07 kg/ha/rok 

>0,07 kg/ha /rok 

Hlavní útvary
< 0,03 kg/ha/rok 

0,03 - 0,07 kg/ha/rok

>0,07 kg/ha /rok 

 
LEGENDA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_III: Vstupy plošného znečištění na 
ornou půdu útavrů podzemních vod 
v oblasti povodí Odry  – atrazin 
 

6 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 612

3 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 210

6 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 431

2 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 212 1 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 510

1 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 520

1 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 530

1 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 542

1 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 544
1 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 543

1 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 541

1 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 550

1 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 562
1 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 561

1 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 563
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3.2.1.2. Bodové zdroje znečištění 
 

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod v ČR z hlediska bodových zdrojů znečištění 
bylo rozhodnuto zaměřit se na relevantní nebezpečné látky. Z tohoto hlediska nejlépe vyhovuje 
Systém evidence zátěží životního prostředí (SEZ). Je zpracován v digitální podobě včetně lokalizace 
v Geografickém informačním systému a obsahuje v současné době nejrozsáhlejší databázi skládek a 
starých ekologických zátěží v ČR.  

V SEZ jsou obsažena především data o starých ekologických zátěžích, na jejichž průzkum a 
sanaci byly vynaloženy prostředky MŽP ČR a z Fondu národního majetku. V rámci SEZ jsou vedeny 
údaje o výskytu a koncentracích asi 130 látek nebo jejich skupin mimo jiné v podzemních vodách 
v bezprostřední blízkosti starých zátěží.  

Pro určení významných bodových zdrojů znečištění byly použity data z databáze SEZ k 29. 
12. 2002. K tomuto datu byly v  SEZ údaje o více než 3 000 lokalitách, které se od sebe liší rozsahem 
kontaminace a její závažností.  

Lokality byly vybrány na základě zjištěných koncentrací látek v podzemních vodách. Jako 
rizikové byly označeny ty lokality, kde se vyskytovala látka z přílohy X WFD nebo seznamu I směrnice 
80/68/EHS a zároveň byly jejich poslední naměřené koncentrace vyšší než emisní limit (viz kap. 
3.2.2.2, Pracovní cíle).  

Protože jsou známy lokality, kde je znečištění vod obecně považováno za závažné, avšak 
v systému SEZ nejsou záznamy o množství nebezpečných látek ve  vodách na dané lokalitě, byly do 
hodnocení zahrnuty i lokality s extrémním rizikem ve smyslu systému SEZ. Lokality, kde je znečištění 
obecně považováno za významné a v databázi SEZ k nim nejsou zaneseny žádné výsledky analýz 
vod a riziko ve smyslu SEZ je neznámé, byly též připojeny do hodnocení. 

 

Jednotlivé lokality byly přiřazeny odpovídajícím útvarům podzemních vod a výsledky jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka A19:  Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody 
 
ID útvaru Název lokality Významnost

1510 Autopal s.r.o. Nový Jičín C 
1562 Autopal s.r.o. závod Rychvald C 
1520 BALAKOM a.s. závod O 
1510 Benzina a.s - DS 0707 Bartošov O 
6612 Benzina a.s. - ČS PHM Odry C 
1530 Benzina a.s. - DS N. Bohumín O 
6612 Černá u města Libavá O 
1510 Farské Doly C 
1520 Galena a.s. C 
6612 Městská skládka odp. Biskupice C 
1562 Ispat Nová Huť a.s. Ostrava O 
6431 Odkaliště RD O 
1510 OKD a.s., Koksovna J. Šverma C 
1510 OKD a.s., Koksovna  Karolina, Ostrava C 
1562 OP vodního zdroje Ještěrka O 
1542 Písečná 01 C 
3210 Siemens elektromotory O 
3210 skládka TKO C 
1562 SME a.s. - Ostrava - Kunčice O 
6612 SMP a.s. C 
1510 TKO RADAR C 
3210 Třinecké železárny a.s. C 
6431 Uhelná - inert C 
6612 Velobel Zlaté Hory C 
1510 Vítkovice a.s. Dolní oblast C 

 
vysvětlivky: C – zátěž byla označena jako významná vzhledem k posledním zjištěným koncentracím 

relevantních látek v podzemních vodách 

                   O – ostatní významné lokality z databáze SEZ 
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3.2.1.3. Odběry vody 
 

Od roku 1968 je v ČR prováděn pravidelný sběr dat odběrů podzemních vod. V roce 1979  
vznikl registr odběrů podzemních vod, do kterého jsou ukládána data o odebíraném množství 
podzemní vody v m3/měsíc pro jednotlivá místa odběru. V této databázi byly uvedeny všechny odběry 
s naměřenou hodnotou větší než 0,5 l/s  (oznamovací povinnost  pro odběry přesahující v jednom 
roce 15 000 m3 nebo v jednom měsíci 1 250 m3). Od roku  2001 je nutné vykazovat odebraná 
množství přesahující 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc. V registru jsou vodárenské odběry, odběry 
provozované obecními úřady a odběry zemědělských a průmyslových subjektů. Od roku 2001 je 
registr rozšířen o důlní a odpadní vody. V registru podzemních vod jsou mimo jiné uváděny údaje 
sloužící k lokalizaci jednotlivých odběrů. 

Jednotlivá místa odběru mohou sestávat z několika odběrných objektů (vrtů, pramenů, 
jímacích zářezů apod.), ale údaje o odebíraném množství se udávají pro všechny jímací objekty 
dohromady. Proto při lokalizaci odběrů byl použit následující postup: nejprve vznikla geografická 
vrstva objektů podzemních vod, z níž byla vytvořena vrstva odběrů podzemních vod jako těžiště 
jednotlivých objektů. 

V roce 2003 byly podle lokalizace a odebíraného kolektoru odběry přiřazeny útvarům 
podzemních vod. 

Při hodnocení významnosti odběrů nelze mechanicky uplatnit měřítko absolutní velikosti 
jednotlivých odběrů. Proto pro hodnocení dopadů rozhodovalo celkové nasčítané množství odběrů 
podzemních vod na jednotlivý útvar podzemních vod. 
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Tabulka A20: Odběry podzemní vody (l/s) 
 

ID 
útvaru Název útvaru 

celkový 
odběr 
1997 

 

celkový 
odběr 
1998 

 

celkový 
odběr 
1999 

 

celkový 
odběr 
2000 

 

celkový 
odběr 
2001 

 

celkový 
odběr 
2002 

 

maximální 
celkový 
odběr 
Omax 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 326,2 338,2 353,4 359,8 347,8 340,1 359,8 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 136,3 136,2 127,6 115,6 118,4 122,6 136,3 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 82,4 75,2 72,9 93,7 94,8 80,4 94,8 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny  2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,5 2,9 
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 3,2 3,0 2,3 4,5 1,7 1,9 4,5 
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté Hory 16,5 10,2 7,4 7,0 4,7 4,4 16,5 
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 36,9 37,9 36,9 43,2 42,0 43,8 43,8 

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve 
- oblast mezi Odrou a Ostravicí 71,2 78,1 78,2 52,7 77,6 68,1 78,2 

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve 
- oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 84,5 74,9 72,0 56,9 44,3 35,2 84,5 

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve 
- oblast mezi Stonávkou a Olší 2,9 3,5 4,1 4,4 4,9 4,9 4,9 

2212 Moravská brána – povodí Odry 5,3 2,3 6,2 10,5 4,7 3,2 10,5 
3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 147,5 142,3 141,6 113,4 82,9 75,4 147,5 
6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část 82,8 85,3 77,6 64,2 65,1 56,6 85,3 
6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 71,9 74,9 69,5 69,6 56,5 55,8 74,9 
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3.2.1.4. Umělé doplňování 
 
V oblasti povodí Odry nepatří umělé doplňování (umělá infiltrace) mezi významné vlivy, které 

by mohly způsobit rizikovost útvarů podzemních vod. 

 
 

3.2.1.5. Další významné vlivy 
 
Zdroje dat:  

Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí. 

Další významné vlivy na stav podzemních vod shrnuje tabulka A 21. V oblasti povodí Odry byl 
identifikován jako další významný vliv – vliv poddolování a těžba štěrků. 

 

Popis postupu : 

Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí uvádí 
ovlivněné úseky vodních toků v oblasti Ostravsko - karvinského revíru, jak byly důlními poklesy 
postiženy v období let 1961 až 1999. Vychází z isokatabás („vrstevnic“) skutečných (ne 
prognózovaných) důlních poklesů, jak je v roce 2000 vyhodnotil báňský sektor (OKD - IMGE. a.s., 
Ostrava). Identifikace ovlivněných úseků je vztažena s přesností na hektometry ke staničení toků 
podle technicko - provozní evidence (TPE), na niž je celkově vázáno i ostatní ovlivnění morfologie 
toků (shromaždované z vodohospodářských provozů v rámci sběru dat pro analýzu vlivů). Hodnoty 
poklesů, pokud jsou v max. sumární hodnotě uváděny v tabulce, se vztahují ke zmiňovanému období, 
nereprezentují tudíž všechny vlivy za celou dobu těžby (tj. od jejího počátku někdy na zač. 19. století), 
které na celé řadě toků byly i dosti významné (např. těžba pod Lučinou, Ostravicí, Stružkami, Odrou 
atd.). 

 

Shrnutí a komentář výsledků: 

Vliv poddolování byl lokalizován v následujících vodních útvarech podzemních vod: 

 Vodní útvar 1510 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 

 Vodní útvar 1530 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 

 Vodní útvar 1562 – Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve – 
oblast mezi Stonávkou a Olší 

 Vodní útvar 3210 – Flyšové sedimenty v povodí Odry  

Vliv „štěrkoviště – těžba šterků“ byl lokalizován ve vodním útvaru podzemních vod:  

 1520 –  Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy  

 1562 – Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Ostravicí a Stonávkou 
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Tabulka A 21: Další významné vlivy na stav podzemních vod 

 
Identifikátor 

vodního 
útvaru 

Druh vlivu Poznámka (popis vlivu, míra významnosti) 

tok Černý příkop (km 0,0 - 5,0): umělá vodoteč Černého příkopu asanující
místa důlních poklesů v prostoru O-Přívozu a Mariánských Hor; max.
sumární pokles 2,0 m. 
tok Odra (km 6,9 - 10,9): úsek Odry od Antošovické lávky po jez ve Lhotce
(tzv I. až IV. etapa úpravy Odry), sanující hrušovskou a přívozskou
poklesovou kotlinu; max. sumární pokles 2,5 m.  
tok Odra (km 14,9 - 17,5): úsek Odry od jezu ve Lhotce sanující úpravou
koryta a ohrázováním novoveskou poklesovou kotlinu; max. sumární pokles
1,5 m.  
tok Ostravice (km 12,0 - 23,0): úsek Ostravice upravený pro zajištění
ochrany před povodněmi v úseku přes Ostravu a doprovodně sanující výše
ležící vlivy dolů Paskov a Staříč; max. sumární pokles 1,5 m 
tok Ostravice (km 4,7 - 12,0):úsek upravené řeky Ostravice přes území
Moravské Ostravy sanující postupné vlivy nejstarších činných dolů v západní
části OKR; max. sumární pokles 2,5 m 

1510 poddolování 

tok Ostravice (km 0,0 - 4,7): úsek upravené řeky Ostravice přes území 
Moravské Ostravy sanující postupné vlivy nejstarších činných dolů v západní 
části OKR; max. sumární pokles 2,5 m 

1520 štěrkoviště lokalita Dolní Benešov 
tok Stonávka (km 0,3 - 4,3): úsek Stonávky výrazně ovlivněn těžbou
s vytvořením bezodtoké laguny (km 0,5 - 2,7) - výše přeložka koryta pro
uvolnění prostoru dolu pro důl Darkov; max. sumární pokles 10,4 m 1530 poddolování tok Stonávka (km 4,3 - 7,9): úsek Stonávky, kde vlivy důlní činnosti změny
v korytě dosud nevyvolaly, poklesy však výrazně ovlivňují odtokové poměry;
max. sumární pokles 4,0 m 
tok Sušanka (km 1,7 - 8,7): úsek Sušanky degradovaný důlní činnosti         
a s vodohospodářskými a plošnými asanacemi okolního terénu; max. 
sumární pokles 7,0 m 
tok Stružka (km 0,3 - 6,3): úsek toku upraven z dřívějška z důvodů
protipovodňové ochrany, později degradován poklesy; max. sumární pokles
2,0 m 
tok Petřvaldská Stružka (km 0,0 - 4,7): Petřvaldská Stružka  v celé délce
trati ovlivněna důlními poklesy; max. sumární pokles 2,0 m 
tok Stružka (km 10,0 - 14,1): úsek Stružky sanovaný opakovanou
rekonstrukcí a nakonec přestavbou krytého profilu přes centrum Orlové;
max. sumární pokles  10,0 m 
tok Michálkovický potok (km 0,0 - 4,9): Michálkovický potok ovlivněn
důlními poklesy prakticky v celé délce trati; max. sumární pokles jen 0,5 m 
tok Odra (km 10,9 - 14,9): úsek Odry od Antošovické lávky po jez ve
Lhotce, sanující hrušovskou a přívozskou poklesovou kotlinu; max. sumární
pokles 2,5 m  
tok Bohumínská Stružka (km 7,7 - 10,5): horní úsek Bohumínské Stružky
v trati odshora od rozdělovacího objektu v Rychvaldě směrem po vodě
podél rybniční soustavy; max. sumární pokles 1,2 m 

poddolování 

tok Karvinkský potok (km 0,0 - 8,3): úsek Karvinského potoka, jehož
situování, průtočný profil a tvářnost okolního území byla zcela přetvořena
hornickou činností; max. sumární pokles 8,0 m  

1562 

štěrkoviště lokalita Vrbice mezi městem Ostrava a Bohumín 

3210 poddolování 
úsek Olešné ovlivněný a v převažující délce upravený pro zajištění ochrany
před povodněmi částečně ovlivňované činností dolování v polích Paskov
a Staříč; max. sumární pokles 0,8 m 
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3.2.2. Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody 

3.2.2.1. Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu 
 
Přírodní zdroje podzemních vod 

Pro hodnocení dopadů lidské činnosti z kvantitativního hlediska bylo nutno nejprve získat 
hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod.  

 

Stanovení přírodních zdrojů bylo založeno v zásadě shodně s principy vodohospodářské 
bilance podzemních vod na hodnotách základního odtoku. Údaje byly sestaveny z dostupných zdrojů 
tak, aby mohly být použity pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod podle WFD. V dané 
časové úrovni je tedy nelze ztotožnit s údaji vodní bilance ve smyslu ustanovení vodního zákona       
č. 254/2001 Sb. a navazující vyhlášky MZe 431/2001 Sb. 

 

Zdrojem dat pro dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů byly tyto podklady: 

1. Optimalizace odtoku podzemních vod v jímacích oblastech, VÚV Praha, 1993. Hodnoty 
základního odtoku byly odvozeny Killeho metodou a charakterizují dlouhodobé hodnoty 
přírodních zdrojů. Údaje byly použity pro cca 38% jednotek. 

2. Hydrogeologická syntéza kvartéru Labe, Aquatest 2000. Přírodní zdroje byly stanoveny 
hydrologickým modelem. Hodnoty byly využity pro útvary kvartéru Labe 1110 až 1150. 

3. Podklady ČHMÚ pro rutinní roční hydrologickou bilanci podzemních vod. Jde o hodnoty 
základního odtoku pro 39 bývalých hydrogeologických rajonů, které se uvádějí v ročních 
zprávách hydrologické bilance ČR.  

4. Herčík – Herrmann – Valečka: Hydrogeologie české křídové pánve, ČGÚ 1999. Údaje 
z řešení hydrologickým modelem pro vybrané křídové útvary.  

5. Čurda – Krásný: Optimalizace vodárenského využití jihočeských pánví, Praha 2001. Doplněné 
a odvozené hodnoty základního odtoku byly využity pro útvary 2140, 2150, 2160. 

6. Další dostupné údaje: hodnoty základního odtoku z původního odvození VRV 1972, 
přírodních zdrojů z protokolů KKZ, popřípadě z jednotlivých dílčích zpráv. 

7. Mapa izolinií z publikace Odtok podzemní vody na území Československa, ČHMÚ 1982, která 
sloužila pro porovnání, popřípadě v jednotlivých případech pro doplnění chybějících údajů. 

 

Aby bylo možno provést hodnocení míry využití podzemních vod, byly dlouhodobé hodnoty 
přírodních zdrojů přepočteny na aktuální roční, a to pro časovou řadu 1997 - 2002. Pro přepočet byly 
využity údaje o základním odtoku v příslušném roce, vyjádřené v % dlouhodobého průměru 1971-90, 
které zpracovává ČHMÚ pravidelně v ročních podkladech pro vodohospodářskou bilanci. Časová řada 
byla zvolena z důvodů, aby se jednak vyloučil vliv možných chyb nebo anomálií v údajích o využití 
podzemních vod, jednak aby bylo možno vyjádřit trendy vývoje.  

Za výchozí data byla považována data VÚV T.G.M. (zdroje uvedeny v bodě 1 a 2), která byla 
použita pro cca 45% útvarů podzemních vod. V případě křídových útvarů jsou promítnuty výsledky 
syntézy křídy (zdroj v bodě 4) – pokud došlo mezi oběma zdroji dat k výraznějším rozdílům, bylo to 
v důsledku metodiky výpočtu - modelové řešení syntézy je vztaženo pouze na křídový kolektor, 
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naproti tomu výpočet VÚV T.G.M. bral v úvahu i zvodnění přípovrchové zóny. Hodnoty uváděné 
ČHMÚ (zdroj v bodě 3) byly použity pro porovnání a v některých útvarech i jako výchozí. 
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Tabulka přírodních zdrojů v oblasti povodí Odry                 
                      

Dlouhodobé a aktuální roční hodnoty základního odtoku v útvarech podzemních vod (l/s) 
                      

Dlouhodobé hodnoty  Aktuální roční hodnoty základního odtoku 
ID základního odtoku 1997 1998  1999 2000 2001 2002 

Qz 50% Qz 80% Qz 95% 
Qz 

50% 
Qz 

80%
Qz 

95%
Qz 

50%
Qz 

80%
Qz 

95%
Qz 

50%
Qz 

80% 
Qz 

95% 
Qz 

50%
Qz 

80%
Qz 

95%
Qz 

50% 
Qz 

80%
Qz 

95%
Qz 

50%
Qz 

80%
Qz 

95% 
útvaru 

                     

1510 351 186 115  351  186  115  302  160  99  274  145  90  316  167  104  344  182  113  347  184  114 
1520 486 258 159  486  258  159  418  222  137  379  201  124  438  232  143  476  253  156  481  255  157 
1530 252 134 82  252  134  82  217  115  71  197  105  64  227  121  74  247  131  80  249  133  81 
1541 400 212 130  400  212  130  344  182  112  312  165  101  360  191  117  392  208  127  396  210  129 
1542 161 85 53  161  85  53  138  73  46  126  66  41  145  77  48  158  83  52  159  84  52 
1543 28 15 9  28  15  9  24  13  8  22  12  7  25  14  8  27  15  9  28  15  9 
1544 176 93 58  176  93  58  151  80  50  137  73  45  158  84  52  172  91  57  174  92  57 
1550 500 265 164  500  265  164  430  228  141  390  207  128  450  239  148  490  260  161  495  262  162 
1561 89 47 29  89  47  29  77  40  25  69  37  23  80  42  26  87  46  28  88  47  29 
1562 324 172 105  324  172  105  279  148  90  253  134  82  292  155  95  318  169  103  321  170  104 
1563 17 9 6  17  9  6  15  8  5  13  7  5  15  8  5  17  9  6  17  9  6 
2212 493 280 192  493  280  192  424  241  165  385  218  150  444  252  173  483  274  188  488  277  190 
3210 10 317 7 138 5 647 10 730 7 424 5 873 9 698 6 710 5 308 9 285 6 425 5 082 9 079 6 282 4 969 10 730 7 424 5 873 9 698 6 710 5 308 
6431 6 817 4 883 3 413 7 226 5 176 3 618 7 294 5 224 3 652 7 158 5 127 3 584 6 476 4 638 3 242 7 294 5 224 3 652 6 817 4 883 3 413 
6612 6 413 2 977 1 603 6 862 3 185 1 715 7 054 3 275 1 763 5 708 2 650 1 427 6 156 2 858 1 539 7 311 3 394 1 827 6 734 3 126 1 683 
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LEGENDA: 

Obr.3.2_IV: Hodnoty specifického základního 
odtoku v útvarech podzemních vod v oblasti 
povodí Odry 
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Při hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod byla využita metoda obdobná 
vodohospodářské bilanci, tj. porovnání odběrů s přírodními zdroji podzemních vod. Hlavní rozdíl oproti 
metodice bilance vyplývá z definice rizikového útvaru – pravděpodobně nedosáhne v roce 2015 
dobrého stavu, pokud nebudou uplatněna příslušná opatření. Z tohoto důvodu byl spočten poměr 
nejméně příznivých odběrů za posledních 6 let (období 1997 – 2002) vůči nejméně příznivým 
přírodním zdrojům. Za nejméně příznivý souhrnný odběr za útvar byl celkový maximální odběr za 
dané období (Omax), nejméně příznivé zdroje byly kromě dlouhodobých hodnot základního odtoku ve 
velikosti 50%, 80% a 95% také nejnižší roční hodnoty se stejnou zabezpečeností za dané období (Qz 
min). Jako kritérium pro zařazení útvaru do kategorie rizikových (pro které se bude provádět další 
charakterizace) byl zvolen poměr 0,5 (a vyšší) mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou 
základního odtoku 50% nebo poměr 0,75 mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou základního 
odtoku 80% nebo poměr 1 mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou základního odtoku 95%. 
Pokud nebyla k dispozici data o základním odtoku nebo byl útvar vzhledem k narušení hydrologického 
a hydrogeologického režimu nebilancovatelný, byly tyto útvary také zařazeny do rizikových. Kromě 
těchto kritérií bylo výjimečně několik dalších útvarů podzemních vod zařazeno do kategorie rizikových 
z jiných důvodů: hydraulická spojitost s jiným útvarem, známé negativní ovlivnění povrchových vod 
nebo narušení základního odtoku.  

Současně byl spočten trend vývoje odběrů za posledních 6 let, tyto výsledky však nebyly 
v etapě výchozí charakterizace využity. 

 

Podle současných znalostí se dá předpokládat, že zhruba polovina útvarů, označených v ČR 
jako rizikových z hlediska kvantitativního stavu v etapě výchozí charakterizace bude v další 
charakterizaci zařazena do bezproblémových – buď z důvodů chybně stanoveného základního 
odtoku, přítomnosti indukovaných či špatně zařazených zdrojů či jiných důvodů. 

 

V oblasti povodí Odry bylo 6 kvartérních útvarů podzemních vod označeno jako rizikové 
z hlediska kvantitativního stavu vzhledem k nepříznivému podílu odběrů k základnímu odtoku. 
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Tabulka A22:  Hodnocení rizikovosti útvarů  podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu 
 

Dlouhodobé hodnoty 
základního odtoku 

Minimální hodnoty 
základního odtoku 
v letech 1997 -2002 

Poměr využití útvarů  
vztaženo k minimální roční 

hodnotě Qz 

Poměr využití útvarů  
vztaženo k dlouhodobé hodnotě 

Qz 
Qz 

50% 
Qz 

80% 
Qz 

95% 
Qz 

50% 
Qz 

80% 
Qz 

95% 

Maximální
celkový 
odběr 
Omax Omax / Qz min Omax / Qz 

Útvar 
č. 

  l/s     l/s   l/s 
Omax / Qz 
50% min 

Omax / Qz 
80% min 

Omax / Qz 
95% min 

Omax/ Qz 
50% min 

Omax / Qz 
80% min 

Omax / Qz 
95% min 

Rizikovost 

1510 351 186 115 274 145 90 382,7 1,398 2,638 4,266 1,090 2,057 3,327 rizikový 
1520 486 258 159 379 201 124 136,3 0,359 0,677 1,099 0,280 0,528 0,858 rizikový 
1530 252 134 82 197 105 64 94,8 0,482 0,907 1,483 0,376 0,708 1,156 rizikový 
1541 400 212 130 312 165 101 2,9 0,009 0,018 0,029 0,007 0,014 0,022 nerizikový 
1542 161 85 53 126 66 41 4,5 0,036 0,068 0,109 0,028 0,053 0,085 nerizikový 
1543 28 15 9 22 12 7 16,5 0,756 1,411 2,352 0,590 1,101 1,834 rizikový 
1544 176 93 58 137 73 45 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 nerizikový 
1550 500 265 164 390 207 128 43,8 0,112 0,212 0,343 0,088 0,165 0,267 nerizikový 

1561 89 47 29 69 37 23 78,2 1,126 2,132 3,456 0,878 1,663 2,696 rizikový 
1562 324 172 105 253 134 82 42,7 0,169 0,318 0,521 0,132 0,248 0,407 nerizikový 
1563 17 9 6 13 7 5 4,9 0,368 0,695 1,043 0,287 0,542 0,813 rizikový 
2212 493 280 192 385 218 150 10,5 0,027 0,048 0,070 0,021 0,038 0,055 nerizikový 
3210 10 317 7 138 5 647 9 079 6 282 4 969 147,5 0,016 0,023 0,030 0,014 0,021 0,026 nerizikový 
6431 6 817 4 883 3 413 6 476 4 638 3 242 85,3 0,013 0,018 0,026 0,013 0,017 0,025 nerizikový 
6612 6 413 2 977 1 603 5 708 2 650 1 427 74,9 0,013 0,028 0,053 0,012 0,025 0,047 nerizikový 
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ID útvaru Název útvaru Důvod rizikovosti 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 
1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 

1563 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Stonávkou a Olší nepříznivý poměr odběru a základního odtoku 
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3.2.2.2. Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu 
 

Stanovení pracovních cílů pro podzemní vody 

Pracovní cíle pro podzemní vody jsou seznamy ukazatelů a jejich limitů, které mají být použity 
pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod. Nejedná se o stanovení dobrého stavu, ale o 
emisní a imisní limity pro hodnocení rizikovosti. 

Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu je možné rozdělit do dvou 
hlavních skupin: hodnocení relevantních nebezpečných a prioritních látek (hlavně bodové zdroje 
znečištění) a hodnocení ostatních znečišťujících látek (plošné zdroje znečištění). 

Je účelné, aby každý členský stát označil své látky, které vykazují nebezpečné vlastnosti pro 
vodní ekosystém, resp. pro povrchové vody a podzemní vody. V následujícím textu jsou ozřejměna 
kriteria, která byla rozhodující pro výběr limitů a látek do seznamu relevantních látek pro podzemní 
vody. Stěžejním zdrojem informací pro sestavení seznamu relevantních nebezpečných látek pro 
podzemní vody se staly následující podklady: 

• Projekt VaV „Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře“, ČHMÚ, 2000 - 2002  

• Databáze SEZ (informační Systém evidence zátěží), MŽP, VÚV T.G.M. 

• Programy na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a 
zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, VÚV T.G.M. Ostrava, 2003 - 2004  

V rámci projektu VaV byl navržen první seznam relevantních nebezpečných látek (téměř 300 
látek), které byly podle významnosti rozděleny do tří úrovní relevance: 

• Skupina látek relevance A – 54 látek, nepříznivě ovlivňujících vodní organismy, jejichž 
výskyt v hydrosféře ČR byl prokázán ve významné míře a jsou uvedeny v základních 
směrnicích a dokumentech příslušné české a evropské legislativy jako ukazatele jakosti 
jednotlivých složek hydrosféry s potřebou dlouhodobého a pravidelného monitoringu. 

• Skupina látek relevance B – asi 150 látek nebo jejich skupin, jejichž výskyt 
v hydrosféře ČR je možný (existují potencionální zdroje) nebo částečně prokázaný a jsou 
většinou uvedeny v různých českých a evropských dokumentech týkajících se hodnocení 
jednotlivých složek hydrosféry s potřebou výzkumného monitoringu. 

• Skupina látek relevance C – látky, které s největší pravděpodobností jsou pro 
hydrosféru ČR nerelevantní; daná látka byla ve sledovaných dokumentech zmíněna pouze 
okrajově a informace o jejím výskytu či potencionálních zdrojích nebyly na základě 
dostupných dokladů nalezeny. 

Pro všechny látky relevance A byl zaveden v rámci projektu VaV tzv. komplexní monitoring 
hydrosféry, zahrnující všechny základní složky: podzemní vody, povrchové vody, plaveniny, 
sedimenty a biotu. Pro 67 látek relevance B byl zaveden tzv. výzkumný monitoring hydrosféry, 
zahrnující podzemní vody, povrchové vody a sedimenty, v menším rozsahu biotu. Monitoring byl 
realizován v období let 2001 – 2002 a následně vyhodnocen. 

Na základě vyhodnocení dat výzkumného i komplexního provozního monitoringu v závěrečné 
fázi řešení projektu byly stanoveny relevance pro jednotlivé látky a pro jednotlivé složky hydrosféry 
včetně stanovení relevance pro podzemní vody. 
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Dalším zdrojem dat pro stanovení relevance nebezpečných látek pro podzemní vody se stala 
celostátně vedená databáze SEZ - informační Systém evidence zátěží (viz kapitola 3.2.1.2). Údaje o 
lokalitách se starou ekologickou zátěží jsou do databáze ukládány jednotnou formou na základě 
instrukcí stanovených Ministerstvem životního prostředí formou metodického pokynu.  

Třetím významným zdrojem dat, který měl vliv na stanovení relevance nebezpečných látek pro 
podzemní vody, jsou Programy na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými 
látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (dále jen Programy). Součástí Programů, 
zpracovávaných podle článku 7 Směrnice Rady 76/464/EHS, je i povinnost stanovit národní seznam 
relevantních nebezpečných látek pro hydrosféru, resp. pro povrchové vody. Zdrojem dat pro stanovení 
relevance byla kromě předchozích výsledků data o výrobě, dovozu nebo použití dané látky s využitím 
databáze Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky (VÚV T.G.M.) a databáze 
Odboru ekologických rizik Ministerstva životního prostředí, vedené ze zákona č. 157/1998 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích. Dle Programů národní seznam zahrnuje 81 
relevantních nebezpečných látek pro hydrosféru a dalších 40 potenciálně relevantních nebezpečných 
látek pro hydrosféru České republiky (mimo podzemní vody). 

Při určování relevance látek byl zvláště kladen důraz na to, zdali je daná látka prioritní ve 
smyslu WFD (příloha X WFD), popř. zvlášť nebezpečnou látkou ve smyslu směrnice o nebezpečných 
látkách (Seznam I směrnice 76/464/EHS nebo 80/68/EHS). 

Pro látky, které byly určeny jako relevantní pro podzemní vody České republiky a zároveň byly 
monitorovány v podzemních vodách v síti ČHMÚ, byly stanoveny imisní a emisní limity. Pro podzemní 
vody pochopitelně neexistují emise jako takové, ale vzhledem k tomu, že existuje monitoring 
nebezpečných látek jak přímo u zdrojů znečištění, tak ve státní síti, která se programově vyhýbá 
místům se zdroji znečištění, je pro hodnocení těchto dvou typů dat použít dva různé limity. Limity pro 
podzemní vody v bezprostřední blízkosti zdrojů znečištění je možno považovat za emisní, pro ostatní 
monitoring (státní síť + zdroje vody pro pitné účely) imisní limity. 

Použitými podklady byly: 

• Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

• Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR – Kriteria znečištění zemin a 
podzemní vody (1996) 

• Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
rozsah a četnost kontroly pitné vody 

Při určování imisních limitů byl postup následující: 

1. Nejdříve byly vybrány ty relevantní látky, které byly sledovány v monitorovací síti ČHMÚ a 
jejichž množství v podzemních vodách alespoň jedenkrát překročilo detekční limit ( pro ostatní 
relevantní látky nebylo nutno v této etapě stanovovat pracovní cíl). 

2. V případě, že ve vyhlášce o hygienických požadavcích na pitnou vodu je uvedena hodnota 
pro pitnou vodu pro danou látku, byla tato hodnota použita jako imisní limit. 

3. Pro ostatní metaloidy byl použit desetinásobek limitu A Metodického pokynu MŽP z roku 
1996. 

4. Pro některé látky (galaxolid, tonalid, NTA, EDTA, NDTA) neexistuje žádný z výše popsaných 
limitů, pro tyto látky byl jako imisní standard použit tzv. hodnota PNEC (Predicted No Effect 
Concentration), což je hodnota koncentrace dané látky, pro kterou se předpokládá, že již 
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nepůsobí negativně na vodní organismy. Odvozuje se z výsledků testů toxicity LC50 na vodní 
organismy různých trofických úrovní nebo od hodnoty NOEC (No Effect Concentration) 
pomocí bezpečnostního faktoru ve shodě s Přílohou V (kap. 1.2.6.) Směrnice 2000/60/ES). 

5. Pro naftalen-2,7-disulfonan a příbuzné látky neexistují hodnoty PNEC. Jako imisní limit byl 
použit dvacetinásobek detekčního limitu. 

6. Pokud byl imisní limit nižší než mez stanovitelnosti byl změněn na úroveň meze 
stanovitelnosti.  

Emisní hodnoty jsou hodnoty limitu C pro podzemní vody Metodického pokynu MŽP z roku 1996. 
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Tabulka A23: Pracovní cíle pro podzemní vody z hlediska chemického stavu 
 

CAS-No. Název látky UK_JAK 
jednotky 
imisního 

limitu 
imisní 
limit 

jednotky 
emisního 

limitu 
emisní 

limit 

79-01-6 1,1,2-trichlorethen FC0070 µg/l 10 µg/l 50
75-35-4 1,1-dichlorethen FC0070 µg/l 20 µg/l 20
87-61-6 1,2,3-trichlorbenzen FF0035 µg/l 0,1 µg/l 10
120-82-1 1,2,4-trichlorbenzen FF0040 µg/l 0,1 µg/l 10
156-59-2 1,2-cis-dichloreten FC0065 µg/l 30 µg/l 50
95-50-1 1,2-dichlorbenzen FF0010 µg/l 0,1 µg/l 3
107-06-2 1,2-dichloretan FC0025 µg/l 10 µg/l 50
156-60-5 1,2-trans-dichloreten FC0066 µg/l 30 µg/l 50
541-73-1 1,3-dichlorbenzen FF0015 µg/l 0,3 µg/l 3
106-46-7 1,4-dichlorbenzen FF0020 µg/l 0,1 µg/l 3
576-24-9 2,3-dichlorfenol FE0110 µg/l 0,5 µg/l 20
88-06-2 2,4,6-trichlorfenol FE0150 µg/l 1 µg/l 20
120-83-2 2,4-dichlorfenol FE0115 µg/l 0,5 µg/l 20
95-77-2 3,4-dichlorfenol FE0135 µg/l 0,5 µg/l 20

15972-60-8 alachlor FE0360 µg/l 0,1 µg/l 0,2
309-00-2 aldrin FF0155 µg/l 0,1 µg/l 0,2

7440-36-0 antimon a jeho slouč. DA0000 mg/l 0,005    
120-12-7 antracen FD0020 µg/l 0,1 µg/l 10

7440-38-2 arsen a jeho sloučeniny DA0005 mg/l 0,05 µg/l 100
1912-24-9 atrazin FE0365 µg/l 0,1 µg/l 0,5

71-43-2 benzen FD0010 µg/l 1 µg/l 30
56-55-3 benzo(a)antracen FD0055 µg/l 0,1 µg/l 1
50-32-8 benzo(a)pyren FD0060 µg/l 0,01 µg/l 0,2
205-99-2 benzo(b)fluoranthen FD0065 µg/l 0,1 µg/l 0,5
191-24-2 benzo(g,h,i)perylen FD0070 µg/l 0,1 µg/l 0,2
207-08-9 benzo(k)fluoranthen FD0075 µg/l 0,1 µg/l 0,2

7440-41-7 berylium a jeho slouč. DA0015 mg/l 0,001 µg/l 2,5
7440-42-8 bor a jeho sloučeniny DA0020 mg/l 1    
6190-65-4 desethylatrazin FE0370 µg/l 0,1 µg/l 0,5

53-70-3 dibenzo(a,h)antracen FD0080 µg/l 0,1    
60-57-1 dieldrin FE0375 µg/l 0,1 µg/l 0,2
75-09-2 dichlormetan FC0005 µg/l 20 µg/l 30
60-00-4 EDTA  FB0055 µg/l 2200    
72-20-8 endrin FE0380 µg/l 0,1 µg/l 0,2
100-41-4 etylbenzen FE0015 µg/l 20 µg/l 30
85-01-8 fenantren FD0025 µg/l 0,1 µg/l 10
206-44-0 fluoranten FD0050 µg/l 0,1 µg/l 50
86-73-7 fluoren FD0045 µg/l 0,1    

 anorganické sloučeniny 
fosforu 

CC0080 mg/l 0,3    

1222-05-5 galaxolide FE0350 µg/l 6,8    
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CAS-No. Název látky UK_JAK 
jednotky 
imisního 

limitu 
imisní 
limit 

jednotky 
emisního 

limitu 
emisní 

limit 

118-74-1 hexachlorbenzen FF0060 µg/l 0,1 µg/l 0,1
51235-04-2 hexazinon FE0390 µg/l 0,1    
7429-90-5 hliník a jeho sloučeniny DA0025 mg/l 0,2 µg/l 400
108-90-7 chlorbenzen FF0000 µg/l 10 µg/l 30

2921-88-2 chlorpyrifos FE0395 µg/l 0,1    
7440-47-3 chrom a jeho sloučeniny DA0040 mg/l 0,05 µg/l 300
218-01-9 chrysen FD0035 µg/l 0,1 µg/l 0,2
193-39-5 indeno(1,2,3-cd)pyren FD0085 µg/l 0,1 µg/l 0,2
465-73-6 isodrin FF0150 µg/l 0,1    

34123-59-6 isoproturon FE0400 µg/l 0,1    
7440-43-9 kadmium a jeho slouč. DA0045 mg/l 0,005 µg/l 20
7440-48-4 kobalt a jeho sloučeniny DA0050 mg/l 0,2 µg/l 200

74-90-8 kyanidy veškeré CD0100 mg/l 0,05 µg/l 75
58-89-9 lindan (γ isomer HCH) FC0130 µg/l 0,1 µg/l 0,2

 beta-hexachlorcyklohexan FC0125 µg/l 0,1    
 alfa-hexachlorcyklohexan FC0120 µg/l 0,1    

7440-50-8 měď a její sloučeniny DA0075 mg/l 0,5 µg/l 500
7439-98-7 molybden a jeho slouč. DA0085 mg/l 0,05 µg/l 350

108-3-3 m-xylen FE0007 µg/l 100  500
91-20-3 naftalen FD0015 µg/l 0,1 µg/l 50

1655-35-2 naftalen-2,7-disulfonan FE0295 µg/l 10    
7440-02-0 nikl a jeho sloučeniny DA0090 mg/l 0,05 µg/l 200
139-13-9 NTA  FB0060 µg/l 930    

7439-92-1 olovo a jeho sloučeniny DA0095 mg/l 0,05 µg/l 200
95-47-6 o-xylen FE0006 µg/l 100  500
50-29-3 p,p-DDT FF0072 µg/l 0,1 µg/l 0,2

37680-73-2 PCB Suma kongenerů 28, 52, 
101, 118, 138, 153, 180 

FF0090 µg/l 0,01 µg/l 1

1939-36-2 PDTA  FB0065 µg/l 220    
608-93-5 pentachlorbenzen FF0055 µg/l 0,1 µg/l 1
87-86-5 pentachlorfenol FE0169 µg/l 1 µg/l 20
106-42-3 p-xylen FE0008 µg/l 100  500
129-00-0 pyren FD0040 µg/l 0,1  50

7439-97-6 rtuť a její sloučeniny DA0100 mg/l 0,001 µg/l 5
7782-49-2 selen a jeho sloučeniny DA0105 mg/l 0,01    
122-34-9 simazin FE0420 µg/l 0,1  0,5
886-50-0 terbutryn FE0425 µg/l 0,1    
127-18-4 tetrachlorethen (PER) FC0075 µg/l 10 µg/l 20
56-23-5 tetrachlormethan FC0020 µg/l 2 µg/l 10
108-88-3 toluen FE0000 µg/l 50 µg/l 700

21145-77-7 tonalide FE0355 µg/l 3,5    
1582-09-8 trifluralin FE0430 µg/l 0,1    
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CAS-No. Název látky UK_JAK 
jednotky 
imisního 

limitu 
imisní 
limit 

jednotky 
emisního 

limitu 
emisní 

limit 

67-66-3 trichlormethan FC0010 µg/l 30 µg/l 50
7440-66-6 zinek a jeho sloučeniny DA0125 mg/l 1,5 µg/l 5000

n.a. polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

FD0000 µg/l 0,1 µg/l 120

 kyselinová neutralizační 
kapacita do pH 4,5 

CB0050 mmol/l 0,4/0,2 *    

 dusík amoniakální CC0020 mg/l 0,39    
 dusík dusičnanový CC0030 mg/l 11,3    
 dusík dusitanový CC0025 mg/l 0,15    

 
* hodnota 0,2 platí pro přirozeně acidifikované vody 
 
Komentář: 
U 1,1-dichlorethenu, 1,2-cis-dichlorethnenu a 1,2-trans-dichlorethenu byl imisní limit zvolen s ohledem 
na hodnotu C MP č. 3 OEŠ MŽP (1996) a posouzení výsledků monitoringu ČHMÚ.
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Posouzení dopadů k roku 2003 

 

Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu bylo prováděno 
separátně po jednotlivých látkách či skupinách látek, s přihlédnutím k typu zdroje znečištění (bodové, 
plošné). Základní postup při hodnocení byl pro jednotlivé látky shodný: nepřímé hodnocení 
(hodnocení významnosti vlivů, tj. vstupů látek do prostředí, pro plošné zdroje znečištění kombinované 
se zranitelností půdy a horninového prostředí), přímé hodnocení (vyhodnocení současného 
monitoringu jakosti pozemních vod), zohlednění reprezentativnosti monitoringu a syntéza jednotlivých 
výsledků. Dalším společným postupem bylo rozdělení útvarů na dvě skupiny podle typu zvodnění a 
velikosti plochy útvaru na útvary, které bylo možné brát jako celek („C útvary“ – útvary se souvislým 
zvodněním nebo útvary o malé ploše se zvodněním lokálním) a na útvary, vykazující heterogenitu 
kolektoru („I útvary“ - skupina útvarů s lokálním zvodněním o poměrně velké ploše). U této skupiny 
nebyla možná homogenizace útvaru jako celku, proto byly rozděleny na menší jednotky podle útvarů 
povrchových vod, respektive povodí útvarů povrchových vod. Ve výsledku pak bude možné podle 
těchto hranic vyčlenit části útvarů jako samostatné, rizikové útvary. Tato úprava hranic však bude mít 
smysl až po zahrnutí výsledků další charakterizace. Podrobné postupy řešení pro jednotlivé 
látky/skupiny látek jsou popsány v následujících kapitolách.  

Výsledky hodnocení rizikovosti pro jednotlivé látky či skupiny látek jsou členěny na tři 
kategorie: rizikové útvary (nebo také útvary s vysokým rizikem), nejisté útvary (útvary se středním 
rizikem) a nerizikové útvary (útvary s nízkým rizikem). Zároveň je ke každému útvaru uvedena „jistota“ 
výsledků ve třech kategoriích: nejisté jsou ty výsledky, které byly zjištěny pouze na základě nepřímého 
hodnocení, což znamená, že v útvaru nebyl adekvátní monitoring. Naopak vysoká jistota znamená, že 
rizikovost útvaru byla potvrzena výsledky přímého a nepřímého hodnocení (jisté – jisté, jisté - nejisté 
nebo nejisté – rizikové), střední jistota pak indikuje rozdílné výsledky přímého a nepřímého hodnocení 
(rizikové – nerizikové). 

Pro celkové hodnocení rizikovosti útvarů z hlediska chemického stavu bylo nutné udělat 
syntézu výsledků jednotlivých látek či skupin látek (viz kapitola Celkové hodnocení rizikovosti útvarů 
podzemních vod z hlediska chemického stavu). Ve výsledku tak jsou již jen dvě kategorie – rizikové a 
nerizikové útvary. „Jistota“ výsledků je opět rozdělena na tři kategorie a řídí se stupněm jistoty u látek, 
kvůli kterým je útvar označen jako rizikový. 
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Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod dusíkem 
Způsob posouzení dopadů dusíku 

Pro posouzení dopadů dusíku na podzemní vody byl zohledněn pouze dusík z plošného 
znečištění, neboť se dá předpokládat, že obzvlášť pro podzemní vody je dusík z plošného znečištění 
(tj. ze zemědělství a atmosférické depozice) převažující a rozhodující.  

Pro řešení byly v maximální míře využity postupy, vyvinuté pro vymezení zranitelných oblastí 
v ČR podle nitrátové směrnice 91/676/EC. 

Na základě dat o produkci statkových hnojiv a o fixaci dusíku pro jednotlivé okresy v roce 
1999 (v pozdějších letech byly údaje již vykazovány na kraje) a upravených dat o atmosférické 
depozici dusíku v roce 2001 byly spočteny celkové vstupy dusíku na plochu útvarů podzemních vod 
(viz kapitola 3.2.1.1).  

Údaje o koncentracích dusíkatých látek v podzemních vodách byly využity ze dvou zdrojů: 
ze státní monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za 10 posledních let 
(dusičnany, dusitany a amonné ionty) a z provozních sledování surové podzemní vody pro pitné účely 
za rok 2002 (dusičnany a amonné ionty). Pro hodnocení dopadů byly využita pouze data o 
dusičnanech, neboť údaje o celkovém dusíku nebylo možno použít z důvodů nevyhovujících 
analytických postupů u některých vodárenských organizací.  

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod byla využita také mapa zranitelnosti půdy a 
horninového prostředí vůči dusičnanům (viz kapitola 2.2.4).  

 
Přehled použitých údajů 

• Údaje ČSÚ o produkci statkových hnojiv a fixaci dusíku (1999) 
• Prostorové rozložení atmosférické depozice (ČHMÚ, dusík, 2001) 
• Monitoring jakosti podzemních vod ve státní síti ČHMÚ pro dusičnany (dvě měření ročně za 

posledních 10 let) 
• Monitoring jakosti surové podzemní vody využívané pro pitné účely (provozovatelé odběrů, 

různý počet měření za rok 2002) 
 
Hodnocení vlivů dusíku na útvary podzemních vod (Nepřímé hodnocení) 

Veškerá data (vstupy, zranitelnost) byla vztažena na vodní útvary. Útvary podzemních vod 
byly rozděleny na základě typu zvodnění a plochy útvaru na útvary, které bylo možné brát jako celek 
(„C útvary“ – útvary se souvislým zvodněním nebo útvary o malé ploše se zvodněním lokálním) a na 
skupinu útvarů vykazující heterogenitu kolektoru („L útvary“ - skupina útvarů s lokálním zvodněním o 
poměrně velké ploše). U této skupiny nebyla možná homogenizace útvaru jako celku, proto byly 
rozděleny na menší jednotky podle útvarů povrchových vod, respektive povodí útvarů povrchových 
vod. 

Pro symboliku výše rizika byly zvolené kategorie 1, 2 a 3, které obecně představují tuto míru 
rizika ohrožení: 
 

 
 
 
 
 

Nepřímé hodnocení bylo provedeno ze vstupů celkového dusíku do půdy (kap. 3.2.1.1) a ze 
zranitelnosti horninového prostředí vůči dusičnanům (kap 2.2.4). 

 

 

1 nízké riziko 
2 střední riziko 
3 vysoké riziko 
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Z údajů o vstupech celkového dusíku do půdy přepočtených na jednotlivé útvary podzemních 
vod (či na povodí útvaru povrchových vod) byla určena rizikovost na základě navrženého rozsahu 
množství vstupů dusíku do půdy pro jednotlivé kategorie: 

 
1 nízké riziko (0 – 40 kg N/rok na hektar)  
2 střední riziko (40 – 60 kg N/rok na hektar) 
3 vysoké riziko (více než 60 kg N/rok na hektar) 

 
Zranitelnost horninového prostředí vůči dusíku byla přepočtena u „C útvarů“ na plochu 

jednotlivých útvarů podzemních vod a u „I útvarů“ na povodí útvarů povrchových vod. Opět byla 
rozřazena do 3 kategorií rizikovosti: 

 
1 nízké riziko (průměrná zranitelnost 1 – 1,8)  
2 střední riziko (průměrná zranitelnost 1,8 – 2,8) 
3 vysoké riziko (průměrná zranitelnost >2,8) 

 
 

Schéma hodnocení rizikovosti pro nepřímé hodnocení vypadá následovně: 
 

Nepřímé hodnocení           

Zranitelnost   

Vs
tu

py
 

1 2 3  Legenda: 

1 1 1 2  Nízké riziko - 1 

2 1 2 3  Střední riziko - 2 

3 2 3 3  Vysoké riziko - 3 
 

 
Hodnocení současného monitoringu (Přímé hodnocení) 

Vzhledem k tomu, že počet měření z monitorovací sítě ČHMÚ byl poměrně velký (cca 20 
naměřených hodnot), byla pro hodnocení dusičnanů použita předpovězená hodnota 
s pravděpodobností 80%. Výhodou této hodnoty je, že v sobě kromě kvantilu zahrnuje i trend – pokud 
je trend stoupající, je předpovězená hodnota vyšší než kvantil, naopak v případě klesajícího trendu je 
nižší.  

Pro data z odběrů podzemních vod pro pitné účely, kde byl počet měření výrazně nižší, byla 
použita maximální naměřená hodnota za rok 2002. Protože dusičnany nepatří k prioritním nebo 
nebezpečným látkám, byl postup přímého hodnocení poněkud odlišný od bodových zdrojů znečištění 
nebo atrazinu. Nejprve se výsledná hodnota pro každý monitorovací objekt zařadila do kategorie 1 či 2 
podle toho, jestli přesahovala limit 45 mg/l NO3: 

 
1 vyhovuje (výsledná hodnota < 45 mg NO3/l)  
2 nevyhovuje (výsledná hodnota => 45 mg NO3/l) 
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Protože pro všechny útvary podzemních vod („C útvary“) byl nejméně jeden a občas až 28 
monitorovaných objektů, byly pro každý útvar („C“ i „I“ útvar) nasčítány výsledky kategorií (1 a 2) a 
vyděleny počtem objektů. Výsledné dvě kategorie přímého hodnocení jsou nastaveny podle velikosti 
podílu:  

 
1 nízké riziko (podíl < 1,5) 

3 vysoké riziko (podíl => 1,5) 
 

Prakticky to tedy znamenalo, že útvary s vysokým rizikem musely přesáhnout limit nejméně 
v polovině monitorovacích objektů. 

 

 

Reprezentativnost současného monitoringu 

Oproti nebezpečným a prioritním látkám je reprezentativnost monitoringu dusíkatých látek 
výrazně lepší v délce sledovaného období ve státní síti, i když četnost (2x ročně) není pro dusičnany 
postačující. Sledování jakosti surové podzemní vody bylo v roce 2003 vykazováno poprvé a 
pravděpodobně bude ještě nějakou dobu trvat, než bude tok dat uspokojivý. Vlastní reprezentativnost 
tedy byla stejně jako u atrazinu zaměřena na hustotu monitorovací sítě pro jednotlivé vodní útvary. 
Následující tabulka se týká jak útvarů podzemních vod („C útvary“), tak útvarů povrchových vod („I 
útvary“). 

 
1 dobrá reprezentativnost – 1 objekt na 125 km² útvaru 

0 špatná reprezentativnost – 1 objekt na více než 125 km² útvaru nebo žádný 
monitoring 

 
 
 
 
Shrnutí a komentář výsledků 

Výsledné hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod dusíkem 

 

Při hodnocení rizikovosti útvarů dusíkem bylo nutno přihlédnout ke všem dílčím výsledkům: 
k nepřímému a přímému hodnocení a zohlednit reprezentativnost monitoringu. Vzhledem k tomu, že 
kategorie reprezentativnosti byly jen dvě, pokud byla reprezentativnost špatná, výsledné hodnocení se 
rovnalo nepřímému hodnocení. Při dobré reprezentativnosti monitoringu mělo přímé i nepřímé 
hodnocení stejnou váhu. 
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Výsledkem je konečné rozdělení útvarů do 3 kategorií dle rizika ohrožení dusíkem: 

 

 
Výsledky určení rizikovosti jsou shrnuty v následující mapce a tabulkách pro jednotlivé útvary 

podzemních vod posuzovaných jako celek a pro útvary, členěné na povodí útvarů povrchových vod. 

  

Obecně pro plošné znečištění dusíkem bylo v ČR vyhodnoceno jako rizikové málo útvarů 
podzemních vod. V oblasti povodí Odry to je pouze útvar 2212 Moravská brána – povodí Odry. Do 
kategorie nejistých patří kvartérní útvary 1542 a 1562. 

 

1 2 3

1 1 1 1 2 Legenda

3 0 1 2 3 Nízké riziko

1 1 2 3 3 Střední riziko

3 0 1 2 3 Vysoké riziko

Hodnocení rizika útvarů (celkem)
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ím
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ho
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod hodnocených jako celek v oblasti povodí Odry – dusík 
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové vyhodnocení
rizikovosti  ID 

útvaru Název útvaru 
Plocha 
útvaru 
[km2] 

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie 

Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

  

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 501,8 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 183,6 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 167,9 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 100,3 ano 1 ne 0 nerizikový 1 N 

1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Mikulovice 45,9 ano 1 ano 3 nejistý 2 S 

1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Zlaté hory 7,4 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 

1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Osoblaha 43,5 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 

1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 294,1 ano 2 ano 1 nerizikový 1 V 

1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostravicí 59,2 ano 1 ano 1 nerizikový 1 V 

1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 216,2 ano 1 ano 3 nejistý 2 S 

1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší 111,4 ano 1 ne 0 nerizikový 1 N 

2212 Moravská brána - povodí Odry 290,1 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 
 

Výsledné kategorie rizikovosti:  
1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod členěných na jednotlivá povodí v oblasti povodí Odry – dusík 
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti  ID 
útvaru  Název útvaru  

Plocha 
útvaru 
[km2] 

ID dílčího 
povodí  

 Plocha 
dílčího 
povodí 
[km2] 

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie 

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

201010770 27,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011130 32,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011270 23,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011300 24,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011450 33,7 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010230 15,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010640 35,6 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010660 10,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7

203030640 15,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 
Výsledné kategorie rizikovosti:  

1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost 
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LEGENDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_V: Rizikovost útvarů  
podzemních vod v oblasti povodí 
Odry z hlediska chemického 
stavu – dusík 

 

Svrchní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

Hlavní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

2 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 212

3 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 210

6 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 612

6 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 431

1 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 510

1 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 543

1 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 520

1 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 530

1 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 542

1 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 544

1 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 541

1 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 550

1 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 562
1 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 561

1 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 563
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Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod atrazinem 
 
Způsob posouzení dopadů atrazinu 

Problematika pesticidů a jejich vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je velmi složitá. 
Skupinu pesticidů nelze shrnout do jediné svými vlastnostmi blízké skupiny látek. Rozdílnost vyplývá 
již ze samotné definice pesticidů. 

Pesticidy jsou chemikálie používané proti škodlivým živočichům, plevelům a parazitickým 
houbám, které ohrožují zemědělské, zahradní a lesní rostliny, zásoby potravin a zemědělských 
produktů, průmyslové materiály (textil, kůži, dřevo), užitečná zvířata nebo i samotného člověka 
(Cremlyn, 1978). 

Obvykle je dělíme podle způsobu použití látek na insekticidy (proti hmyzu), fungicidy (proti 
houbám), herbicidy (proti plevelům) a rodenticidy (proti hlodavcům). Ostatní skupiny jsou méně 
významné.  

Podle metodického materiálu vydaného Evropskou komisí pro životní prostředí ke zpracování 
Programů na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami je každý členský stát EU povinen mj. 
identifikovat nebezpečné látky, které jsou pro vodní prostředí daného státu relevantní a následně 
pro ně stanovit standardy environmentální kvality. 

Obecně jsou pro zemědělské účely v České republice používány desítky specifických látek. 
Druhy těchto používaných látek se liší podle převahy pěstovaných plodin na specifickém území i podle 
látek povolených na ochranu rostlin ze seznamu pro jednotlivé roky. Dostupné informace o množství 
užívaných pesticidů existují v databázi Státní rostlinolékařské správy (SRS) a jsou vztaženy pouze na 
 bývalé okresy.  

Z celkového seznamu látek na ochranu rostlin ze SRS patří 6 látek mezi prioritní dle EU 
(příloha X, WFD 60/2000): alachlor, atrazin, chlorpyrifos, isoproturon, simazin, trifluralin. Z toho 
prioritní nebezpečné látky jsou atrazin, chlorpyrifos, trifluralin. Mezi relevantními nebezpečnými 
látkami pro hydrosféru ČR, které se současně nacházejí na seznamu SRS, jsou látky alachlor, atrazin, 
hexazinon, chlorpyrifos, isoproturon, simazin, terbutryn, trifluralin. Ostatní látky, prioritní pro EU, se u 
nás nepoužívají, tudíž nejsou pro Českou republiku relevantní.  

Na základě dat o spotřebě pesticidů v roce 2002 byly spočteny vstupy sumy všech 
používaných pesticidů a také vstupy jednotlivých relevantních pesticidů (atrazinu, simazinu, 
hexazinonu, alachloru, isoproturonu, terbutrynu a trifluralinu) na plochu útvarů podzemních vod (viz 
kapitola 3.2.1.1).  

Údaje o koncentracích jednotlivých pesticidů v podzemních vodách bylo možné získat 
ze státní monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pouze za dva, 
maximálně tři poslední roky. Do roku 2001 byly zjišťovány pouze sumy pesticidů a DDT v podzemních 
vodách. 

Pro nepřímé hodnocení rizikovosti nebylo možné využít sumu pesticidů z důvodů různých 
fyzikálních a chemických vlastností jednotlivých látek. Ze stejných důvodů se nepodařilo vytvořit ani 
užší skupiny pesticidů, které by mohly být hodnoceny společně. 

Jediným možným postupem se ukázala varianta hodnotit každý pesticid zvlášť, což by ovšem 
znamenalo pro každou látku vytvořit speciální mapu zranitelnosti horninového prostředí. To nebylo 
z časových a kapacitních důvodů možné, proto byl pro hodnocení vybrán pouze atrazin, jako 
významná nebezpečná prioritní látka, hojně používaná v ČR jako herbicid účinný na dvouděložné 
plevele. Aplikuje se na rostliny ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu nebo suspenzního 
koncentrátu (nejvíce na kukuřici).  Jedná se o toxickou látku s vysokou mobilitou, vysokou perzistencí 
a dlouhým poločasem rozpadu v půdě (některé zdroje uvádějí až 150 – 210 dní). Patří do skupiny 
heterocyklických sloučenin triazinových herbicidů. Navíc se atrazin ve významné míře vyskytuje 
v povrchových a podzemních vodách.  

 
V rámci monitoringu jakosti podzemních vod ve státní síti ČHMÚ byl atrazin sledován jednou 

ročně po dobu tří let a jeho rozkladový produkt desethylatrazin jednou ročně po dobu dvou let. Kromě 
monitoringu ČHMÚ byly k dispozici sumy pesticidů v podzemních vodách pro pitné účely, ty však 
nemohly být pro hodnocení využity. 
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Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod byla vytvořena mapa zranitelnosti půdy a 
horninového prostředí vůči atrazinu (viz kapitola 2.2.4).  
 
 
Přehled použitých údajů 

• Údaje ze Státní rostlinolékařské správy (SRS) o vstupech  atrazinu do půdy (2002) 
• Monitoring jakosti podzemních vod ve státní síti ČHMÚ pro atrazin (jedno měření za roky 

2001, 2002 a 2003) a jeho metabolit desethylatrazin (jedno měření za roky 2002 a 2003) 
• Mapa zranitelnosti horninového prostředí vůči atrazinu 

 
 
Hodnocení vlivů atrazinu na útvary podzemních vod (nepřímé hodnocení) 

Veškerá data (vstupy, zranitelnost) byla vztažena na vodní útvary. Útvary podzemních vod 
byly rozděleny na základě typu zvodnění a plochy útvaru na útvary, které bylo možné brát jako celek 
(„C útvary“ – útvary se souvislým zvodněním nebo útvary o malé ploše se zvodněním lokálním) a na 
skupinu útvarů vykazující heterogenitu kolektoru („L útvary“ - skupina útvarů s lokálním zvodněním o 
poměrně velké ploše). U této skupiny nebyla možná homogenizace útvaru jako celku, proto byly 
rozděleny na menší jednotky podle útvarů povrchových vod, respektive povodí útvarů povrchových 
vod. 

Pro symboliku výše rizika byly zvolené kategorie 1, 2 a 3, které obecně představují tuto míru 
rizika ohrožení: 
 

 
 
 
 
 

Nepřímé hodnocení bylo provedeno ze vstupů atrazinu do půdy podle údajů SRS (kap. 
3.2.1.1) a ze zranitelnosti horninového prostředí vůči atrazinu (kap 2.2.4). 

Z údajů o vstupech atrazinu do půdy přepočtených na jednotlivé útvary podzemních vod (či na 
povodí útvaru povrchových vod) byla určena rizikovost na základě navrženého rozsahu množství 
aplikace atrazinu do půdy pro jednotlivé kategorie: 

 
1 nízké riziko (0 – 0,03 kg / rok na hektar)  
2 střední riziko (0,03 – 0,07 kg / rok na hektar) 
3 vysoké riziko (více než 0,07 kg / rok na hektar) 

 
Zranitelnost horninového prostředí vůči atrazinu byla přepočtena u útvarů, hodnocených jako 

celek na plochu jednotlivých útvarů podzemních vod a u ostatních útvarů na jednotlivá povodí útvarů 
povrchových vod. Výsledky byly opět zařazeny do 3 kategorií rizikovosti. 

 

 

 

 

1 nízké riziko 
2 střední riziko 
3 vysoké riziko 
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Ač do metodiky nepřímého hodnocení kromě vstupů a zranitelnosti horninového prostředí vůči 
atrazinu vstupoval také údaj o zvodnění, pro konečný systém hodnocení nebyl určující. Schéma 
hodnocení rizikovosti pro nepřímé hodnocení vypadá následovně: 

 

Nepřímé hodnocení      
pro zvodnění lokální i souvislé   

Zranitelnost   

Vs
tu

py
 

1 2 3  Legenda 

1 1 1 2  Nízké riziko - 1 

2 1 2 3  Střední riziko - 2 

3 2 3 3  Vysoké riziko - 3 
 
 
Hodnocení současného monitoringu (přímé hodnocení) 

Vzhledem k tomu, že koncentrace atrazinu i desethylatrazinu byly sledovány pouze jednou 
ročně v průběhu 3 let u atrazinu a jednou ročně v průběhu 2 let u desethylatrazinu, nebylo možné 
jakékoliv určení trendu růstu nebo poklesu znečistění v podzemních vodách. Z monitorovací sítě 
ČHMÚ byla tedy vzata pro atrazin a desethylatrazin nejvyšší naměřená hodnota za celé sledované 
období a podle ní byly útvary podzemních vod (útvary jako celek) a menší povodí útvarů povrchových 
vod (u ostatních útvarů) opět rozděleny na 3 kategorie rizikovosti: 

 

1 nízké riziko (hodnota u atrazinu a desethylatrazinu byla pod mezí 
detekce nebo byla menší než 0,05 µg/l) 

2 střední riziko (alespoň u 1 objektu útvaru byla naměřená hodnota 
atrazinu nebo desethylatrazinu v rozpětí 0,05 – 0,1 µg/l) 

3 vysoké riziko (alespoň u 1 objektu útvaru byl překročen imisní limit 
0,1 µg/l u atrazinu nebo desethylatrazinu) 

 
Reprezentativnost současného monitoringu 

Obecně lze konstatovat, že z hlediska četnosti monitoringu a délce sledovaného období 
atrazinu a desethylatrazinuje nutno celý monitoring podzemních vod v ČR v současné době považovat 
za nedostatečný. Vlastní reprezentativnost tedy byla zaměřena na hustotu monitorovací sítě pro 
jednotlivé vodní útvary. Následující tabulka se týká pouze útvarů podzemních vod hodnocených jako 
celek, pro útvary povrchových vod platilo vzhledem k jejich průměrné velikosti (75 km2), že pokud se 
v povodí vyskytoval alespoň 1 monitorovací objekt, byla reprezentativnost dobrá – 1, pokud ne, 
jednalo se o žádnou reprezentativnost – 0. 

 
1 dobrá reprezentativnost – 1 objekt na 100 km² útvaru 
2 střední reprezentativnost – 1 objekt na 100 – 200 km² útvaru 
3 špatná reprezentativnost – 1 objekt na více než 200 km² útvaru 
0 bez monitoringu – žádný monitoring 



3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

 

 
 

 
3_2_2                                                                             42
 
 

 

Shrnutí a komentář výsledků 

Výsledné hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod atrazinem 

 

Při hodnocení rizikovosti útvarů atrazinem bylo nutno přihlédnout ke všem dílčím výsledkům: 
k nepřímému a přímému hodnocení a zohlednit reprezentativnost monitoringu. Pokud byl překročen v 
monitoringu imisní limit a útvar byl tedy v přímém hodnocení označen jako útvar s vysokým rizikem, 
pak měl tento údaj větší váhu než ostatní, pokud byla reprezentativnost v kategorii 1. Jiný případ byla 
kombinace (přímé hodnocení 3,  reprezentativnost 3, nepřímé hodnocení 1) zařazená do středního 
rizika.  

U útvarů zařazených monitoringem do kategorie 1 nebo 2 (nízké nebo střední riziko) se 
přihlíželo k reprezentativnosti monitorovací sítě u jednotlivých útvarů a také k výsledku nepřímého 
hodnocení. V případě reprezentativnosti monitoringu v kategorii 0 rozhodoval výsledek nepřímého 
hodnocení. 

Výsledkem je konečné rozdělení útvarů do 3 kategorií dle rizika ohrožení atrazinem: 

 
Hodnocení rizika ohrožení „C útvarů“ atrazinem   

Nepřímé hodnocení   

Př
ím

é 
ho

dn
oc

en
í 

(m
on

ito
rin

g 
Č

H
M

Ú
) 

R
ep

re
ze

nt
at

iv
no

st
 

1 2 3   

1 1 1 1  Legenda 

2 1 1 2  Nízké riziko - 1 1 
3 1 2 3  Střední riziko - 2 

1 2 2 2  Vysoké riziko - 3 

2 2 2 3   2 
3 2 2 3   

3 2 3 3   

2 3 3 3   3 
1 3 3 3   

 
Konkrétní výsledky pro jednotlivé útvary jsou shrnuty v následujících tabulkách a mapce.  

 

Z útvarů braných jako celek byly do kategorie rizikových útvaru z hlediska atrazinu zařazeny 
kvartérní útvary 1541, 1550. Ve středním riziku ohrožení to byly kvartérní útvary 1544, 1520, 1562 a 
útvar Moravská brána 2212. Pro útvary, členěné na povodí útvarů povrchových vod, byly zajímavé 
především útvary 3210, 6431 ve větších plochách označených jako rizikové nebo útvary se středním 
rizikem. 
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod hodnocených jako celek v oblasti povodí Odry – atrazin  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska vlivů 
Vyhodnocení rizikovosti z 

hlediska monitoringu 
Celkové 

vyhodnocení 
rizikovosti  ID 

útvaru Název útvaru 
Plocha 
útvaru 
[km2]   kategorie   reprezentativnost kategorie rizikovost výsledná 

kategorie

Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 501,8 ano 2 ano 2 1 nerizikový 1 V 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 183,6 ano 3 ano 1 2 nejistý 2 V 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 167,9 ano 2 ano 1 1 nerizikový 1 V 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 100,3 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 

1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Mikulovice 45,9 ano 2 ano 1 1 nerizikový 1 V 

1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Zlaté hory 7,4 ano 2 ano 0 1 nejistý 2 N 

1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Osoblaha 43,5 ano 1 ano 1 2 nejistý 2 V 

1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 294,1 ano 3 ano 2 3 rizikový 3 V 

1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostr 59,2 ano 1 ano 1 1 nerizikový 1 V 

1562 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast mezi Ostravicí a 
Stonávkou 

216,2 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 

1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší 111,4 ano 1 ne 0 1 nerizikový 1 N 

2212 Moravská brána - povodí Odry 290,1 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

Výsledné kategorie rizikovosti:  
1 – nízká rizikovost                       3 – vysoká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod členěných na jednotlivá povodí v oblasti povodí Odry – atrazin  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 
Vyhodnocení rizikovosti z 

hlediska monitoringu 
Celkové 

vyhodnocení 
rizikovosti  

ID  
útvaru  Název útvaru  

 Plocha 
útvaru 
[km2]  

ID dílčího 
povodí  

Plocha 
dílčího 
povodí 
[km2]   kategorie   reprezentativnost kategorie rizikovost výsledná 

kategorie

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

201010690 37,2 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
201010740 33,0 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
201011510 91,8 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203010330 53,8 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203010330 15,3 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203010602 47,4 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203010640 35,6 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203010660 10,2 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 
203010690 23,0 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 
203030320 30,3 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203030420 32,3 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
203030620 82,2 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 

3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7

203030640 15,5 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
204040180 19,9 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 
204040260 19,8 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 
204040290 10,5 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 

6431 Krystalinikum Východních Sudet -
severní část 930,5

204040470 81,9 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 
202010810 51,0 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 
202020940 154,5 ano 2 ne 0 1 nejistý 2 N 6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 

Odry 3 272,1
202030270 85,8 ano 3 ne 0 1 rizikový 3 N 

Vysvětlivky: 
V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

Výsledné kategorie rizikovosti:  
1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost
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LEGENDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_VI: Rizikovost útvarů  
podzemních vod v oblasti povodí Odry 
z hlediska chemického stavu – atrazin 

 

Svrchní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

Hlavní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

3 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 210

6 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 612

6 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 431

1 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 541

1 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 520

2 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 212 1 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 510 1 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 530

1 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 542

1 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 544
1 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 543

1 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 550

1 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 562
1 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 561

1 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 563
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Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod acidifikací 
 

Způsob posouzení dopadů acidifikace 

Nejvýznamnější antropogenní aktivitou ovlivňující acidifikaci vodních útvarů podzemních vod 
je kombinace kyselé atmosférické depozice dusíku a síry se vstupy dusíku ze zemědělské činnosti.  

Vstupy dusíku ze zemědělské činnosti a atmosférické depozice byly použity stejné jako u 
posouzení dopadů dusíku. Vstupy síry z atmosférické depozice byly zpracovány stejně jako dusík 
z atmosférické depozice. Přesto je však nutné podrobněji zmínit způsob zpracování dat o vstupech N 
a S z atmosférické depozice. 

Základem mapového vyjádření celkové depozice dusíku se staly hodnoty bulk ze sítě ČHMÚ 
plošně interpretované ČHMÚ v gridu 2 x 2 km na plochu ČR. To prakticky znamená, že tímto 
způsobem byly vyjádřena pouze tzv. mokrá depozice, která je rozhodující pro plochy bez lesního 
pokryvu. Podle znalostí o celkové míře vstupů acidifikujících látek v projektu GEOMON však v roce 
2001 představovala průměrná hodnota suché depozice na monitorovací síti lesních povodí 55% 
celkové depozice. Suchá depozice však není v interpretovaných datech zohledněna. S vědomím 
určité schematizace a zjednodušení byly proto hodnoty bulk ze sítě ČHMÚ zvýšeny v prostoru 
tvořeným lesním pokryvem o zjištěnou hodnotu 55%. Území lesního pokryvu bylo vymezeno na 
základě interpretace CORINE satelitních snímků LANDSAT. 

 

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod byla využita mapa zranitelnosti horninového 
prostředí vůči acidifikaci, která charakterizuje pufrační schopnost půdy a horninového prostředí (viz 
kapitola 2.2.4). 

 

Nepřímé hodnocení se provádělo zvlášť pro dusík a zvlášť pro síru, ve výsledku rozhodoval 
méně příznivý výsledek. 

 

Na rozdíl od ostatních látek z plošného znečištění nebyla pro řešení využita data 
z monitoringu vzhledem k jejich nedostatku a obtížné interpretovatelnosti. 

 

Přehled použitých údajů 

• Údaje ČSÚ o produkci statkových hnojiv a fixaci dusíku (1999) 

• Prostorové rozložení atmosférické depozice (ČHMÚ, dusík, síra 2001) 

• Výsledky z projektu „Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod 
v ČR“, VÚV T.G.M. at all, 1998 – 2002 

• Výsledky z projektu GEOMON 

 

Hodnocení vlivu acidifikace na útvary podzemních vod (nepřímé hodnocení) 

Veškerá data (vstupy, zranitelnost) byla vztažena na vodní útvary. Útvary podzemních vod 
byly rozděleny na základě typu zvodnění a plochy útvaru na útvary, které bylo možné brát jako celek 
(„C útvary“ – útvary se souvislým zvodněním nebo útvary o malé ploše se zvodněním lokálním) a na 
skupinu útvarů vykazující heterogenitu kolektoru („I útvary“ - skupina útvarů s lokálním zvodněním o 
poměrně velké ploše). U této skupiny nebyla možná homogenizace útvaru jako celku, proto byly 
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rozděleny na menší jednotky podle útvarů povrchových vod, respektive povodí útvarů povrchových 
vod. 

Pro symboliku výše rizika byly zvolené kategorie 1, 2 a 3, které obecně představují tuto míru 
rizika ohrožení: 

 
 
 
 
 

 
Nepřímé hodnocení bylo provedeno ze vstupů celkového dusíku a síry z atmosférické 

depozice do půdy (kap. 3.2.1.1) a ze zranitelnosti horninového prostředí vůči acidifikaci (kap 2.2.4). 

Z údajů o vstupech celkového dusíku do půdy přepočtených na jednotlivé útvary podzemních 
vod (či na povodí útvaru povrchových vod) byla určena rizikovost na základě navrženého rozsahu 
množství vstupů dusíku do půdy pro jednotlivé kategorie: 

 
1 nízké riziko (0 – 40 kg N/rok na hektar)  
2 střední riziko (40 – 60 kg N/rok na hektar) 
3 vysoké riziko (více než 60 kg N/rok na hektar) 

 
Z údajů o vstupech síry do půdy přepočtených na jednotlivé útvary podzemních vod (či na 

povodí útvaru povrchových vod) byla určena rizikovost na základě navrženého rozsahu množství 
vstupů síry do půdy pro jednotlivé kategorie: 

 
1 nízké riziko (0 – 10 kg S/rok na hektar)  
2 střední riziko (10 – 20 kg S/rok na hektar) 
3 vysoké riziko (více než 20 kg S/rok na hektar) 

 
Zranitelnost horninového prostředí vůči acidifikaci byla stanovena podle průměrné hodnoty na 

útvar podzemních vod nebo povodí útvarů povrchových vod do 5 kategorií rizikovosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 nízké riziko 
2 střední riziko 
3 vysoké riziko 

1 velmi nízké riziko 
2 nízké riziko 
3 střední riziko 
4 vysoké riziko 
5 velmi vysoké riziko 
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Nepřímé hodnocení se provádí zvlášť pro dusík a síru podle stejného schématu a skládá 

z kombinace vstupu a zranitelnosti: 

 

 
 

Pro výsledné zařazení útvaru do tří kategorií rizika rozhoduje horší hodnocení pro dusík a 
síru. 

 

Hodnocení současného monitoringu (přímé hodnocení) a výsledné vyhodnocení rizikovosti útvarů 
podzemních vod acidifikací 

Monitoring vlivů, které způsobují acidifikaci je v ČR na dobré úrovni. Metodika sběru a 
zpracování dat odpovídá světovým standardům. Monitorovací sítě Geomon (zaměřená na lesní 
povodí) a ČHMÚ (pokrývající rovnoměrně celou republiku) se vhodně doplňují 

Oproti tomu systematický monitoring dopadů acidifikace v podstatě neexistuje. Výše zmíněné 
monitorovací sítě Geomon a ČHMÚ sledují výhradně jen jakost povrchových vod. Stávající síť 
monitoringu podzemních vod provozovaná ČHMÚ je nevyhovující jak z hlediska sledovaných 
parametrů, tak i z pohledu rozmístění měřících stanic. V prostředí na acidifikaci nejcitlivějších a 
nejvíce postižených prakticky nejsou žádná kvalitativní data. 

Kromě toho je hodnocení monitoringu pro dopady acidifikace na podzemní vody obtížně 
interpretovatelný, neboť dopady se projevují podle pokročilosti procesu acidifikace různými způsoby. 
Z těchto důvodů tedy nebylo provedeno hodnocení dopadů acidifikace formou vyhodnocení dat ze 
současného monitoringu. 

Výsledné hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod acidifikací je tudíž totožné s nepřímým 
hodnocením.  

 

Shrnutí a komentář výsledků 

Konkrétní výsledky pro jednotlivé útvary jsou shrnuty v následujících tabulkách a mapce.  

 

1 2 3
1 1 1 1
2 1 1 2 Legenda

3 1 2 3 Nízké riziko

4 1 3 3 Střední riziko

5 1 3 3 Vysoké riziko

Zranitelnost

Vs
tu

py

Nepřímé hodnocení       



3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

 

 
 

 
3_2_2                                                                             49
 
 

 

Z útvarů braných jako celek byly do kategorie rizikových útvarů z hlediska acidifikace v povodí 
Odry zařazeny kvartérní útvary 1510, 1541, 1542, 1544, 1550, 1562 a útvar 2212 Moravská brána. 
Ostatní útvary patří hlavně mezi nejisté – buď jako celek a nebo jejich významná část ploch.  
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod hodnocených jako celek v oblasti Odry – acidifikace  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti  ID 
útvaru Název útvaru 

Plocha 
útvaru
[km2]

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná
kategorie

Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 501,8 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 183,6 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 167,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 100,3 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Mikulovice 45,9 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté 
hory 7,4 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha 43,5 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 294,1 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské
pánve - oblast mezi Odrou a Ostr 59,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské
pánve - oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 216,2 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské
pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší 111,4 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

2212 Moravská brána - povodí Odry 290,1 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 

Výsledné kategorie rizikovosti:  
1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost 
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod členěných na jednotlivá povodí v oblasti Odry – acidifikace  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti   ID 
útvaru  Název útvaru 

 Plocha 
útvaru 
[km2] 

ID dílčího 
povodí  

 Plocha 
dílčího 
povodí
[km2]

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení

201010770 27,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011130 32,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011270 23,2 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201011300 24,3 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201011340 26,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011450 43,5 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201011450 33,7 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
203010030 21,4 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010040 16,6 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010060 29,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010140 26,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010150 47,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010190 24,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010220 40,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010230 15,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010360 21,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010390 18,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010410 21,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010490 39,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010502 11,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010610 20,6 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
203010820 11,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7

203030120 66,6 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
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Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti   ID 
útvaru  Název útvaru 

 Plocha 
útvaru 
[km2] 

ID dílčího 
povodí  

 Plocha 
dílčího 
povodí
[km2]

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení

203030220 35,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7
203030320 30,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202010080 54,5 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
202010090 27,9 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
202020060 17,4 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
202020480 11,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040180 19,9 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040260 19,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040290 10,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040520 23,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040550 16,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
204040650 23,9 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

6431 Krystalinikum Východních Sudet - 
severní část 930,5

204040700 15,2 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201010180 152,7 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201010190 17,7 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201010270 62,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201010680 204,7 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011010 115,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011230 112,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011590 43,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
201011600 14,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202010370 194,4 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202010460 83,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202010590 46,1 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 
Odry 

3 272,1

202010750 102,3 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
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Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti   ID 
útvaru  Název útvaru 

 Plocha 
útvaru 
[km2] 

ID dílčího 
povodí  

 Plocha 
dílčího 
povodí
[km2]

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení

   202010810 51,0 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202020320 49,2 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202020480 85,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202020650 42,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202020940 154,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202020990 139,5 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
202030270 85,8 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 

6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 
Odry 3 272,1

204020270 136,7 ano 2 ne 0 nejistý 2 N 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 
Výsledné kategorie rizikovosti:  

1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost 
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LEGENDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_VII: Rizikovost útvarů  
podzemních vod v oblasti povodí 
Odry z hlediska chemického stavu 
– acidifikace 

 

Svrchní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

Hlavní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

3 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 210

6 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 612

6 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 431

1 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 550

1 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 510

2 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 212

1 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 520

1 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 530

1 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 542

1 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 544
1 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 543

1 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 541

1 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 562
1 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 561

1 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 563
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Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod bodovými zdroji 
 
Způsob posouzení dopadů bodových zdrojů 

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska bodových zdrojů znečištění byla 
zaměřena pozornost na nebezpečné a prioritní látky, relevantní pro ČR.  

Protože existuje široká škála látek, které jsou relevantní pro ČR a liší se svými fyzikálními a 
chemickými vlastnostmi, nebezpečností, rizikovostí pro člověka a ekosystémy bylo rozhodnuto se 
zaměřit především na prioritní látky (priority substances) seznamu v příloze X WFD, z nichž některé 
jsou označeny jako prioritní nebezpečné látky (priority hazardous substances) a dále látky seznamu I 
CD 80/68/EEC, označované jako zvlášť nebezpečné látky. 

Pro posouzení vstupů nebezpečných látek do podzemních vod byly použity údaje ze SEZ 
(nepřímé hodnocení). Jednalo se především o údaje o zjištěných koncentracích látek uvedených 
v následující tabulce a dále údaje o rizikovosti jednotlivých zátěží životního prostředí (použity u lokalit, 
kde chybí údaje o koncentracích látek v podzemní vodě a zároveň existuje oprávněný předpoklad, že 
koncentrace převyšují limit C MP OEŠ MŽP č.3/1996). Pro nepřímé hodnocení nebylo na rozdíl od 
plošného znečištění použito údajů o zranitelnosti horninového prostředí, neboť použité měřítko (1 : 
100 000) nemohlo postihnout lokální nehomogenity pro bodové zdroje znečištění. 

Pro vyhodnocení současného monitoringu v podzemních vodách byly využity údaje o 
koncentracích látek v podzemních vodách ze dvou zdrojů: ze státní monitorovací sítě Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za posledních 10 let, a analýz podzemních vod z odběrů pro 
pitné účely (přímé hodnocení). Hodnocení se vztahovalo na látky uvedené v následující tabulce,  což 
jsou relevantní prioritní a nebezpečné látky, sledované v monitoringu podzemních vod, u nichž 
alespoň jedno měření bylo nad mezí detekce.  

Nebezpečné relevantní látky z monitoringu ČHMÚ, u nichž všechna měření byla pod mezí 
detekce (31 látek) nebylo nutno do hodnocení zahrnout – jednak z nich pouze 14 bylo sledováno 
v SEZ a pro žádnou z těchto látek nebyla ani jedna lokalita SEZ samostatně označena jako riziková. 
 

CAS-No. Název látky 
nepřímé 

hodnocení 
přímé 

hodnocení 

79-01-6 1,1,2-trichlorethen Ano Ano 

75-35-4 1,1-dichlorethen Ano Ano 

87-61-6 1,2,3-trichlorbenzen Ano Ano 

120-82-1 1,2,4-trichlorbenzen Ano Ano 

156-59-2 1,2-cis-dichloreten Ano Ano 

95-50-1 1,2-dichlorbenzen Ano Ano 

107-06-2 1,2-dichloretan Ano Ano 

156-60-5 1,2-trans-dichloreten Ano Ano 

541-73-1 1,3-dichlorbenzen Ano Ano 

106-46-7 1,4-dichlorbenzen Ano Ano 

576-24-9 2,3-dichlorfenol Ano Ano 

88-06-2 2,4,6-trichlorfenol Ano Ano 

120-83-2 2,4-dichlorfenol Ano Ano 
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CAS-No. Název látky 
nepřímé 

hodnocení 
přímé 

hodnocení 

95-77-2 3,4-dichlorfenol Ano Ano 

15972-60-8 alachlor Ano Ano 

309-00-2 aldrin Ano Ano 

7440-36-0 antimon a jeho slouč. Ne Ano 

120-12-7 antracen Ano Ano 

7440-38-2 arsen a jeho sloučeniny Ne Ano 

1912-24-9 atrazin Ano Ano 

71-43-2 benzen Ano Ano 

56-55-3 benzo(a)antracen Ano Ano 

50-32-8 benzo(a)pyren Ano Ano 

205-99-2 benzo(b)fluoranthen Ano Ano 

191-24-2 benzo(g,h,i)perylen Ano Ano 

207-08-9 benzo(k)fluoranthen Ano Ano 

7440-41-7 berylium a jeho slouč. Ne Ano 

6190-65-4 desethylatrazin Ano Ano 

53-70-3 dibenzo(a,h)antracen Ne Ano 

60-57-1 dieldrin Ano Ano 

75-09-2 dichlormetan Ano Ano 

60-00-4 EDTA  Ne Ano 

72-20-8 endrin Ano Ano 

100-41-4 etylbenzen Ano Ano 

85-01-8 fenantren Ano Ano 

206-44-0 fluoranten Ano Ano 

86-73-7 fluoren Ne Ano 

1222-05-5 galaxolide Ne Ano 

118-74-1 hexachlorbenzen Ano Ano 

51235-04-2 hexazinon Ne Ano 

108-90-7 chlorbenzen Ano Ano 

2921-88-2 chlorpyrifos Ne Ano 

7440-47-3 chrom a jeho sloučeniny Ne Ano 



3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

 

 
 

 
3_2_2                                                                             57
 
 

 

CAS-No. Název látky 
nepřímé 

hodnocení 
přímé 

hodnocení 

218-01-9 chrysen Ano Ano 

193-39-5 indeno(1,2,3-cd)pyren Ano Ano 

465-73-6 isodrin Ne Ano 

34123-59-6 isoproturon Ne Ano 

7440-43-9 kadmium a jeho slouč. Ano Ano 

7440-48-4 kobalt a jeho sloučeniny Ne Ano 

74-90-8 kyanidy veškeré Ano Ano 

58-89-9 lindan (γ isomer HCH) Ano Ano 

 beta-hexachlorcyklohexan Ne Ano 

 alfa-hexachlorcyklohexan Ne Ano 

7439-98-7 molybden a jeho slouč. Ne Ano 

108-3-3 m-xylen Ano Ano 

91-20-3 naftalen Ano Ano 

1655-35-2 naftalen-2,7-disulfonan Ne Ano 

139-13-9 NTA  Ne Ano 

7439-92-1 olovo a jeho sloučeniny Ano Ano 

95-47-6 o-xylen Ano Ano 

50-29-3 p,p-DDT Ano Ano 

37680-73-2 
PCB Suma kongenerů 28, 52, 
101, 118, 138, 153, 180 

Ano Ano 

1939-36-2 PDTA  Ne Ano 

608-93-5 pentachlorbenzen Ano Ano 

87-86-5 pentachlorfenol Ano Ano 

106-42-3 p-xylen Ano Ano 

129-00-0 pyren Ano Ano 

7439-97-6 rtuť a její sloučeniny Ano Ano 

7782-49-2 selen a jeho sloučeniny Ne Ano 

122-34-9 simazin Ano Ano 

886-50-0 terbutryn Ne Ano 

127-18-4 tetrachlorethen (PER) Ano Ano 
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CAS-No. Název látky 
nepřímé 

hodnocení 
přímé 

hodnocení 

56-23-5 tetrachlormethan Ano Ano 

108-88-3 toluen Ano Ano 

21145-77-7 tonalide Ne Ano 

1582-09-8 trifluralin Ne Ano 

67-66-3 trichlormethan  Ano Ano 

n.a. 
polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

Ano Ano 

 

Veškerá data (údaje o koncentracích nebezpečných látek ve vodě v pozorovacích objektech 
ČHMÚ, lokalizace bodových zdrojů znečištění) byla vztažena buď na vodní útvary jako celek (útvary 
se souvislým zvodněním nebo útvary o malé ploše se zvodněním lokálním) a nebo na povodí útvarů 
povrchových vod - pro útvary, vykazující heterogenitu kolektoru s lokálním zvodněním a poměrně 
velkou plochou.  
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Přehled použitých údajů 

• Údaje o koncentracích sledovaných látek z databáze SEZ (data k 12/2002) 

• Údaje o rizikovosti zátěží životního prostředí z databáze SEZ (data k 12/2002) 

• Monitoring jakosti podzemních vod ve státní síti ČHMÚ pro vybrané látky (data z let 1993 – 
2003)  

• výsledky analýz podzemních vod z odběrů pro pitné účely (data z roku 2002) 

 

Hodnocení vlivů bodových zdrojů znečištění na útvary podzemních vod (nepřímé hodnocení) 

Pro symboliku výše rizika byly zvolené kategorie 1, 2 a 3, které obecně představují tuto míru 
rizika ohrožení: 

 
 
 
 
 
 

Pro nepřímé hodnocení byly použity výsledky z hodnocení bodových zdrojů znečištění 
podzemních vod. Pro toto hodnocení byla použita data z databáze Systému evidence zátěží životního 
prostředí (SEZ). Byly vybrány lokality se zátěží životního prostředí, kde byla poslední hodnota analýzy 
podzemních vod pro vybrané látky (prioritní látky ze seznamu X WFD a zvlášť nebezpečné látky ze 
seznamu I CD 80/68/EEC) vyšší než hodnota normativu C MP OEŠ MŽP č. 3/1996 pro podzemní 
vody a dále lokality s extrémním rizikem podle SEZ a vybrané lokality s neznámým rizikem podle SEZ.  

Rizikové lokality byly pak přiřazeny jednotlivým útvarům podzemních vod. Tyto vybrané útvary 
byly pak označeny jako rizikové z hlediska výskytu kontaminovaných míst, popřípadě byly rozděleny 
na menší polygony podle výše popsaného postupu. 

 

1 
nízké riziko – v útvaru se nevyskytuje lokalita, kde koncentrace prioritní nebo 
nebezpečné látky překročila hodnotu C MP (emisní limit) ani vybraná lokalita 
s extrémním nebo neznámým rizikem podle SEZ 

3 
vysoké riziko – v útvaru se vyskytuje alespoň 1 lokalita, kde koncentrace 
prioritní nebo nebezpečné látky překročila hodnotu C MP (emisní limit) nebo 
vybraná lokalita s extrémním nebo neznámým rizikem podle SEZ 

 
 
Hodnocení současného monitoringu (přímé hodnocení) 

Pro účely přímého hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod byla použita data z výsledků 
analýz odběrů z monitorovací sítě ČHMÚ a odběrů podzemních vod pro pitné účely. 

 

Posouzení výsledků monitoringu podzemních vod v pozorovací síti ČHMÚ 
Zpracování dat se týkalo ukazatelů, pro které byly určeny pracovní cíle pro podzemní vody. 

Cílem zpracování bylo získat pro jednotlivé ukazatele a pozorovací objekty jednu hodnotu, která by 
byla následně porovnávána s imisním limitem pro podzemní vody.  

Zpracování proběhlo následujícím způsobem: 

1 nízké riziko 
2 střední riziko 
3 vysoké riziko 
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1. Pro každý pozorovací objekty byly vybrány časové řady pro jednotlivé ukazatele, 
sledované na daném objektu. 

2. V případě, že v časové řadě pro daný ukazatel a pozorovací objekt byl počet měření 
menší než 6, byla jako hodnota pro porovnání použita maximální hodnota. 

3. V případě, že v časové řadě bylo více než 6 měření a z toho bylo více než 20 % údajů 
pod hodnotou detekčního limitu, byla použita opět maximální hodnota. 

4. Když bylo v časové řadě více než 6 měření a z toho bylo alespoň 80 % nad limit detekce, 
byla vypočítána hodnota 80% předpovězená hodnota. Měření pod detekční limit byla pro 
účely výpočtu nahrazena poloviční hodnotou detekčního limitu. S imisním limitem byla pak 
porovnána 80% předpovězená hodnota. 

 

Tímto způsobem byla zpracována data pro všechny ukazatele a pozorovací objekty sítě 
ČHMÚ. 

 

Posouzení výsledků zpracování dat z monitoringu ČHMÚ 

Zvlášť byly hodnoceny metaloidy a ostatní látky z toho důvodu, že metaloidy jsou geogenní 
látky a mohou se vyskytovat ve zvýšeném množství ve vodě přirozeně. Právě z tohoto důvodu jsme 
k metaloidům přistupovali osobitě. Pro bór, hliník, měď, nikl a zinek se ukázalo, že překročení imisního 
limitu může být způsobené jejich přirozeným výskytem v horninovém prostředí, navíc tyto látky nepatří 
mezi nejnebezpečnější, proto tedy bylo v této etapě od jejich hodnocení upuštěno.  

Ostatní metaloidy bylo možné považovat za zvláště nebezpečné ve vodách - arzén, berylium, 
chróm, kadmium, olovo, rtuť. Kadmium, olovo a rtuť patří mezi prioritní nebezpečné látky (příloha X 
WFD). Ostatní vybrané metaloidy jsou uvedeny v seznamu II CD 80/68/EEC. 

Pro každý objekt byla zpracována informace, kolik metaloidů a kolik organických látek 
překročilo imisní limit.  

Pozorovací objekty pak byly přiřazeny jednotlivým útvarům podzemních vod. Rizikovost útvarů 
byla určena podle počtu překročení limitu pro obě skupiny látek v příslušných pozorovacích objektech. 
Pokud došlo k překročení imisního limitu u více než jednoho ukazatele z organických látek (u 
organických látek předpokládáme čistě antropogenní původ), bylo příslušnému útvaru přiřazeno 
vysoké riziko. V případě, že došlo k překročení pro jednu organickou látku a jeden nebo více 
metaloidů, bylo příslušnému útvaru podzemních vod přiřazeno střední riziko. V ostatních případech 
bylo přiřazeno nízké riziko z hlediska monitoringu ČHMÚ. Způsob přiřazení rizikovosti útvarům 
podzemních vod je přehledně uveden v následující tabulce. 
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Posouzení analýz podzemních vod z odběrů pro pitné účely 

Byla použita data z analýz odběrů podzemních vod odebíraných pro pitné účely, které jsou 
odevzdávány podle vyhlášky č. 428/2002 Sb. Výsledky analýz byly pro jednotlivé ukazatele 
porovnávány s hodnotou imisního limitu. Dále byla data zpracována obdobným způsobem jako 
výsledky hodnocení monitoringu podzemních vod ČHMÚ. Žádný z útvarů nebyl na základě těchto dat 
označen jako rizikový.  

 

 

Reprezentativnost současného monitoringu 

Reprezentativnost monitoringu prioritních a nebezpečných látek je obecně ve srovnání 
například s dusíkatými látkami výrazně nižší. To souvisí především s lokalizací pozorovacích objektů 
sítě ČHMÚ a s proměnlivou četností prováděných analýz podzemních vod, zaměřených na 
nebezpečné a prioritní látky.  

Vlastní reprezentativnost tedy byla stejně jako u atrazinu a dusíku zaměřena na hustotu monitorovací 
sítě pro jednotlivé vodní útvary. Následující tabulka se týká jak útvarů podzemních vod posuzovaných 
jako celek, tak povodí útvarů povrchových vod. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dobrá reprezentativnost – alespoň 1objekt na útvar 

0 špatná reprezentativnost – žádný monitoring 

0 1 >1 Legenda

0 1 1 3 Nízké riziko

1 1 2 3 Střední riziko

>1 2 3 3 Vysoké riziko

Přímé hodnocení 
Po

če
t g
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it Počet syntetických látek nad limit
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Shrnutí a komentář výsledků 

Výsledné hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod bodovými zdroji znečištění 

 
Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska bodových zdrojů znečištění byla určena 

syntézou přímého a nepřímého hodnocení a zohledněním reprezentativnosti monitoringu. Vzhledem 
k tomu, že kategorie reprezentativnosti monitoringu byly jen dvě, pokud byla reprezentativnost špatná, 
výsledné hodnocení se rovnalo nepřímému hodnocení. Při dobré reprezentativnosti monitoringu byla 
větší váha přiřazena výsledkům přímého hodnocení.  

 

Výsledkem je konečné rozdělení útvarů do 3 kategorií dle rizika ohrožení bodovými zdroji 
znečištění. 

 

 
Výsledky určení rizikovosti jsou shrnuty v následující mapce a tabulkách pro jednotlivé útvary 

podzemních vod posuzovaných jako celek a pro útvary, členěné na povodí útvarů povrchových vod. 

 

Protože při hodnocení rizikovosti útvarů pro bodové zdroje znečištění bylo hodnoceno velké 
množství látek, je pro lepší orientaci přiložena tabulka, pro které látky byl každý konkrétní útvar určen 
jako rizikový. 

 

Z útvarů hodnocených jako celek byly označeny jako rizikové kromě útvaru 1550 všechny 
útvary, které se nacházejí v JV části oblasti povodí Odry. Rizikovost byla většinou určena z hlediska 
přímého i nepřímého hodnocení. Z útvaru 6431 a 6612 bylo menším územím přiřazeno vysoké riziko 
z důvodu výskytu významných bodových zdrojů znečištění a nedostatečné reprezentativnosti 
monitoringu. 

1 3

1 1 2
0 1 3
1 2 2 Legenda

0 1 3 Nízké riziko

1 3 3 Střední riziko

0 1 3 Vysoké riziko
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod hodnocených jako celek v oblasti povodí Odry – bodové zdroje  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové vyhodnocení 
rizikovosti  ID útvaru Název útvaru 

Plocha 
útvaru 
[km2] 

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie 

Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 501,8 ano 3 ano 3 rizikový 3 V 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 183,6 ano 3 ano 3 rizikový 3 V 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 167,9 ano 3 ano 3 rizikový 3 V 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 100,3 ano 1 ne 0 nerizikový 1 N 

1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Mikulovice 45,9 ano 3 ano 1 nejistý 2 S 

1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Zlaté hory 7,4 ano 1 ne 0 nerizikový 1 N 

1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Osoblaha 43,5 ano 1 ano 1 nerizikový 1 V 

1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 294,1 ano 1 ano 1 nerizikový 1 V 

1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostravicí 59,2 ano 1 ano 3 rizikový 3 S 

1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 216,2 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a 
Ostravské pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší 111,4 ano 1 ne 0 nerizikový 1 N 

2212 Moravská brána - povodí Odry 290,1 ano 1 ano 1 nerizikový 1 V 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 

Výsledné kategorie rizikovosti:  
1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost 
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Tabulka vyhodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod členěných na jednotlivá povodí v oblasti povodí Odry – bodové zdroje  
 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska  vlivů 

Vyhodnocení 
rizikovosti z 

hlediska 
monitoringu 

Celkové 
vyhodnocení 

rizikovosti   ID 
útvaru Název útvaru  

Plocha 
útvaru 
[km2] 

 ID dílčího 
povodí 

 Plocha 
dílčího 
povodí 
[km2] 

  kategorie   kategorie rizikovost výsledná 
kategorie

 Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

201010690 37,2 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201011300 24,3 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7
203030320 30,3 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
204020220 14,1 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní 

část 930,5
204040180 19,9 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201010680 204,7 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 
201011230 112,8 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 3 272,1
202010460 83,5 ano 3 ne 0 rizikový 3 N 

 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 
Výsledné kategorie rizikovosti:  

1 – nízká rizikovost 
2 – střední rizikovost 
3 – vysoká rizikovost 
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Tabulka nebezpečných látek pro, které byly útvary podzemních vod hodnocené jako rizikové v oblasti povodí Odry 
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1510     N N N N N N N N N N N N N 
1520 N N    N N P P P P  P P N N N 
1530 P P    P P P P P P 
1542     N  N 
1561  P   P P  P 
1562 N       N N 
3210 N N N  N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
6431      N 
6612 N   N N N N N N N N N N  N N N N N N 

 
Vysvětlivky: 

N – nepřímé hodnocení 
P – přímé hodnocení 
O – přímé i nepřímé hodnocení 
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LEGENDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2_VIII: Rizikovost útvarů  
podzemních vod v oblasti 
povodí Odry z hlediska 
chemického stavu – bodové 
zdroje 

 

Svrchní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

Hlavní útvary 

nerizikové

nejisté 

rizikové 

2 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 212

3 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 210

6 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 612

6 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 431

1 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 5431 543

1 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 510

1 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 5201 520

1 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 5411 541

1 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 530

1 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 5421 542

1 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 5441 544

1 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 5501 550

1 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 5621 562
1 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 5611 561

1 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 563
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Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod celkovým chemickým stavem – syntéza 
výsledků 
 

Při hodnocení rizikovosti útvarů z hlediska chemického stavu je nutno podle výsledků 
jednotlivých látek či skupin látek zpracovat systém celkového hodnocení. Jednak je nutno ve výsledku 
původní tři kategorie převést pouze na dvě – rizikový a nerizikový útvar a shrnout závažnost 
jednotlivých látek či skupin látek pro celkové hodnocení rizikovosti. V případě hodnocení rizikovosti 
útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu je možno konstatovat, že rizikovost acidifikace 
má pro celkový chemický stav nižší váhu než ostatní složky, které buď patří mezi prioritní a 
nebezpečné látky (bodové zdroje znečištění, atrazin) a nebo patří do hlavních znečišťujících látek 
(dusík z plošného znečištění). Oproti tomu je acidifikace významná hlavně jako možné negativní 
ovlivnění dobrého stavu povrchových vod, pro podzemní vody by byla významná hlavně tehdy, pokud 
by docházelo k vyplavování kovů.  

Dále popsaný systém tedy vychází z výsledků řešení výše popsaných látek či skupin látek a 
nejsou zde zatím zohledněny výsledky pro ostatní vlivy, které jsou v gesci správců povodí. Pro 
celkové hodnocení možná bude nutno postup podle výsledků rizikovosti pro ostatní vlivy poněkud 
upravit. 

Na základě této analýzy bylo tedy rozhodnuto, že pokud některý útvar vyšel jako vysoce 
rizikový na základě bodových zdrojů znečištění, atrazinu nebo dusíku, bude také rizikový z hlediska 
chemického stavu. 

Pokud je útvar označen jako vysoce rizikový pouze pro acidifikaci, rozhoduje počet zařazení 
útvarů do středního rizika pro ostatní látky či skupiny látek. Pokud je stejný útvar v kategorii vysokého 
rizika pro acidifikaci a zároveň v kategorii středního rizika pro dvě ostatní látky či skupiny látek, byl 
zařazen do rizikových útvarů z hlediska chemického stavu.  

Kromě toho útvar se středním rizikem pro 3 a více látek či skupin látek byl také zařazen do 
rizikových útvarů. Naopak za nerizikové útvary byly kromě útvarů, které pro všechny látky či skupiny 
vyšly s nízkým stupněm rizika zařazeny také útvary, které dosáhly středního rizika pouze pro jednu 
nebo dvě látky či skupiny látek a zároveň nedosáhly vysoké rizikovosti pro jinou látku či skupinu látek. 

Vyhodnocení jistoty výsledků je opět rozděleno na tři kategorie a řídí se stupněm jistoty u 
látek, kvůli kterým je útvar označen jako rizikový. 

Další typ syntézy výsledků při hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu se týká 
možného rozdělení útvarů podzemních vod, které se hodnotily na menší jednotky. Definitivní 
rozhodnutí však bude muset padnout až v etapě další charakterizace, kdy by mělo dojít k ověření 
jednotlivých hodnocení.  

 

Shrnutí a komentář výsledků 

Výsledky určení rizikovosti útvarů z hlediska chemického stavu jsou shrnuty v následující 
mapce a tabulkách pro jednotlivé útvary podzemních vod posuzovaných jako celek a pro útvary, 
členěné na povodí útvarů povrchových vod. V tabulkách jsou uvedeny pouze rizikové útvary a nebo 
pouze dílčí povodí, která vyšla jako riziková. 

V oblasti povodí Odry byly jako rizikové určeny téměř všechny kvartérní útvary podzemních 
vod. Naprostá většina rizikových útvarů podzemních vod či jejich ploch v oblasti povodí Odry je 
způsobena bodovými zdroji znečištění.  
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Tabulka rizikových útvarů podzemních vod hodnocených jako celek v oblasti povodí Odry – výsledný chemický stav 
 

Vyhodnocení rizikových 
útvarů podzemních vod ID útvaru Název útvaru 

Plocha 
útvaru 
[km2] kategorie 2 kategorie 3 

Míra 
spolehlivosti 
vyhodnocení 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 501,8   Ac, B V 
1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy 183,6 Ac, At B V 
1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše 167,9 Ac B V 
1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny 100,3   At, Ac N 
1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice 45,9 N, B Ac, B V 
1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny 294,1   Ac, At V 

1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - 
oblast mezi Odrou a Ostravicí 59,2 Ac B V 

1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - 
oblast mezi Ostravicí a Stonávkou 216,2 N, At Ac, B S 

2212 Moravská brána - povodí Odry 290,1 Ac B V 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 
Kategorie: 

N- dusík 
At – atrazin 
Ac – acidifikace 
B- bodové zdroje znečištění 
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Tabulka rizikových útvarů podzemních vod členěných na jednotlivá povodí v oblasti povodí Odry – výsledný chemický stav 
 

Vyhodnocení rizikových 
útvarů podzemních vod  ID útvaru Název útvaru 

Plocha 
útvaru 
 [km2] 

ID dílčího 
povodí 

Plocha 
dílčího 
povodí 
[km2] kategorie 2 kategorie 3 

Míra spolehlivosti 
vyhodnocení 

201010690 37,2 At B N 
201011300 24,3 N Ac, B N 
203010660 10,2 N At N 
203010690 23,0   At N 

3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 1 775,7

203030320 30,3 Ac, At B N 
204020220 14,1   B N 
204040180 19,9 Ac At, B N 
204040260 19,8 Ac At N 
204040290 12,9 Ac At N 

6431 Krystalinikum Východních Sudet - 
severní část 930,5

204040470 81,9   At N 
201010680 204,7 Ac B N 
201011230 112,8 Ac B N 
202010460 83,5 Ac B N 

6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry 3 272,1

202030270 85,8 Ac At N 
 
Vysvětlivky: 

V – vysoká míra spolehlivosti 
S – střední míra spolehlivosti 
N – nízká míra spolehlivosti 

 
Kategorie: 

N- dusík 
At – atrazin 
Ac – acidifikace 
B- bodové zdroje znečištěn 
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Tabulka A24: Monitoring jakosti podzemních vod – souhrn pro jednotlivé ukazatele 
 

Ukazatel Plocha 
(km2) 

Počet 
profilů 
ČHMÚ 

Počet 
profilů 

vodáren

Počet 
profilů 
celkem 

hustota 
obj/km2 

prům. počet 
měření/obj/rok 

počet 
let 

měření 

NO3 6 268 21 37 58 108,1 2/1-4 10/1
atrazin 6 268 22 0 22 284,9 1 3
desethylatrazin 6 268 22 0 22 284,9 1 2
1,1,2-trichlorethen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-10
1,1-dichlorethen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-9
1,2,3-trichlorbenzen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-3
1,2,4-trichlorbenzen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-3
1,2-cis-dichloreten 6 268 22 0 22 284,9 1 1-7
1,2-dichlorbenzen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-5
1,2-dichloretan 6 268 22 0 22 284,9 1 10
1,2-trans-dichloreten 6 268 22 0 22 284,9 1 1-3
1,3-dichlorbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2
1,4-dichlorbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-7
2,3-dichlorfenol 6 268 21 0 21 298,5 1 2-7
2,4,6-trichlorfenol 6 268 21 0 21 298,5 1 2-7
2,4-dichlorfenol 6 268 21 0 21 298,5 1 2-7
3,4-dichlorfenol 6 268 21 0 21 298,5 1 2-7
alachlor 6 268 21 0 21 298,5 1 1-2
aldrin 6 268 21 0 21 298,5 1 1-3
antimon a jeho slouč. 6 268 21 0 21 298,5 1 2-3
antracen 6 268 21 0 21 298,5 1 3
arsen a jeho sloučeniny 6 268 21 17 38 164,9 2/1 7-11/1
benzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-10
benzo(a)antracen 6 268 22 0 22 284,9 1 1-6
benzo(a)pyren 6 268 22 0 22 284,9 1 2-5
benzo(b)fluoranthen 6 268 22 0 22 284,9 1 2-7
benzo(g,h,i)perylen 6 268 22 0 22 284,9 1 2-7
benzo(k)fluoranthen 6 268 22 0 22 284,9 1 2-7
berylium a jeho slouč. 6 268 22 12 34 184,4 1/1 1-2/1
dibenzo(a,h)antracen 6 268 22 0 22 284,9 1 2-7
dieldrin 6 268 21 0 21 298,5 1 2
dichlormetan 6 268 21 0 21 298,5 1 2
EDTA  6 268 2 0 2 3134,0 1 1
endrin 6 268 21 0 21 298,5 1 2
etylbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-3
fenantren 6 268 21 0 21 298,5 1 1-5
fluoranten 6 268 21 0 21 298,5 1 2-11
fluoren 6 268 21 0 21 298,5 1 1-5
galaxolide 6 268 2 0 2 3134,0 1 1
hexachlorbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-8
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Ukazatel Plocha 
(km2) 

Počet 
profilů 
ČHMÚ 

Počet 
profilů 

vodáren

Počet 
profilů 
celkem 

hustota 
obj/km2 

prům. počet 
měření/obj/rok 

počet 
let 

měření 

hexazinon 6 268 21 0 21 298,5 1 1-2
chlorbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 1-1
chlorpyrifos 6 268 21 0 21 298,5 1 2
chrom a jeho sloučeniny 6 268 21 20 41 152,9 2/1 3-11/1
chrysen 6 268 21 0 21 298,5 1 3-11
indeno(1,2,3-cd)pyren 6 268 21 0 21 298,5 1 2-11
isodrin 6 268 21 0 21 298,5 1 2
isoproturon 6 268 21 0 21 298,5 1 2
kadmium a jeho slouč. 6 268 21 22 43 145,8 2/1 3-11/1
kobalt a jeho sloučeniny 6 268 21 11 32 195,9 1/1 3-5/1
kyanidy veškeré 6 268 21 13 34 184,4 1/1 7-11/1
lindan (γ isomer HCH) 6 268 21 0 21 298,5 1 2-8
beta-
hexachlorcyklohexan 

6 268 21 0 21 298,5 1 2-9

alfa-hexachlorcyklohexan 6 268 21 0 21 298,5 1 2-10
molybden a jeho slouč. 6 268 21 0 21 298,5 1 3
m-xylen 6 268 21 0 21 298,5 1 2
naftalen 6 268 21 0 21 298,5 1 1-5
naftalen-2,7-disulfonan 6 268 2 0 2 3134,0 1 1
NTA  6 268 1 0 1 6268,0 1 1
olovo a jeho sloučeniny 6 268 21 22 43 145,8 2/1 3-11/1
o-xylen 6 268 21 0 21 298,5 1 2
p,p-DDT 6 268 22 0 22 284,9 1 2-8
PCB Suma kongenerů 
28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180 

6 268 21 0 21 298,5 1 2-3

PDTA  6 268 21 0 21 298,5 1 1
pentachlorbenzen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-3
pentachlorfenol 6 268 21 0 21 298,5 1 2-6
p-xylen 6 268 21 0 21 298,5 1 2
pyren 6 268 21 0 21 298,5 1 1-4
rtuť a její sloučeniny 6 268 21 20 41 152,9 2/1 3-11/1
selen a jeho sloučeniny 6 268 21 17 38 164,9 1/1 2-5/1
simazin 6 268 21 0 21 298,5 1 1-2
terbutryn 6 268 21 0 21 298,5 1 1-2
tetrachlorethen (PER) 6 268 21 0 21 298,5 1 1-11
tetrachlormethan 6 268 21 0 21 298,5 1 7-9
toluen 6 268 21 0 21 298,5 1 2-8
tonalide 6 268 3 0 3 2089,3 1 1
trifluralin 6 268 21 0 21 298,5 1 1-2
trichlormethan  6 268 21 0 21 298,5 1 2-9
polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

6 268 21 16 37 169,4 1/1 1-7/1
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Hodnocení dopadů k roku 2015 
 

Na základě základního scénáře na národní úrovni a na úrovni oblasti povodí je nutno 
vyhodnotit dopady „hnacích sil“ na útvary podzemních vod. 

Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu v odborné části již obsahuje určitou 
prognózu k roku 2015 – pro hodnocení byl použit nejméně příznivý stav za posledních 6 let – nejvyšší 
odběr a nejnižší přírodní zdroje za hodnocené období. Vývoj odběrů podzemních vod pro domácnosti 
se předpokládá buď stagnující, nebo mírný nárůst. Z tohoto důvodu nebyly výsledky rizikovosti 
z hlediska kvantitativního stavu dále upravovány. 

Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu v odborné části prognózu neobsahuje. Co 
se týče vývoje bodových zdrojů znečištění, tj. hlavně starých zátěží (v základních scénářích, pokud 
jsou zmiňovány, jsou zařazeny do plošných zdrojů), v oblasti povodí Odry je poměrně podrobně 
uveden výčet probíhajících a připravovaných významných sanací – zároveň je však konstatován 
pomalý postup přípravy sanací. I když se dá předpokládat vývoj k lepšímu vzhledem k prováděným či 
připravovaným sanacím, není možno plošně korigovat výsledky hodnocení – je nutné sledovat vývoj u 
jednotlivých rizikových lokalit.  

Co se týče plošného znečištění, v základních scénářích nejsou zatím žádné informace, které 
by umožnily prognózu vývoje používání problematických pesticidů. Určité zmínky jsou u plošného 
znečištění dusíkem ze zemědělství, které předpokládají určité snížení na základě zavedení 
zranitelných oblastí a na ně vázaných akčních programů. To se však týká pouze užívání statkových 
hnojiv a dalších opatření, vázaných na snížení úniků dusíku do vod při zemědělském hospodaření. 
Zároveň však zemědělští odborníci předpokládají vzhledem k hodnocenému období (1999) zvýšení 
stavu hospodářských zvířat a zároveň zvýšenou zemědělskou produkci. Z tohoto hlediska je otázka, 
který vývoj v budoucnu převáží. Navíc přísun dusíku do půdy není otázka pouze zemědělství, 
v lesnatějších oblastech je významnějším zdrojem dusíku atmosférická depozice. Zde se naopak 
předpokládá nárůst spadu dusíku hlavně na lesní půdu, kde převažuje tzv. suchá (neboli 
podkorunová) depozice nad „mokrou“ depozicí, která bývá hodnocena častěji vzhledem 
k jednodušším metodám. Navíc odborné studie do budoucna sice předpokládají pokles mokré 
depozice, ale naopak nárůst suché depozice. Pokud by došlo k prostému prodloužení trendů za 
posledních 10 let do roku 2015, mohl by nastat až katastrofický scénář. Tyto prognózy však nejsou 
dostatečně potvrzeny. Ze všech těchto důvodů zůstalo hodnocení rizikovosti pro plošné znečištění 
k roku 2015 nezměněno.  

Obdobná situace je u hodnocení vývoje acidifikace. Jednak je význam hodnocení acidifikace 
poněkud nižší vůči ostatním hodnoceným látkám či typům znečištění a navíc zdroje znečištění se 
skládají ze vstupů dusíku (viz hodnocení výše) a dále síry z atmosférické depozice. Pro vývoj síry se 
předpokládá pokračující pokles, tento příznivý vývoj však bohužel bude zřejmě neutralizován 
pravděpodobným zvýšením vstupu dusíku ze zemědělství a atmosférické depozice. Proto ani u 
acidifikace nebyly změněny výsledky hodnocení k roku 2003. 
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Tabulka datových modelů tabulek, které jsou upraveny VÚV T.G.M. oproti Maketě z důvodu zapracování více informací do tabulek 
 
UPZ_ZDROJ Přírodní zdroje útvarů podzemních vod     
Atribut Popis atributu Datový typ Omezení 
UPZV_ID ID útvaru/skupiny útvarů CHAR(16) PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) 
QZD_50 Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 50 % kvantil, l/s REAL(0)  
QZD_80 Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 80 % kvantil, l/s REAL(0)  
QZD_95 Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 95 % kvantil, l/s REAL(0)  

QZK_MN50 
Aktuální (krátkodobé) roční hodnoty přírodních zdrojů - minimální hodnota z časové řady 
50% kvantilů, l/s REAL(0)  

QZK_MN80 
Aktuální (krátkodobé) roční hodnoty přírodních zdrojů - minimální hodnota z časové řady 
80% kvantilů, l/s REAL(0)  

QZK_MN95 
Aktuální (krátkodobé) roční hodnoty přírodních zdrojů - minimální hodnota z časové řady 
95% kvantilů, l/s REAL(0)  

ROK_OD Začátek období pro hodnocení krátkodobých přírodních zdrojů, rok INT(4)  
ROK_DO Konec období pro hodnocení krátkodobých přírodních zdrojů, rok INT(4)  
 

UPZ_RISK Rizikovost útvaru podzemních vod     
Atribut Popis atributu Datový typ Omezení 
UPZV_ID ID útvaru podzemních vod CHAR(16) PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) 
RISK_Q Útvar rizikový z hlediska kvantitativního stavu CHAR(1) {Y=rizikový,N=nerizikový} 
RISKQ_P Důvod určení útvaru jako rizikového z hlediska kvantitativního stavu CHAR(255) podmíněně pro RISK_Q=Y 
RISK_CH Útvar rizikový z hlediska chemického stavu CHAR(1) {Y=rizikový,N=nerizikový} 
SPOLEH_Q Míra spolehlivosti vyhodnocení z hlediska kvantitativního stavu CHAR(1) {L=nízká,M=střední,H=vysoká} 
SPOLEH_CH Míra spolehlivosti vyhodnocení z  hlediska chemického stavu CHAR(1) {L=nízká,M=střední,H=vysoká} 
NCIL_Q Stanoveny nižší cíle z hlediska kvantitativního stavu CHAR(1) {Y,N} 
NCILQ_P Důvod stanovení nižších cílů z hlediska kvantitativního stavu CHAR(255) Podmíněně pro NCIL_Q=Y 
NCIL_CH Stanoveny nižší cíle z hlediska chemického stavu CHAR(1) {Y,N} 
NCILCH_P Důvod stanovení nižších cílů z hlediska chemického stavu CHAR(255) Podmíněně pro NCIL_CH=Y 
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UPZ_RISKQ Rizikovost útvaru podzemní vody z hlediska kvantitativního stavu     
Atribut Popis atributu Datový typ Omezení 
UPZV_ID ID útvaru CHAR(16) PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) 

ODMX_QZD50 
Poměr celk.maximálního odběru a 50% kvantilu hodnoty dlouhodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZD_50 

ODMX_QZD80 
Poměr celk.maximálního odběru a 80% kvantilu hodnoty dlouhodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZD_80 

ODMX_QZD95 
Poměr celk.maximálního odběru a 95% kvantilu hodnoty dlouhodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZD_95 

ODMX_QZK50 
Poměr celk.maximálního odběru a 50% kvantilu hodnoty krátkodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZK_MN50 

ODMX_QZK80 
Poměr celk.maximálního odběru a 80% kvantilu hodnoty krátkodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZK_MN80 

ODMX_QZK95 
Poměr celk.maximálního odběru a 95% kvantilu hodnoty krátkodobých přírodních zdrojů 
útvaru  REAL(2) výpočet: ODBZ_MX / QZK_MN95 

 
 

UPZ_RISKCH 
Rizikovost útvaru podzemních vod z hlediska chemického stavu podle 
druhu znečištění     

Atribut Popis atributu Datový typ Omezení 
UPZV_ID Identifikátor vodního útvaru podzemních vod útvaru CHAR(16) PK, FK(UPZV_RISK(UPZV_ID)) 
DR_VLCHZ Druh znečištění podzemních vod CHAR(20) PK, {číselník} 
EX_RISKVL Útvar hodnocen z hlediska vlivů (nepřímé hodnocení) CHAR(1) {Y,N} 
RISK_VL Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska vlivů CHAR(1) {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} 
EX_RISKST Útvar hodnocen z hlediska monitoringu (přímé hodnocení) CHAR(1) {Y,N} 
RISK_ST Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska monitoringu CHAR(1) {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} 
RISK_DRZN Celkové vyhodnocení rizikovosti útvaru pro druh znečištění CHAR(1) {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} 
SPOLEH Míra spolehlivosti vyhodnocení CHAR(1) {L=nízká,M=střední,H=vysoká} 
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3.2.3. Další charakterizace rizikových útvarů podzemních vod 
 
Další charakterizace z hlediska kvantitativního stavu  

 

Při další charakterizaci útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu byla pozornost 
zaměřena jednak na stanovení věrohodnosti použitých dat, dále rozbor útvarů, stanovených jako 
rizikové, a na doporučení pro další postup po roce 2004. 

Stanovení věrohodnosti použitých dat, které zároveň vypovídá o stupni jistoty hodnocení, se 
zprvu vztahovalo k hodnotám přírodních zdrojů podzemních vod. Zároveň však nebylo možné 
pominout problém, který s věrohodností stanovených přírodních zdrojů úzce souvisí, tj. nutné úpravy 
pojetí a rozsahu kvartérních útvarů. Vymezení útvarů podzemních vod totiž z důvodů termínu 
reportingu předcházelo zpracování nové hydrogeologické rajonizace (projekt VaV, termín ukončení 
prosinec 2005). Při vymezení útvarů podzemních vod byly použity již existující výstupy z nové 
hydrogeologické rajonizace (s více než o 1 rok zkrácenými termíny pro potřebu analýzy 
charakteristik). Na konci roku 2003, který byl poslední možný, aby bylo možno provést výchozí a další 
charakterizaci útvarů podzemních vod do podzimu 2004, však ještě nebyla provedena úprava hranic 
kvartérních rajonů. Pro výchozí charakterizaci byly tedy převzaty stávající kvartérní rajony. 
V současné době se však ukazuje, že rozsah kvartérních rajonů dozná významných změn a s tím i 
vyčíslení hodnot přírodních zdrojů. Toto přehodnocení však nelze provádět na konci výchozí 
charakterizace, ale až po roce 2004. V současné době tedy je nutné vyhodnocení všech kvartérních 
útvarů nutno považovat za nejisté, tj. i výsledky rizikovosti. To se týká hlavně kvartérních útvarů, 
označených jako rizikové – nepředpokládá se, že by po roce 2004 rizikových kvartérních útvarů 
výrazně přibylo, naopak se očekává, že většinou budou zařazeny do nerizikových. Zde se 
ukazuje další specifický rys kvartérních útvarů – odběry zde vykazované občas patří k indukovaným 
zdrojům, tj. de facto k odběrům z povrchových vod. Stupeň využití pak samozřejmě vykazuje méně 
příznivé hodnoty.  

V další charakterizaci tedy zatím nedošlo k významnějším změnám v zařazení útvarů do 
kategorie rizikových, spíše se vyjasnila věrohodnost výsledků a specifikovalo zaměření do budoucna. 
V tabulce níže je uveden přehled všech hodnocených útvarů, výsledek hodnocení rizikovosti 
z hlediska kvantitativního stavu ve výchozí charakterizaci, výsledek hodnocení rizikovosti z hlediska 
kvantitativního stavu v další charakterizaci, důvod rizikovosti a věrohodnost výsledků. V období po 
roce 2004 bude nutno buď provést další charakterizaci znovu či sledovat vývoj situace u všech útvarů, 
ať již rizikových či nerizikových s věrohodností výsledků střední či nízkou. Nízká věrohodnost byla 
uvedena prakticky jen u těch útvarů, kde buď chyběla data o přírodních zdrojích či je potřeba provést 
jiný typ hodnocení – buď dvou hydraulicky propojených útvarů či naopak rozlišení proplyněné a prosté 
vody. Podrobnější vysvětlení je uvedeno ve shrnutí a komentáři výsledků. 

V oblasti povodí Odry nedošlo při další charakterizaci ke změnám v hodnocení rizikovosti 
z hlediska kvantitativního stavu. U kvartérních útvarů se sice nepředpokládají významné změny ve 
vymezení, ale bude nutno vzhledem k nízké hodnověrnost dat o zdrojích provést další charakterizaci 
včetně vyhodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu po roce 2004 znovu. Současné 
hodnocení rizikovosti má tedy v tuto chvíli pouze informativní charakter. Ostatní útvary byly 
vyhodnoceny jako nerizikové s vysokou mírou spolehlivosti výsledků a nebudou proto pro ně nutné po 
roce 2004 další práce. 
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Další charakterizace z hlediska chemického stavu 
 

Výše uvedené civilizační vlivy na podzemní vody jsou hlavními rizikovými faktory v oblasti 
povodí. 

Specifická problematika vlivu důlní činnosti na podzemní vody zasahuje svými projevy do částí 
útvarů podzemních vod 1510, 1530, 1562 a 1563 (všechny v některém z ukazatelů jako rizikové nebo 
nejisté). Hornickou činností je intenzivně narušeno území o ploše kolem 30 km2 formou poklesů 
původního povrchu terénu nebo jako důsledek vzniku antropogenních novotvarů, infiltrace 
kontaminovaných vod, hydraulicky nedokonalá likvidace vrtů a opuštěných báňských děl, propojení 
kolektorů apod. Likvidované doly v ostravské dílčí pánvi tvoří hydraulicky propojený celek, 
komunikující prostřednictvím stařinných důlních děl s doly v petřvaldské i karvinské dílčí pánvi a 
z bezpečnostních důvodů budou čerpány i po likvidaci dalších dolů. 

 Mineralizované důlní vody (průměrná koncentrace rozpuštěných látek kolem 20 mg.l-1) 
pocházejí z kolektorů fosilně zvětralého povrchu karbonských hornin (mocnost až 50 m) a nadložních 
bazálních neogenních klastik, které mají obdobné hydrogeologické charakteristiky. Vlastní tzv. 
karbonské vody s mineralizací i přes 100 mg.l-1 a teplotou přes 35°C jsou množstvím omezeny na 
tektonická pásma jinak nepropustných karbonských hornin. Všechny uvedené kolektory (skupiny) se 
svým hloubkovým umístěním, rozsahem i úrovní poznání ocitají mimo definovanou strukturu útvarů 
podzemních vod v rámci oblasti povodí, ovlivňují však místy nadložní útvary podzemních vod. Detailní 
ovlivnění konkrétních útvarů nelze specifikovat pro nedostatek údajů, celkovou míru lze odhadovat 
z údajů těžby (13,8 mil t černého uhlí a 30 mil m3 zemního plynu v roce 2002).  

Vody infiltrující do důlních děl jsou převážně směsnými vodami, jejichž hydrochemický obraz 
odráží změny způsobené snížením tlaku, odplyněním, zdržením ve starých dílech apod. Čerpání a 
vypouštění těchto vod ovlivňuje podzemní i povrchové vody individuálně v každém konkrétním 
případě. V měřítku jednotlivých útvarů podzemních vod definovaných v oblasti povodí je možné tento 
vliv považovat za plošný odběr a souhrnně jej kvantifikovat celkovým vypouštěným množstvím (v r. 
1998 14,5 mil. m3), z něhož odhadem 40% pochází z kvartérních kolektorů. Čerpané důlní vody se 
likvidují přímo nebo prostřednictvím retenčních nádrží řízeným vypouštěním do povrchových vod 
(Odra a Olše, příp. jejich přítoky). 

Nejistý je vliv minerálních vod vypouštěných do kanalizace na útvar 1530 (chloridové sodné 
jódové vody, v roce 1991 v množství 34 000 m3). Tyto vody s mineralizací nad 20 mg.l-1 pocházejí 
z bazálních klastik a tzv. hlavního obzoru autochtonního neogénu pod kvartérním kolektorem. Poklesy 
neogénu způsobené těžbou v podložním karbonu jsou doprovázeny nepatrnými laminárními 
mezivrstevními pohyby, při nichž nevznikají otevřené pukliny a nehrozí komunikace mezi jednotlivými 
zvodněmi. Existuje pouze možnost poškození výstroje některého z mnoha jímacích vrtů. 

Z hlediska potenciálního ohrožení podzemních vod radonem vlivem důlní činnosti leží rizikové 
útvary podzemních vod mimo oblasti se zvýšeným rizikem výskytu radonu. 

 
 
 

V další charakterizaci rizikových útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu došlo 
ke změnám v zařazení útvarů podzemních vod do rizikových jednak na základě ověření hodnocení 
z výsledného chemického stavu - kategorií vysoce či středně rizikových (se zohledněním dalších 
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významných vlivů, které celkový výsledný stav nijak nezměnily), a jednak podle způsobu posuzování 
útvaru, útvar byl posuzován buď jako celek, anebo byl rozdělen vzhledem k jeho heterogenitě na 
menší jednotky podle dílčích povodí povrchových vod.  

Stanovení spolehlivosti použitých dat vypovídá o stupni jistoty vyhodnocení rizikovosti útvarů 
podzemních vod podle zařazení prioritních a nebezpečných látek (bodové zdroje znečištění, atrazin) a 
hlavních znečišťujících látek (dusík z plošného znečištění) do kategorií rizikovosti a podle způsobu 
jejich hodnocení (nepřímé nebo přímé hodnocení). Při přehodnocování výsledků byla větší váha 
přisuzována hodnocení přímému (z monitoringu) oproti nepřímému Plošné znečištění acidifikací 
hodnocené v 1. fázi není předmětem hodnocení další charakterizace. Změny v rizikovosti útvarů, 
pokud nebyly ovlivněny dalšími významnými vlivy, se týkají jen útvarů, které nebyly hodnoceny jako 
celek. 

V případě zařazení útvaru k vysoce rizikovým z důvodu přímého hodnocení vůči atrazinu nebo 
bodovým zdrojům znečištění (kategorie 3), byl útvar i v další charakterizaci zařazen jako rizikový 
s vysokou spolehlivostí nezávisle na způsobu posuzování útvaru jako celku nebo pouze jeho menší 
části vymezené dílčím povodím povrchových vod.  

Pokud bylo znečištění B jediným důvodem vysoké rizikovosti z nepřímého hodnocení u útvarů, 
které nebyly hodnoceny jako celek (útvary s lokálním zvodněním), byly tyto útvary přehodnoceny na 
nerizikové s nízkou spolehlivostí.  

V tabulce níže je uveden přehled všech hodnocených útvarů, výsledek hodnocení rizikovosti 
z hlediska chemického stavu ve výchozí charakterizaci, výsledek hodnocení rizikovosti z hlediska 
chemického stavu v další charakterizaci, důvod rizikovosti a spolehlivost výsledků.  

U útvarů s nízkou spolehlivostí, které nebyly sledovány jako celek, bude nutno po roce 2004 provést 
na základě sledování povrchových vod další charakterizaci. Podrobnější vysvětlení je uvedeno ve 
shrnutí a komentáři výsledků. V další charakterizaci došlo k významnějším změnám v zařazení útvarů 
do kategorie rizikových na základě ověření jednotlivých hodnocení, především bodových zdrojů 
znečištění. 

 

V oblasti povodí Odry byl jako rizikový ve výchozí charakterizaci vyhodnocen útvar 1510 
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry, který byl i po přehodnocení zařazen mezi rizikové 
z přímého hodnocení rizikovosti vůči bodovým zdrojům. Dalším důvodem rizikovosti tohoto útvaru je 
důlní činnost. 

Stejně tak útvary 1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy a 1530 Fluviální a 
glacigenní sedimenty v povodí Olše byli po přehodnocení zařazeny mezi rizikové s vysokou mírou 
spolehlivosti z přímého hodnocení rizikovosti vůči bodovým zdrojům. Dalším důvodem rizikovosti 
útvaru 1530 je důlní činnost. 

Útvar 1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny byl po přehodnocení rizikovosti 
zařazen mezi rizikové s nízkou mírou spolehlivosti z důvodu nepřímého hodnocení atrazinu. 

Útvar 1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice byl po 
přehodnocení zařazen mezi rizikové s vysokou mírou spolehlivosti z přímého hodnocení rizikovosti 
vůči bodovým zdrojům. 

Útvar 1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny byl po přehodnocení rizikovosti 
zařazen mezi rizikové s vysokou mírou spolehlivosti z důvodu přímého hodnocení atrazinu. 
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Útvar 1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí byl po přehodnocení zařazen mezi rizikové s vysokou mírou spolehlivosti z přímého 
hodnocení rizikovosti vůči bodovým zdrojům 

Útvar 1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Ostravicí a Stonávkou byl po přehodnocení zařazen mezi rizikové se střední mírou spolehlivosti 
z nepřímého hodnocení rizikovosti vůči bodovým zdrojům a atrazinu. Dalším důvodem rizikovosti 
tohoto útvaru je důlní činnost. 

Útvar 2212 Moravská brána - povodí Odry byl po přehodnocení zařazen mezi rizikové 
s vysokou mírou spolehlivosti z přímého hodnocení rizikovosti vůči bodovým zdrojům. 

V útvaru 3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry byla po přehodnocení rizikovosti vymezena 
jako riziková pouze dílčí povodí členěná podle povodí povrchových vod. Po přehodnocení rizikovosti 
se počet rizikových dílčích povodí změnil. Z útvaru 3210 bylo hodnoceno jako rizikové jedno dílčí 
povodí (ID 203010690) s nízkou mírou spolehlivosti na základě nepřímého hodnocení atrazinu. 

V útvaru 6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část byla po přehodnocení rizikovosti 
vymezena jako riziková pouze dílčí povodí členěná podle povodí povrchových vod. Po přehodnocení 
rizikovosti se počet rizikových dílčích povodí změnil. Z útvaru byla hodnocena jako riziková dílčí 
povodí (ID 204040180, ID 204040260, Id 204040290 a ID 204040470) nízkou mírou spolehlivosti na 
základě nepřímého hodnocení atrazinu. 

V útvaru 6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry byla po přehodnocení rizikovosti 
vymezena jako riziková pouze dílčí povodí členěná podle povodí povrchových vod. Po přehodnocení 
rizikovosti se počet rizikových dílčích povodí změnil. Z útvaru bylo hodnoceno jako rizikové dílčí 
povodí (ID 202030270) s nízkou mírou spolehlivosti na základě nepřímého hodnocení atrazinu. 

Dílčí povodí rozdělených útvarů 3210, 6431 a 6612, která byla ve výchozí charakterizaci 
hodnocena jako riziková s nízkou mírou spolehlivosti z důvodu nepřímého hodnocení vzhledem 
k bodovým zdrojům, byla v další hodnocena jako neriziková s nízkou mírou spolehlivosti. V těchto 
dílčích povodích bude sledování nebezpečných látek probíhat prostřednictvím monitoringu povrchové 
vody v dílčích povodích, pro něž byla tato povodí hodnocena jako riziková. 

Ostatní celé útvary 1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory, 
1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha, 1563 Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší byly v průběhu výchozí 
i další charakterizace  rizikovosti hodnoceny jako nerizikové. 
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Tabulka hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu v oblasti povodí Odry – další charakterizace 
 

ID 
útvaru Název útvaru ID dílčího 

povodí 

Rizikovost 
chemický 

stav - vých. 
char. 

Důvod 
rizikovosti 

Rizikovost 
chemický 

stav - další 
char. 

Důvod 
rizikovosti Spolehlivost Poznámka 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí Odry  rizikový Ac, B rizikový P (B); Z (J) 1  

1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí Opavy  rizikový B, Ac, At rizikový P (B) 1  

1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí Olše  rizikový B, Ac rizikový P (B); (J) 1  

1541 Glacigenní sedimenty Žulovské 
pahorkatiny  rizikový Ac, At rizikový P (At) 3  

1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské 
vrchoviny - oblast Mikulovice  rizikový Ac, B, N rizikový P (B) 1  

1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské 
vrchoviny - oblast Zlaté hory  nerizikový  nerizikový  1  

1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské 
vrchoviny - oblast Osoblaha  nerizikový  nerizikový  1  

1550 Glacigenní sedimenty Opavské 
pahorkatiny  rizikový Ac, At rizikový P (At) 1  

1561 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí 

 rizikový Ac, B rizikový P (B) 1  

1562 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Ostravicí a Stonávkou 

 rizikový Ac, B,  At, N rizikový P (At, B);    
Z (J) 2  

1563 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Stonávkou a Olší 

 nerizikový  nerizikový  1  
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ID 
útvaru Název útvaru ID dílčího 

povodí 

Rizikovost 
chemický 

stav - vých. 
char. 

Důvod 
rizikovosti 

Rizikovost 
chemický 

stav - další 
char. 

Důvod 
rizikovosti Spolehlivost Poznámka 

2212 Moravská brána - povodí Odry  rizikový B, Ac rizikový P (B) 1  

3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry 201010690 rizikový B, At nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 
  201011300 rizikový Ac, B, N nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 
  203010660 rizikový At, N nerizikový Z (At) 3 Monit. Povrch. vod 
  203010690 rizikový At rizikový P (At) 3  
  203030320 rizikový B, Ac, At nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 

6431 Krystalinikum Východních Sudet - 
severní část 204020220 rizikový B nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 

  204040180 rizikový B, At, Ac rizikový P (At) 3  
  204040260 rizikový At, Ac rizikový P (At) 3  
  204040290 rizikový At, Ac rizikový P (At) 3  
  204040470 rizikový At rizikový P (At) 3  

6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 
Odry 201010680 rizikový B, Ac nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 

  201011230 rizikový B, Ac nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 
  202010460 rizikový B, Ac nerizikový Z (B) 3 Monit. Povrch. vod 
  202030270 rizikový At, Ac rizikový P (At) 3  

 
vysvětlivky: 
P  - přímé hodnocení rizikovosti - N, At, B 
Z  - nepřímé hodnocení rizikovosti – N, At, B 
J  - jiný důvod 

 
1 vysoká spolehlivost 
2 střední spolehlivost 
3 nízká spolehlivost 
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3.2.4. Určení rizikových útvarů podzemních vod 
 

V oblasti povodí Odry byl v celkovém hodnocení určen útvar jako rizikový, pokud byl rizikový 
alespoň z jednoho hlediska. Z hlediska stavu kvantitativního či chemického. 

 

V celkovém hodnocení rizikovosti byl útvar 1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí 
Odry hodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový 
z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar 
hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů a nepřímo 
vlivem důlní činnosti. 

Útvar 1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy byl celkově vyhodnocen jako 
rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého 
poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový 
z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů. 

Útvar 1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše byl celkově vyhodnocen jako 
rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého 
poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový 
z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů a nepřímo vlivem důlní činnosti. 

Útvar 1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny byl celkově vyhodnocen jako rizikový. 
Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl 
tento útvar hodnocen jako rizikový na základě nepřímého hodnocení s nízkou mírou spolehlivosti vůči 
atrazinu. 

Útvar 1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice byl celkově 
vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z 
hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení 
nebezpečných látek z bodových zdrojů. 

Útvar 1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory byl celkově 
vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový 
z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar 
hodnocen jako nerizikový. 

Útvar 1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha byl celkově vyhodnocen 
jako nerizikový. Z hlediska kvantitativního i chemického stavu byl tento útvar hodnocen jako 
nerizikový.  

Útvar 1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny byl celkově vyhodnocen jako rizikový. 
Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl 
tento útvar hodnocen jako rizikový na základě nepřímého hodnocení s nízkou mírou spolehlivosti vůči 
atrazinu. 

Útvar 1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento 
útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska 
chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek 
z bodových zdrojů. 
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Útvar 1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Ostravicí a Stonávkou byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento 
útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový 
z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů, přímého hodnocení se střední 
mírou spolehlivosti vůči atrazinu a nepřímo vlivem důlní činnosti. 

Útvar 1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Stonávkou a Olší byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar 
hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska 
chemického byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. 

Útvar 2212 Moravská brána - povodí Odry byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska 
kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar 
hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů. 

V útvaru 3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry bylo dílčí povodí útvaru (ID 203010690) 
zařazeno jako rizikové z důvodu prokázání atrazinu v podzemní vodě. Toto dílčí povodí bylo 
vyčleněno z plochy celého útvaru a hodnoceno jako samostatný rizikový útvar 321002 Flyšové 
sedimenty v povodí Odry - Říčky po ústí do toku Lučina. Útvar 321002 byl z hlediska kvantitativního 
hodnocen jako nerizikový. Celkově byl útvar 321002 vyhodnocen jako rizikový.  V celkové rizikovosti 
byla ostatní riziková dílčí povodí (ID dílčího povodí 201010690, 201011300, 203010660 a 203030320) 
z útvaru 3210 přehodnocena na neriziková s nízkou mírou spolehlivosti. Jejich chemický stav 
(zejména nebezpečné látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových vod v těchto 
dílčích povodích. Jako celek (kromě jmenovaného dílčího rizikového povodí) byl útvar hodnocen 
z hlediska chemického stavu jako nerizikový a označen jako útvar 321001 Flyšové sedimenty v povodí 
Odry. Z hlediska kvantitativního stavu byl celý útvar 321001 hodnocen jako nerizikový.  

V útvaru 6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část  byla jako riziková z důvodu 
prokázání atrazinu v podzemní vodě hodnocena dílčí povodí (ID 204040180, 204040260, 204040290 
a 204040470). Tato dílčí povodí byla vyčleněna z plochy celého útvaru  a hodnocena jako samostatný 
vodní útvar 643102 Krystalinikum Východních Sudet - severozápadní část. Tento vodní útvar 
obsahuje v rámci zachování kompaktnosti i neriziková dílčí povodí (ID 204040150, 204040520, 
204040550 a 204040570). Útvar 643102 byl vyhodnocen z hlediska kvantitativního jako nerizikový. 
Celkově byl útvar 643102 vyhodnocen jako rizikový.  V celkové rizikovosti bylo další rizikové dílčí 
povodí (ID 204020220) z útvaru 6431 přehodnoceno na nerizikové s nízkou mírou spolehlivosti. Jeho 
chemický stav (zejména nebezpečné látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových 
vod v tomto dílčím povodí. Jako celek (kromě jmenovaných dílčích rizikových povodí) byl útvar 
hodnocen z hlediska chemického stavu jako nerizikový a označen jako útvar 643101 Krystalinikum 
Východních Sudet - střední část. Z hlediska kvantitativního stavu byl celý útvar 643101 hodnocen jako 
nerizikový.  

V útvaru 6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry bylo dílčí povodí útvaru (ID 202030270) 
zařazeno jako rizikové z důvodu prokázání atrazinu v podzemní vodě. Toto dílčí povodí bylo 
vyčleněno z plochy celého útvaru a hodnoceno jako samostatný rizikový útvar 661202 Kulm Nízkého 
Jeseníku - povodí Opavy po ústí do toku Odra. Útvar 321002 byl z hlediska kvantitativního hodnocen 
jako nerizikový. Celkově byl útvar 321002 vyhodnocen jako rizikový.  V celkové rizikovosti byla ostatní 
riziková dílčí povodí (ID dílčího povodí 201010680, 201011230 a 202010460) z útvaru 6612 
přehodnocena na neriziková s nízkou mírou spolehlivosti. Jejich chemický stav (zejména nebezpečné 
látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových vod v těchto dílčích povodích. Jako 
celek (kromě jmenovaného dílčího rizikového povodí) byl útvar hodnocen z hlediska chemického 
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stavu jako nerizikový a označen jako útvar 661201 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry. Z hlediska 
kvantitativního stavu byl celý útvar 661201 hodnocen jako nerizikový. 
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Tabulka A25: Rizikovost útvarů podzemních vod 
 

ID 
útvaru Název útvaru ID dílčího 

povodí 

Rizikovost - 
kvantitativní 
stav - další 

char. 

Rizikovost 
- chemický
stav - další 

char.. 

Celková 
rizikovost 

Důvod 
rizikovosti 
– chemický 

stav 

Stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

Důvod stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

Stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty 
v povodí Odry  rizikový rizikový rizikový P (B); Z (J) ano 

nenahraditelnost 
odběrů podzemní 

vody 
ne 

1520 Fluviální a glacigenní sedimenty 
v povodí Opavy  rizikový rizikový rizikový P (B) ne  ne 

1530 Fluviální a glacigenní sedimenty 
v povodí Olše  rizikový rizikový rizikový P (B); Z (J) ne  ne 

1541 Glacigenní sedimenty Žulovské 
pahorkatiny  nerizikový rizikový rizikový P (At) ne  ne 

1542 
Glacigenní sedimenty 

Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Mikulovice 

 nerizikový rizikový rizikový P (B) ne  ne 

1543 
Glacigenní sedimenty 

Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Zlaté hory 

 rizikový nerizikový rizikový  ne  ne 

1544 
Glacigenní sedimenty 

Zlatohorské vrchoviny - oblast 
Osoblaha 

 nerizikový nerizikový nerizikový  ne  ne 

1550 Glacigenní sedimenty Opavské 
pahorkatiny  nerizikový rizikový rizikový P (At) ne  ne 

1561 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí 

 rizikový rizikový rizikový P (B) ano 
nenahraditelnost 
odběrů podzemní 

vody 
ne 
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ID 
útvaru Název útvaru ID dílčího 

povodí 

Rizikovost - 
kvantitativní 
stav - další 

char. 

Rizikovost 
- chemický
stav - další 

char.. 

Celková 
rizikovost 

Důvod 
rizikovosti 
– chemický 

stav 

Stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

Důvod stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

Stanovení 
nižších cílů 
z hlediska 

kvantitativního 
stavu 

1562 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Ostravicí a Stonávkou 

 nerizikový rizikový rizikový P (At, B); Z 
(J) ne  ne 

1563 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a 

Ostravské pánve - oblast mezi 
Stonávkou a Olší 

 rizikový nerizikový rizikový  ne  ne 

2212 Moravská brána - povodí Odry  nerizikový rizikový rizikový P (B) ne  ne 

321001 Flyšové sedimenty v povodí 
Odry  nerizikový nerizikový   ne  ne 

321002 
Flyšové sedimenty v povodí 
Odry – Říčky po ústí do toku 

Lučina 
203010690 nerizikový rizikový rizikový P (At) ne  ne 

643101 Krystalinikum Východních Sudet 
- střední část  nerizikový nerizikový nerizikový  ne  ne 

643102 Krystalinikum Východních Sudet 
- severozápadní část  nerizikový rizikový rizikový P (At) ne  ne 

661201 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 
Odry  nerizikový nerizikový nerizikový  ne  ne 

661202 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí 
Opavy po ústí do toku Odra 202030270 nerizikový rizikový rizikový P (At) ne  ne 

 
vysvětlivky: 
P  - přímé hodnocení-– N, At, B 
Z  - nepřímé hodnocení – Ac, N, At, B 
J  - jiný důvod 
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3.2.5. Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod 
 
 

Dle „Rámcové směrnice“ byly odhadnuty ty útvary podzemní vody, pro které mají být 
stanoveny nižší cíle, včetně zvážení vlivů stavu příslušného útvaru na: 

• povrchové vody a související suchozemské ekosystémy 

• regulaci vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území 

• rozvoj společnosti. 
 

Důvodem rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu byl nepříznivý 
poměr odběru a odtoku. 

Byly prověřeny srážkové a klimatické poměry v jednotlivých rizikových útvarech s použitím 
mapy Průměrných ročních úhrnů srážek a mapy Klimatických poměrů. Tímto prověřením nebyla 
zjištěna souvislost mezi srážkovými úhrny v útvarech, respektive klimatickými poměry, a rizikovostí 
těchto útvarů z hlediska kvantitativního stavu. 

 

Po tomto vyhodnocení byly v povodí Odry stanoveny dva vodní útvary s nižšími cíli a to útvary: 

 

• 1510 - Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry 

• 1561 - Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi 
Odrou a Ostravicí 

 

Oblast Ostravského regionu je závislá na odběrech podzemní vody a není možno je bez 
vysoké nákladnosti nahradit jinými adekvátními zdroji. Dle pravděpodobné varianty „Základního 
scénáře“ dojde v této oblasti k mírnému nárůstu odběrů podzemní vody, a tudíž i zvýšení tlaku na 
kvantitativní stav vod. 

Dle další charakterizace z hlediska kvantitativního stavu bude nutno, u těchto vodních útvarů  
s nízkou věrohodností výsledků, provést v období po roce 2004 další charakterizaci a prozkoumání 
údajů. Pokud se potvrdí údaje o zdrojích, mohou být tyto dva útvary určeny jako útvary s nižšími cíli 
pro kvantitativní stav. 

 

 

Tabulka A26: Útvary podzemních vod s nižšími cíli pro kvantitativní stav 
 

ID útvaru Název útvaru Důvod stanovení nižších cílů z hlediska 
kvantitativního stavu 

1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry nenahraditelnost odběrů podzemní vody

1561 
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a 
Ostravicí 

nenahraditelnost odběrů podzemní vody
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3.2.6. Posouzení vlivu znečištění na jakost podzemních vod 
 

 

Způsob zpracování odhadů útvarů s nižšími cíli: 

Odhad útvarů s nižšími cíli vychází z dosavadního celkového stavu znalostí o útvarech 
podzemních vod v oblasti povodí a z kontextu stávajícího trendu průmyslového rozvoje ve vztahu 
k životnímu prostředí. Protože není dostatek konkrétních údajů je zpracován nepřímo. Hlavní útvary 
pro jejich rozsáhlost nelze nepřímo zpracovat pro heterogenitu kolektoru („L útvary“ -skupiny 
kolektorů) – individuálně by mohly být určovány dílčí útvary odpovídající rozsahem povrchovým 
útvarům. U hlavních i svrchních útvarů podzemních vod se předpokládá pokračující vliv harmonizace 
veřejných zájmů - zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a 
zamezení zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod je hlavním cílem plánu povodí. Předpokládá 
se také postupný narůst ochrany životního prostředí zakotvený v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o 
IPPC a do českého právního řádu transponovaný zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve 
znění zákona č. 521/2002 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí 
jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení. 
Obdobně se předpokládá vyšší stupeň ochrany životního prostředí včetně útvarů podzemních vod 
předcházením znečišťování použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT). Způsob a rozsah 
zabezpečení systému výměny informací o BAT je stanoven v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Všechny 
tyto aktivity společně s pokračující sanací starých ekologických zátěží se projeví ve zlepšování kvality 
podzemních vod zejména v rizikových útvarech. 

 

Shrnutí a zdůvodnění výsledků: 

Předpokládá se, že i při možném přetrvávání některých bodových zdrojů znečištění lze u 
všech útvarů jako celků dosáhnout dobrého stavu podle kritérií formulovaných v rámcové směrnici. 
Z těchto důvodů není žádný z rizikových útvarů podzemních vod zařazen do útvarů s nižšími cíli. 
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3.2.7. Nejistoty a chybějící data 
 

Kvantitativní vlivy a dopady 

Určité nejistoty se týkají prakticky všech použitých dat. Z tohoto hlediska jsou asi na nejvyšší 
úrovni data o odběrech podzemních vod. Hlavně v případě více útvarů podzemních vod nad sebou 
však bude nutné znát i údaj, z kterého kolektoru je odběr uskutečňován, aby mohl být zařazen do 
správného útvaru. Další nejistoty jsou více méně metodického charakteru: podíl indukované a 
povrchové vody v odběrech z kvartérních útvarů, nejasné zařazení odběrů ze štěrkovišť – v některých 
případech jako povrchový, jindy jako podzemní odběr. 

Relativně nízkou věrohodnost mají údaje o hodnotách přírodních zdrojů podzemních vod. Zde 
bude nutný jak další metodický vývoj (hlavně opět u kvartérních útvarů), tak pravidelné hodnocení 
v rámci hydrologické bilance. 

Prakticky úplně chybí údaje o umělé infiltraci, což většinou nevadí – pokud by však byla 
lokálně významná, bylo by nutné data doplnit. 

Do budoucna bude také nutné doplnit shromažďovaná data o údaje kolísání hladin 
podzemních vod v blízkosti velkých odběrů podzemních vod. 

 

Vlivy a dopady na chemický stav podzemních vod 

Údaje o bodových zdrojích byly převzaty ze Systému evidence zátěží (databáze SEZ) jako 
nejúplnější informace na úrovni ČR. Přes vysokou úroveň systému patří mezi významnější problémy 
pro implementaci Rámcové směrnice neúplnost shromážděných dat, občas problematický způsob 
aktualizace a neúplný rozsah sledovaných látek. 

 Data o plošném znečištění nepatří do kategorie primárních dat – je nutné je zpracovat a 
interpretovat. Jejich věrohodnost je tedy ovlivněna jak úrovní a dostupností primárních dat, tak 
metodickými postupy a možnostmi vyhodnocení a interpretace. 

Data o vstupech dusíku ze zemědělství byla na úrovni okresů naposledy zpracovávána ČSÚ za rok 
1999. Od té doby jsou vydávána pouze na úrovni krajů, což je již naprosto nepřijatelná úroveň 
generalizace. Pro potřeby Nitrátové směrnice se v současné době připravuje zpracování na menší 
jednotky, tato data však budou k dispozici až v příštím roce. 

Data o vstupech síry a dusíku z atmosférické depozice jsou zpracovávány v ČHMÚ. 
Problémem je jednak velmi nízký počet stanic, na kterých se provádí měření (cca 20 na celou 
republiku) a také fakt, že tímto způsobem se hodnotí pouze tzv. mokrá depozice, což výrazně 
zkresluje vstupy dusíku a síry na půdu z atmosférické depozice. 

Vstupy prostředků pro ochranu rostlin (pesticidů) do půdy jsou vedeny na velmi dobré úrovni, 
problémy jsou zde spíše v metodické rovině (výběr problematických pesticidů, chování pesticidů 
v půdě a ve vodě atd.). 

Dalšími základními údaji pro plošné vlivy je užívání půdy, tedy CORINE. Pro hodnocení byla 
použita data z poloviny 90. let, ve kterých zatím stále přetrvávají různé chyby. V současné době se 
dokončuje CORINE z let 2000 – 2002 – snad alespoň část problémů zde bude odstraněna. 

 

Data z monitoringu jakosti podzemních vod jsou k dispozici jednak ze státní sítě ČHMÚ, 
jednak ze sledování surové vody pro pitné účely. U dat ze sledování surové vody je problémem 



3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

 

 
 

 
3_2_7                                                                           89
 
 

 

jednak jejich dostupnost a hlavně formáty předávaných dat, které téměř znemožňují hodnocení dat. 
Státní síť sledování podzemních vod bude v nejbližším období procházet rekonstrukcí (vybudování 
nových objektů). Největším problémem pro hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu je u 
některých ukazatelů nízký počet sledování (1x ročně, poslední 2 – 3 roky) – viz tabulka přehledu 
monitoringu v kapitole 2.2.2. Z hlediska pesticidů se jeví jako problematické vykazování hodnot 
celkových pesticidů u odběrů podzemních vod pro pitné účely. Sumární hodnota je naprosto 
nevypovídající. 

Zcela chybí věrohodná data z monitoringu poblíž významných zdrojů znečištění – jak státní 
síť, tak odběry podzemních vod pro pitné účely se bodovým zdrojům znečištění pochopitelně vyhýbají. 
Data z databáze SEZ nemohou tento deficit ve stávající podobě nahradit. 
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3.2.8. Doporučení pro monitoring 
 
Z hlediska kvantitativního stavu pozemních vod bude do budoucna také nutné doplnit 

shromažďovaná data o údaje kolísání hladin podzemních vod v blízkosti velkých odběrů podzemních 
vod. 

Zásadním problémem monitoringu jakosti podzemních vod je to, že se systematicky vyhýbá 
bodovým zdrojům znečištění. Z hlediska směřování státní sítě pozorování je to v pořádku a 
samozřejmost pro odběry vody pro pitné účely, pro hodnocení rizikovosti je to však závažný 
nedostatek. Jak již bylo konstatováno v kapitole 3.2.7, data ze Systému evidence zátěží nemohou 
tento deficit ve stávající podobě nahradit. Na základě výsledků charakterizace by měla být pravidelně 
shromažďována alespoň data poblíž problematických bodových zdrojů znečištění, které byly 
vyhodnoceny jako rizikové (nepřímé hodnocení). Vhodnější by samozřejmě byl systematický přístup a 
pravidelné hodnocení rizikovosti všech bodových zdrojů znečištění podle kritérií Rámcové směrnice.  

Obecně nejvíce doporučení by mělo směřovat do oblasti monitoringu nebezpečných látek 
v podzemních vodách. Podle požadavků Rámcové směrnice bude nutné hlavně přizpůsobit 
monitorovací programy výsledkům charakterizace. V útvarech, kde se nachází buď významný zdroj 
znečištění, vyhodnocený jako rizikový (problematická stará zátěž, vysoké vstupy plošného znečištění 
apod.) nebo byl útvar označen jako rizikový na základě přímého hodnocení by měl být monitoring 
podrobněji zaměřen na problematické látky – a to jak pro provozní, tak situační monitoring. Konkrétní 
doporučení vyplývají z výsledků hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod. 

 
 


