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2 Analýza charakteristik oblasti povodí 

2.1 Povrchové vody 

2.1.1 Charakterizace typů útvarů povrchových vod 
 

Vodní útvary povrchových vod byly zařazeny do dvou kategorií - "řeky" a "jezera" podle čl. 
2(4) a 2(5), resp. kapitoly 1.1. Přílohy II, Rámcové směrnice pro vodní politiku, 2000/60/ES (dále jen 
Příloha II). Všechna "jezera" jsou silně ovlivněné resp. (výjimečně) umělé vodní útvary. 

Pro každou kategorii povrchových vod musí být odpovídající vodní útvary v oblasti povodí 
rozděleny na typy. Typy se rozumí ty, které jsou definovány s použitím „systému A“, nebo 
„systému B“, dle Přílohy II. 

Dle systému A se útvary povrchových vod v oblasti povodí nejprve rozdělí do odpovídajících 
ekoregionů. Vodní útvary v každém ekoregionu se pak rozdělí na typy vodních útvarů povrchových 
vod podle popisných charakteristik  

• Nadmořská výška 

• Velikost plochy povodí 

• Geologický typ 

Dle systému B se útvary povrchových vod v oblasti povodí rozdělí na typy s použitím hodnot 
závazných popisných charakteristik (nadmořská výška, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, geologie, 
velikost povodí) a takových volitelných charakteristik, nebo jejich kombinací, které jsou potřebné pro 
spolehlivé určení specifických referenčních biologických poměrů. 

Zpracování typologie vodních útvarů probíhalo současně s jejich vymezováním - zásadně se 
jedná o typologii vodních útvarů jako celků, nikoliv o typologii jednotlivých toků resp. úseků toků. 

 Zvolenému systému typologie odpovídá podle Přílohy II označení "B", používá však popisné 
charakteristiky a meze podle systému "A", s přidáním jediné doplňující charakteristiky - řádu toku v 
uzávěrném profilu vodního útvaru pro "řeky". Další doplnění vychází z toho, že většina vodních útvarů 
spadá do pásma nadmořských výšek 200-800 m. Bylo proto provedeno rozdělení na dvě pásma - 
200-500 a 500-800 m n.m. Pro jednotlivé vodní útvary byly zpracovány popisné charakteristiky 
(Příloha II, kap. 1.2.1 a 1.2.2) a vodní útvary byly rozděleny do příslušných typů. Typ je určen číselným 
kódem podle hodnot jednotlivých popisných charakteristik (deskriptorů), v pořadí uvedeném v Příloze 
II, kap. 1.2.1 a 1.2.2: 

 
Popisné charakteristiky typů útvarů povrchových vod v kategorii „Řeka“ 

  Ekoregion: 
 

Nadmořská výška -
uzávěrný profil (m): Geologie: Plocha povodí

 
Řád toku -

uzávěrný profil:
Typ kód  Typ kód Typ kód Typ kód  Řád kód

Maďarská 
nížina (11) 1  <200 1 křemitý 1 <100 1  4 4 

Karpaty (10) 2  200-500 2 vápnitý 2 100 - 
1000 2  5 5 

Východní 
plošiny (16) 3  500-800 3   1000-

10000 3  6 6 

Centrální 
vysočina (9) 4  >800 4   >10000 4  7 7 

         8 8 
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 Pro vodní útvary povrchových vod v kategorii jezera je také použit systém B, který využívá 
popisné charakteristiky systému „A“, s přidáním doplňující charakteristiky: Teoretická doba zdržení. 

 U charakteristiky nadmořská výška bylo pásmo 200 – 800m také rozděleno na dvě pásma 
200 – 500m a 500 – 800m. 

 Specifické rozdělení bylo použito v případě Teoretické doby zdržení vytvořením kategorií 5–10 
dnů, 10–365 dnů a více než 365 dnů. První kategorie reprezentuje nádrže s vysokou obměnou vody, 
kde se až na výjimky nevytváří stabilní teplotní zvrstvení. Druhá kategorie reprezentuje nádrže s 
průměrnou a delší dobou zdržení do jednoho roku a tvorbou stabilní teplotní stratifikace. Poslední 
kategorie je vyhrazena pro nádrže s velmi dlouhou dobou zdržení a víceletým cyklem hospodaření a 
tvorbou stabilní teplotní stratifikace. 

 
 
Popisné charakteristiky typů útvarů povrchových vod v kategorii „Jezero“ 

 Nadmořská 
výška -  Plocha 

hladiny 
Průměrná 
hloubka   Průměrná 

doba zdržení -Ekoregion: 
 hladina (m):  

Geologie: 
(km2): (m):  (dny): 

Typ kód  Typ kód  Typ kód Typ kód Typ kód  Typ kód
Maďarská 
nížina (11) 1  <200 1  křemitý 1 0,5-1 1 <3 1  <10 1 

Karpaty (10) 2  200-
500 2  vápnitý 2 1-10 2 3-15 2  10-365 2 

Východní 
plošiny (16) 3  500-

800 3    10-100 3 >15 3  >365 3 

Centrální 
vysočina (9) 4  >800 4           
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2.1.2 Typově specifické referenční podmínky a maximální ekologický 
potenciál 

 
Základem stanovování typově specifických referenčních podmínek je úvaha, že v hustě 

osídlené krajině je nutno stanovit standard změn na přiměřené historické úrovni, tj. zhruba k roku 
1848, kdy zemědělství odpovídalo dnešním rozlohám a významné změny hydromorfologických 
charakteristik toků a jejich znečišťování byly v počátcích. Typově referenční podmínky budou 
stanoveny pro ty typy vodních útvarů, které budou obsahovat minimálně 5 vodních útvarů. Typy jsou 
odvozeny podle systému "B", tedy v podstatě systému "A" Přílohy II, který byl doplněn o již uvedené 
deskriptory řád toku a průměrná doba zdržení. Pro nadmořskou výšku bude téměř jediná kategorie 
200-800 m dělena na dvě skupiny 200-500 a 500-800 m n.m. Pro vodní útvary, zařazené do 
"vzácných" typů budou hledána řešení v připojení k nejbližšímu typu (skupiny typů), pro toky řádu 7-8 
se předpokládá vytvoření společného typu, pro který bude nutno hledat typově referenční podmínky 
odbornou úvahou pro jednotlivé vodní útvary. 

Po vymezení silně ovlivněných vodních útvarů v kategorii "řeka" budou podobným způsobem 
odvozovány podmínky maximálního ekologického potenciálu. Základem je určení vztahu takového 
útvaru ke kategorii povrchových vod, která je nejblíže příslušnému umělému nebo silně ovlivněnému 
vodnímu útvaru, a k příslušného typu vodního útvaru v rámci této kategorie. Dalším krokem musí být, 
v souladu s čl. 4 (3) Směrnice, posouzení změn určených účelem vlastního ovlivnění původního 
vodního útvaru, které vedlo ke změnám vyjádřeným jeho konečnou identifikací jako silně ovlivněného. 

Vodní útvary v kategorii "jezero" jsou všechny identifikovány jako silně ovlivněné nebo umělé. 
Stanovení maximálního ekologického potenciálu zde nemá oporu v žádném neovlivněném systému 
podobného morfologického typu, od kterého by bylo možné odvodit míru odchylky pro příslušné 
deskriptory, a tedy i představu o mezích dobrého ekologického potenciálu. To bude řešeno na úrovni 
expertního posudku podle kapitoly 1.3 Přílohy II, s respektováním příslušných typů, které budou 
sdruženy do skupin typů. 

Souběžně probíhá příprava Registru kalibrační sítě vzorových lokalit (podle kap. 1.4.1 Přílohy 
V, Směrnice), který přinese podklady pro stanovení horní a dolní hranice ekologického stavu pro vodní 
útvary kategorie "řeka". Pro kategorie "jezero" je systém zaměřen výhradně na přirozená jezera, čili 
pro řešení v ČR nebude použitelný. 

Pro vodní útvary "řeky" lze počítat se zpracováním typově referenčních podmínek pro tyto typy 
vodních útvarů (není zahrnut předpoklad, že budou prohlášeny za silně ovlivněné vodní útvary): 

Typy s více než pěti vodními útvary představují 70,9% z celkového počtu 103 vodních útvarů 
tekoucích vod v Oblasti povodí Odry. 35 vodních útvarů spadá do celkem 17 minoritních typů. 
Diversita typů je určena příslušností ke třem ekoregionům a poměrně malé rozloze české části povodí 
Odry. Další postup upřesňování typologie a hledání typově referenčních podmínek bude zahrnovat 
vážení významu deskriptoru "ekoregion", případně v hledání vhodných modelů v polské části oblasti 
povodí.  

Stanovení typově referenčních podmínek je plánováno na období od roku 2005. Pro vodní 
útvary 4. řádu a 5. řádu se předpokládá v typech obsahujících více než 5 vodních útvarů nalezení 
konkrétních vodních útvarů, které budou vyhlášeny jako typově referenční. Pro toky vyššího řádu se 
předpokládá významný podíl odborného posouzení podle čl. 1.3 Přílohy V, Směrnice. Vlastní práce 
mohou být zahájeny až po uzavření prvního určení silně ovlivněných vodních útvarů. Ty totiž 
samozřejmě nelze zahrnout do sumy tvarů kandidujícím na typově referenční, a budou muset být pro 
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tento účel vyjmuty z příslušných typů. Typologie tedy bude v průběhu stanovení typově referenčních 
podmínek ještě upravována.  

Stanovení maximálního ekologického potenciálu může být rovněž provedeno až po uzavření 
prvního určení silně ovlivněných vodních útvarů. To je provedeno na základě posouzení současného 
stavu hydromorfologických charakteristik vodních útvarů (viz kapitola 2.1.5). Jako další krok musí být v 
souladu s článkem 4 (3) Směrnice, definováno k jakému účelu byl původní vodní útvar ovlivněn až na 
úroveň „Silně ovlivněného vodního útvaru“, včetně jeho charakteristik, které byly změněny v rozsahu 
nezbytném pro tento účel. Pak může následovat stanovení maximálního ekologického potenciálu a 
příslušné odchylky. Pro tekoucí vody je obecným rysem tohoto ovlivnění změna hydromorfologických 
charakteristik, obdobná zvýšení řádu toku. 

 

 
Oblast povodí: ODRA     
  TYPOLOGIE vodních útvarů tekoucích vod podle: 

VUV  "A"  
32114 19 3211 20 
22214 15 2221 16 
43114 11 3212 15 
32124 7 4311 11 
32125 6 2321 7 
23214 5 4211 7 
32214 5 4212 7 
42114 5   

počet útvarů 73   83 
% útvarů 70,9   75,5 
počet typů 8   7 
Celkový počet útvarů:  103   
Celkový počet typů: 25   
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2.1.3 Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému 
ekologickému stavu 

 
Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu je 

ve stadiu výstavby. K dispozici je rozdělení vodních útvarů tekoucích i stojatých vod do typů založené 
na popisných charakteristikách doplněného systému "A", který je proto zásadně označován jako "B", 
podle Přílohy II (viz kapitola 2.1.1).  

Tekoucí vody: Pro vodní útvary tekoucích vod bylo toto rozdělení do typů v roce 2003 
ověřováno prostřednictvím biotických charakteristik (ověření "bottom up") - analýzou společenstev 
makrozoobenthosu. Byl vyhodnocen soubor dostatečně podrobných dat reprezentujících 137 vodních 
útvarů, zařazených do 43 teoretických typů, které sumárně pokrývají 85% území ČR. Typologie byla i 
po biologickém ověření shledána vyhovující, s tím, že příslušnost k povodí je významnější než 
příslušnost k ekoregionu, a není nutno dělit kategorii nadmořské výšky 200-800 m. V Oblasti povodí 
Labe bude nutno rozdělit tři velké typy (42114, 42124, 42125, pokrývající 45% území ČR) na 
podskupiny. Vzácné typy, obsahující nízký počet vodních útvarů, jsou sdružovány do skupin. 

Stojaté vody: 77% vodních útvarů (všechny jsou Silně ovlivněné popř. umělé) je pracovně 
zařazeno do tří skupin typů, kde určující charakteristikou je průměrná hloubka (ekoregion a plocha 
hladiny nejsou podstatné). Tím jsou morfologicky vyděleny nádrže rybničního typu a údolní nádrže - 
středně hluboké a hluboké. V těchto skupinách budou hledány charakteristiky umožňující zobecnění 
maximálního ekologického potenciálu, při respektování článku 4(3) Směrnice, tj. určení změn 
nezbytných pro účel změny na Silně ovlivněný vodní útvar a odchylku změn, které nejsou s účelem 
této změny nezbytně spojeny. V tomto případě nebyla použita doplňující popisná charakteristika 
průměrná doba zdržení, protože všechny tyto vodní útvary mají průměrnou dobu zdržení vyšší než 5 
dnů. 

 
VÚ Jezera       Oblast povodí:             

Kód typu LABE DUNAJ ODRA celk.: Nadm. výška Geologie Plocha nádr. Hloubka 

42121 13 1 0 14 200-500 Křemitý 1 - 10  <3 
42111 5 0 0 5 200-500 Křemitý 0,5 -1 <3 
42112 4 4 0 8 200-500 Křemitý 0,5 -1 3-15 
43112 4 2 0 6 500-800 Křemitý 0,5 -1 3-15 
42122 4 2 1 7 200-500 Křemitý 1 - 10  3-15 
43122 4 0 0 4 500-800 Křemitý 1 - 10  3-15 
43123 5 0 1 6 500-800 Křemitý 1 - 10  >15 
42123 1 3 0 4 200-500 Křemitý 1 - 10  >15 
42133 4 0 0 4 200-500 Křemitý 10 -100 >15 

VÚ 44 12 2 58     

% 88 70 25 77     
 

Jak je patrné z tabulky, pro českou část oblasti povodí Odry, je použití tohoto zjednodušujícího 
postupu omezené. Je to dáno relativně malou plochou oblasti povodí a malým počtem vodních útvarů 
(celkem 8 jezer), a navíc se zde stýkají  ekoregiony 9,10 a 16,. To umožňuje použít rozdělení vodních 
útvarů stojatých vod podle typologie pouze pro typy v ekoregionu 9. Při stanovení podmínek 
maximálního ekologického potenciálu bude charakteristika "ekoregion" označena nižší váhou, nebo 
bude využito typů stanovených v sousedních státech.  
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2.1.4 Vymezení útvarů povrchových vod 
 

Základem postupu při vymezování vodních útvarů je Směrnice Rady 86/280/EHS 
( dále Guidance ) Společné implementační strategie č. 2 "Vymezování vodních útvarů". Zásady jsou : 
Vodní útvar povrchové vody musí představovat oddělený prvek povrchových vod, zahrnující pouze 
sousedící dílčí prvky a nepřekrývající se s dalšími vodními útvary, který musí být charakterizován v 
jedné kategorii a v jednom typu. Základním podkladem pro vymezování jsou geografické a 
hydromorfologické charakteristiky, např. soutok řek je důvodem pro vymezení hranice vodního útvaru. 
Dalším důvodem po tomto kroku jsou obecně možnosti stanovení environmentálních cílů pro vodní 
útvar, které mohou v první řadě souviset s působením antropogenních vlivů: Analýza vlivů může vést k 
určení vodního útvaru jako silně ovlivněného, nebo k jeho rozdělení na části s významně odlišným 
stavem, s odlišnými tlaky, v souvislosti s hranicemi chráněných území apod. Členské státy mají 
volnost v rozhodování o koncepci vymezení vodních útvarů, je však třeba vyvarovat se přílišné 
podrobnosti vedoucí k atomizaci systému vodních útvarů, která vede k nemožnosti stanovit pro ně 
environmentální cíle v Plánech povodí. 

  

Postup vymezování vodních útvarů proto není uzavřen a bude se vyvíjet až do vyhlášení 
prvních Plánů povodí. Obecně přijaté vymezení vodních útvarů vychází z geografického vymezení, do 
kterého jsou zahrnuty prvky tlaků pouze v zařazení vodních útvarů stojatých vod antropogenního 
původu (viz dále). 

V České republice se mohou vyskytovat vodní útvary povrchových vod kategorie "řeka" nebo 
"jezero", nebo útvary identifikované jako vodní útvary povrchových vod umělé nebo silně ovlivněné 
(Příloha II, 1.1). Vymezení vodních útvarů povrchových vod vychází z těchto zásad/předpokladů: 

Vzhledem k tomu, že charakterizace vodních útvarů umělých a silně ovlivněných se provede 
podle popisných charakteristik té kategorie povrchových vod, která je nejblíže příslušnému umělému 
nebo silně ovlivněnému vodnímu útvaru, je začlenění kteréhokoliv vodního útvaru povrchových vod do 
kategorie řeka nebo jezero zásadní. 

V České republice existují jen tři významná jezera přirozeného původu, která ovšem 
(vzhledem k malé velikosti, typu a lokalizaci v chráněných oblastech) není třeba vyhlásit za 
samostatné vodní útvary a jsou součástí vodních útvarů tekoucích vod. Všechny vyhlášené vodní 
útvary kategorie "jezero", tedy splňující obsah článku 2(5) Směrnice, jsou antropogenního původu a 
budou identifikovány jako silně ovlivněné vodní útvary, případně umělé (pokud nevznikly modifikací 
úseku toku). 

Vymezení vodních útvarů povrchových tekoucích vod na území ČR bylo připravováno 
současně se základní typologií podle Přílohy II a vychází z členění hydrografické sítě toků na řády 
podle Strahlera, tj. hierarchického systému se stoupající číselnou hodnotou "charakteristiky" od 
pramene po ústí do moře. Princip členění hydrografické sítě podle Strahlera vychází z předpokladu, že 
řád toků se začne počítat od pramene jako řád 1 a bude se zvyšovat vždy při soutoku s tokem 
stejného řádu. Není tedy důležité který tok (řád) se vlévá do moře, ale v tocích stejného řádu můžeme 
ve stejných (antropogenně neovlivněných) geografických, klimatických a geologických podmínkách 
nalézt srovnatelná společenstva vodních organismů, stejné fyzikální podmínky nebo stejné nebo velmi 
podobné pozaďové (neovlivněné) koncentrace chemických látek. Řád toku podle Strahlera je v 
ekologické literatuře používán jako základní souhrnná typologická charakteristika. Obecné korelace s 
řádem toku jsou pro vzdálenost od pramene, sklon, průtok atd. Princip stanovení řádu toků podle 
Strahlera je naznačen na obr: Princip vymezení řádu podle Strahlera 
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Je nutné pro vymezení vodních útvarů zvolit vhodnou 
podrobnost, která zajistí na jedné straně přiměřenou homogenitu (či 
heterogenitu) vodního útvaru s možností hodnotit ekologický a 
chemický stav útvaru jako celku a na druhé straně zajistí 
dostatečnou přehlednost a možnost zpracování výsledků na úrovni 
celé oblasti povodí, zejména pro účely Plánů povodí. 

V přípravném období vymezování vodních útvarů (2002-3) 
byly testovány dvě varianty - se základní jednotkou povodí toku 5. 
řádu a povodí toku 4. řádu. Na základě postupného projednání 
návrhu metodiky vymezování vodních útvarů (ve dnech 28.2.2003, 
30.4.2003, 4.6.2003) a samostatné schůzky s experty Českého 
hydrometeoro-logického ústavu byla zvolena varianta založená na 
dělení hydrografické sítě toků na území ČR na vodní útvary a jejich 
povodí, kde nejmenší samostatnou jednotkou je tok řádu 4 podle 
Strahlera a jemu odpovídající povodí. Z toho vyplývá, že toky řádu 1-
3 budou zahrnuty v povodí toku 4. řádu a nebudou vymezeny jako 
samostatné vodní útvary. Vodní útvary toků 4. řádu podle Strahlera 

Obr: Princip stanovení řádu   označujeme jako „horní“, protože výše už neleží žádný samostatný 
podle Strahlera                           vodní útvar a jejich rozvodnice tvoří hranici s jinými povodími toků 4. 

      nebo vyššího řádu.  

Toky vyšších řádů (5-8) jsou považovány za samostatné („průtočné“) vodní útvary včetně 
jejich mezipovodí. Do celkové plochy povodí těchto útvarů musí být započítány i plochy povodí útvarů 
ležících výše. Na rozdíl od vodních útvarů „horních“ mohou být „průtočné“ vodní útvary dále děleny. 
Samozřejmým důvodem je změna řádu toku, dále soutok s významným přítokem nižšího řádu, dále 
mohou být důvodem významné změny přirozeného charakteru toku (např. významné morfologické 
změny – rozdělení na úsek přirozený a silně modifikovaný). U toků vyšších řádů (> 6) bude nutno 
postupně (obecně v horizontu roku 2006 a podle postupu rozpracovaní Plánů povodí) uvážit 
oprávněnost či účelnost zahrnutí menších přítoků (řád < 4) do vodního útvaru, vzhledem k přirozeně 
rozdílným environmentálním cílům. Již zmíněným důvodem dělení jsou vodní útvary stojatých vod 
(nádrže, rybníky), přerušující primárně geograficky vymezené vodní útvary tekoucích vod. 

 

Jaké jsou hlavní rysy a výhody/nevýhody zvoleného systému a jeho podrobnosti: 

• Použitím řádu toku 4 podle Strahlera jako nejmenší jednotky pro vodní útvary se u ploch 
povodí dostáváme na minimální úroveň cca 10 km2, což je v systému typologie "A" dolní 
hranice pro typ vodního útvaru podle plochy povodí (Příloha II, čl. 1.2.1). Pokud bychom zvolili 
řád 3 nebo nižší, odpovídající plochy povodí by se zmenšily a dostali bychom se do řádově 
větší podrobnosti než požaduje WFD pro typologii. A samozřejmě by došlo k nežádoucí 
"atomizaci" systému [5]. Pokud bychom naopak zvolili řád vyšší (5-6), velikostní kategorie 
povodí 10-100 km2 by byla zastoupena jen minimálně, a obecně bychom dostali vodní útvary 
velmi nehomogenní, pro které bychom nedokázali stanovit environmentální cíle, ekologický a 
chemický stav, atd. 

• Řád toku 4 podle Strahlera odpovídá v zavedeném hydrologickém členění území ČR (podle 
Základní vodohospodářské mapy 1:50 000) jednomu a více povodím IV. řádu. Jen ve 
výjimečných případech nemá tok 4. řádu (podle Strahlera) adekvátní hydrologické povodí. 
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• Menší jednotky vodních útvarů, založené na členění již od úrovně řádu 4 umožňují stanovit 
menší množství jednoznačně definovaných typů vodních útvarů a posléze i výběr vhodných 
referenčních lokalit pro hodnocení stavu vodního útvaru.  

• Sousedící vodní útvary, příslušející do stejného typu, lze pro některé specifické účely, např. 
pro charakterizaci a určení rizikových vodních útvarů, sloučit do skupin, které mohou být 
posuzovány společně, včetně určení environmentálních cílů, systému monitoringu apod. 

• Při malém počtu vodních útvarů hrozí riziko, že všechny nebo jejich většina budou označeny 
jako útvary, kde hrozí riziko nedosažení environmentálních cílů do roku 2015. V případě 
podrobnějšího členění území budou alespoň některé vodní útvary vyhodnoceny jako 
nerizikové. 

• Volba menší územní jednotky (vodního útvaru) je výhodná pro přímou komunikaci se 
samosprávou a s lidmi či organizacemi, kterých se stav vodního útvaru přímo dotýká. Je to 
výhodné i z pohledu rozhodování na místní úrovni a pro veřejné projednávání Plánů řízení 
oblastí povodí.  

 

 "Jezero" čili vodní útvar stojaté vody je vymezen pro objekty stojaté vody, které mají 
plochu hladiny větší než 0,5 km2 a průměrnou dobu zdržení > 5 dní, a přerušují říční síť na toku 4. - 8. 
řádu. Tyto objekty jsou vymezeny jako silně ovlivněný vodní útvar. Objekty splňující tyto podmínky, 
které leží mimo říční síť, resp. na tocích řádu < 4, jsou identifikovány jako umělý vodní útvar (v 
současné době 2 případy). Ostatní stojaté vody (menší rybníky a zdrže) budou posuzovány jako vliv 
(pressure) na toku, čili jako součást vodního útvaru tekoucí vody, a hodnocení tohoto útvaru může 
vést k jeho identifikaci jako silně ovlivněný vodní útvar, ovšem beze změny kategorie. 

 

Vlastní postup vymezení vodních útvarů tedy obsahuje následující kroky: 

1. Základní systém útvarů povrchových vod tekoucích: 

Dílčí povodí resp. mezipovodí útvaru je definováno prostřednictvím uzávěrných profilů,  ve kterých 
dochází k dále uvedené změně řádu toku podle Strahlera. Uzávěrné profily útvarů byly určeny : 

• Na konci úseků toků 4. a vyššího řádu podle Strahlera, na který navazuje úsek toku vyššího 
řádu. 

• Na konci úseku toků 6. a vyššího řádu před soutokem s tokem o jeden řád nižším. 

• Na konci úseku toků 8. řádu před soutokem s tokem o 2 řády nižším. 

 
2. Vymezení vodních útvarů povrchových vod stojatých: 

• Výběr stojatých vod (nádrží apod.) splňujících kritéria (plocha hladiny, doba zdržení). 

• Jejich začlenění do systému vodních útvarů v říční síti jako prvků přerušujících vodní útvary 
tekoucích vod a vymezení dalších vodních útvarů tekoucích vod nad a pod "jezery", tedy 
neomezených změnou řádu toku jako prvním kritériem Guidance. 

 

Sumárně je v ČR vymezeno 1103 vodních útvarů povrchových vod. V Oblasti povodí Odry je 
vymezeno 111 vodních útvarů. 103 vodních útvarů spadá do kategorie "řeka" a 8 vodních útvarů do 
kategorie "jezero". 
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22114 Karpaty křemitý <100 200-500 4 3
22214 Karpaty vápnitý <100 200-500 4 15
22215 Karpaty vápnitý <100 200-500 5 1
22225 Karpaty vápnitý 100-1000 200-500 5 2
22226 Karpaty vápnitý 100-1000 200-500 6 1
23214 Karpaty vápnitý <100 500-800 4 5
23215 Karpaty vápnitý <100 500-800 5 1
31114 Východní plošiny křemitý <100 <200 4 3
31125 Východní plošiny křemitý 100-1000 <200 5 1
31137 Východní plošiny křemitý 1000-10000 <200 7 2
32114 Východní plošiny křemitý <100 200-500 4 19
32115 Východní plošiny křemitý <100 200-500 5 1
32124 Východní plošiny křemitý 100-1000 200-500 4 7
32125 Východní plošiny křemitý 100-1000 200-500 5 6
32126 Východní plošiny křemitý 100-1000 200-500 6 2
32136 Východní plošiny křemitý 1000-10000 200-500 6 3
32137 Východní plošiny křemitý 1000-10000 200-500 7 1
32214 Východní plošiny vápnitý <100 200-500 4 5
32224 Východní plošiny vápnitý 100-1000 200-500 4 1
32225 Východní plošiny vápnitý 100-1000 200-500 5 2
42114 Centrální vysočina křemitý <100 200-500 4 5
42124 Centrální vysočina křemitý 100-1000 200-500 4 3
42125 Centrální vysočina křemitý 100-1000 200-500 5 2
43114 Centrální vysočina křemitý <100 500-800 4 11
43125 Centrální vysočina křemitý 100-1000 500-800 5 1

Typy vodních útvarů povrchových vod v kategorii tekoucí vody

1/1
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Tabulka N2
Pracovní číslo 
vodního útvaru

Identifikátor 
vodního útvaru Název vodního útvaru Typ vodního 

útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

1 20018000 Odra po soutok s tokem Lazský potok 42124 Odra 201010180
2 20019000 Lazský potok po ústí do toku Odra 42114 Lazský potok 201010190
3 20027000 Budišovka po ústí do toku Odra 42114 Budišovka 201010270
4 20062000 Luha po ústí do toku Odra 32114 Luha 201010630
5 20067000 Odra po soutok s tokem Jičínka 32125 Odra 201010680
6 20068000 Jičínka po soutok s tokem Zrzávka 22214 Jičínka 201010690
7 20073000 Zrzávka po ústí do toku Jičínka 22214 Zrzávka 201010740
8 20076000 Jičínka po ústí do toku Odra 32225 Jičínka 201010770
9 20095000 Husí potok po ústí do toku Odra 32124 Husí potok 201011010

10 20107000 Sedlnice po ústí do toku Odra 32214 Sedlnice 201011130
11 20117000 Bílovka po ústí do toku Odra 32124 Bílovka 201011230
12 20118000 Odra po soutok s tokem Lubina 32136 Odra 201011240
13 20121000 Lubina po soutok s tokem Bystrý potok 22114 Lubina 201011270
14 20124000 Bystrý potok po ústí do toku Lubina 22214 Bystrý potok 201011300
15 20128000 Tichávka po ústí do toku Lubina 22214 Tichávka 201011340
16 20139000 Lubina po ústí do toku Odra 32225 Lubina 201011450
17 20145000 Ondřejnice po ústí do toku Odra 32214 Ondřejnice 201011510
18 20152000 Porubka po ústí do toku Odra 32115 Porubka 201011590
19 20153000 Odra po soutok s tokem Opava 32136 Odra 201011600
20 20156000 Černá Opava po ústí do toku Opava 43114 Černá Opava 202010030
21 20161000 Střední Opava po soutok s tokem Bílá Opava 43114 Střední Opava 202010080
22 20162000 Bílá Opava po ústí do toku Střední Opava 43114 Bílá Opava 202010090
23 20190000 Opava po soutok s tokem Opavice 42125 Opava 202010370
24 20199000 Opavice po soutok s tokem Burkvízský potok 42124 Opavice 202010460
25 20212000 Opavice po ústí do toku Opava 42124 Opavice 202010590
26 20228000 Čižina po ústí do toku Opava 32124 Čižina 202010750
27 20234000 Heraltický potok po ústí do toku Opava 32114 Heraltický potok 202010810
28 20244000 Opava po soutok s tokem Moravice 32125 Opava 202010910
29 20249000 Moravice po soutok s tokem Bělokamenný potok 43114 Moravice 202020050
30 20250000 Bělokamenný potok po ústí do toku Moravice 43114 Bělokamenný potok 202020060
31 20264000 Podolský potok po ústí do toku Moravice 43114 Podolský potok 202020200

Vodní útvary povrchových vod v kategorii tekoucí vody

1/4



2. Analýza charakteristik oblasti povodí

Tabulka N2
Pracovní číslo 
vodního útvaru

Identifikátor 
vodního útvaru Název vodního útvaru Typ vodního 

útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

32 20271000 Moravice po soutok s tokem Kočovský potok 43125 Moravice 202020270
33 20276000 Kočovský potok po ústí do toku Moravice 43114 Kočovský potok 202020320
34 20292000 Černý potok po vzdutí nádrže Slezská Harta 43114 Černý potok 202020480
36 20301000 Moravice od hráze nádrže Slezská Harta po vzdutí nádrže Kružberk 42125 Moravice 202020570
37 20308000 Lobník po vzdutí nádrže Kružberk 42114 Lobník 202020640
39 20338000 Hvozdnice po ústí do toku Moravice 32124 Hvozdnice 202020940
40 20343000 Moravice po ústí do toku Opava 32125 Moravice 202020990
41 20361000 Opusta po ústí do toku Opava 32114 Opusta 202030180
42 20369000 Opava po ústí do toku Odra 32136 Opava 202030270
43 20371030 Odra po soutok s tokem Ostravice 32137 Odra 202040033
44 20374000 Bílá Ostravice po soutok s tokem Smradlava 23214 Bílá Ostravice 203010030
45 20375000 Smradlava po ústí do toku Bílá Ostravice 23214 Smradlava 203010040
46 20377000 Černá Ostravice po ústí do toku Ostravice 23214 Černá Ostravice 203010060
47 20378000 Ostravice po vzdutí nádrže Šance 23215 Ostravice 203010070
48 20385000 Řečice po vzdutí nádrže Šance 23214 Řečice 203010140
50 20390000 Ostravice po soutok s tokem Čeladenka 22225 Ostravice 203010190
51 20393000 Čeladenka po soutok s tokem Frýdlandská Ondřejnice 22214 Čeladenka 203010220
52 20394000 Frýdlandská Ondřejnice po ústí do toku Čeladenka 22214 Frýdlandská Ondřejnice 203010230
53 20395000 Čeladenka po ústí do toku Ostravice 22215 Čeladenka 203010240
54 20402000 Ostravice po soutok s tokem Morávka 22226 Ostravice 203010330
55 20405000 Morávka po soutok s tokem Skalka 23214 Morávka 203010360
56 20408000 Skalka po ústí do toku Morávka 23214 Skalka 203010390
58 20412000 Velký Lipový potok po ústí do toku Morávka 22214 Velký Lipový potok 203010430
59 20418000 Mohelnice po ústí do toku Morávka 22214 Mohelnice 203010490
60 20419010 Morávka po ústí do toku Ostravice 22225 Morávka 203010502
61 20429000 Olešná po vzdutí nádrže Olešná 32214 Olešná 203010602
63 20429010 Olešná po ústí do toku Ostravice 32214 Olešná 203010602
64 20430000 Ostravice po soutok s tokem Lučina 32126 Ostravice 203010610
65 20433000 Lučina po vzdutí nádrže Žermanice 22214 Lučina 203010640
67 20435001 Lučina po soutok s tokem Říčky 22114 Lučina 203010660
68 20438000 Říčky po ústí do toku Lučina 22114 Říčky 203010690
69 20440000 Sušanka po ústí do toku Lučina 32114 Sušanka 203010710
70 20446000 Venclůvka po ústí do toku Lučina 32114 Venclůvka 203010770

2/4
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Tabulka N2
Pracovní číslo 
vodního útvaru

Identifikátor 
vodního útvaru Název vodního útvaru Typ vodního 

útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

71 20450000 Datyňka po ústí do toku Lučina 32114 Datyňka 203010810
72 20451000 Lučina po ústí do toku Ostravice 32125 Lučina 203010820
73 20452000 Ostravice po ústí do toku Odra 32126 Ostravice 203010830
74 20458000 Stružka po soutok s tokem Michálkovický potok 32114 Stružka 203020060
75 20461000 Odra po soutok s tokem Od Bažantnice 31137 Odra 203020090
76 20470000 Bečva po ústí do toku Odra 31114 Bečva 203020180
77 20471000 Odra po státní hranici 31137 Odra 203020190
78 20483000 Lomná po ústí do toku Olše 22214 Lomná 203030120
79 20487000 Jasení po ústí do toku Olše 22214 Jasení 203030160
80 20493000 Hluchová po ústí do toku Olše 22214 Hluchová 203030220
81 20503000 Tyra po ústí do toku Olše 22214 Tyra 203030320
82 20510000 Ropičanka po ústí do toku Olše 22214 Ropičanka 203030420
83 20530000 Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko 22214 Stonávka 203030620
85 20532000 Stonávka po ústí do toku Olše 32224 Stonávka 203030640
86 20535010 Karvinský potok po ústí do toku Olše 32114 Karvinský potok 203030672
87 20537000 Petrůvka po ústí do toku Olše 32114 Petrůvka 203030690
88 20537080 Lutyňka po ústí do toku Olše 31114 Lutyňka 203030753
89 20539000 Olše po státní hranici 31125 Olše 203030770
90 20550000 Bílá Voda po státní hranici 32114 Bílá Voda 204010110
91 20556000 Pišťský potok po státní hranici 31114 Pišťský potok 204010170
92 20579000 Zlatý potok po státní hranici 32114 Zlatý potok 204020220
93 20583000 Zlatý potok po ústí do toku Osoblaha 32124 Zlatý potok 204020260
94 20584000 Osoblaha po státní hranici 32124 Osoblaha 204020270
95 20585000 Pavlovický potok po státní hranici 32124 Pavlovický potok 204020260
96 20628000 Javornický potok po státní hranici 32114 Javornický potok 204040150
97 20631000 Račí potok po státní hranici 32114 Račí potok 204040180
98 20639000 Vojtovický potok po státní hranici 32114 Vojtovický potok 204040260
99 20642000 Lánský potok po státní hranici 32114 Lánský potok 204040290
100 20657000 Vidnávka po soutok s tokem Černý potok 32114 Vidnávka 204040470
101 20662000 Černý potok po soutok s tokem Červený potok 32114 Černý potok 204040520
102 20665000 Červený potok po soutok s tokem Černý potok 32114 Červený potok 204040550
103 20667000 Vidnávka po státní hranici 32125 Vidnávka 204040570
104 20675000 Bělá po soutok s tokem Červenohorský potok 43114 Bělá 204040650

3/4
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Tabulka N2
Pracovní číslo 
vodního útvaru

Identifikátor 
vodního útvaru Název vodního útvaru Typ vodního 

útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

105 20676000 Červenohorský potok po ústí do toku Bělá 43114 Červenohorský potok 204040660
106 20680000 Keprnický potok po ústí do toku Bělá 43114 Keprnický potok 204040700
107 20690000 Vrchovištní potok po ústí do toku Bělá 42114 Vrchovištní potok 204040800
108 20696000 Staříč po ústí do toku Bělá 42114 Staříč 204040860
109 20704000 Olešnice po ústí do toku Bělá 32114 Olešnice 204040940
110 20705000 Bělá po státní hranici 32125 Bělá 204040950

4/4
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Tabulka N3

Kód typu 
útvaru Název ekoregionu Geologický 

typ
Plocha 

nádrže (km2)
Nadmořské 
výšky (m)

Hloubka 
nádrže

Doba 
zdržení

Počet 
výskytů

221223 Karpaty křemitý 1 - 10 200 - 500 3 - 15 > 365 1
222222 Karpaty vápnitý 1 - 10 200 - 500 3 - 15 10 - 365 1
232122 Karpaty vápnitý 0,5 - 1 500 - 800 3 - 15 10 - 365 1
221122 Karpaty křemitý 0,5 - 1 200 - 500 3 - 15 10 - 365 1
321222 Východní plošiny křemitý 1 - 10 200 - 500 3 - 15 10 - 365 1
232232 Karpaty vápnitý 1 - 10 500 - 800 > 15 10 - 365 1
431233 Centrální vysočina křemitý 1 - 10 500 - 800 > 15 > 365 1
421222 Centrální vysočina křemitý 1 - 10 200 - 500 3 - 15 10 - 365 1

Typy vodních útvarů povrchových vod v kategorii stojaté vody

1/1
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Tabulka N4
Identifikátor útvaru 
povrchových vod 

stojatých
Název útvaru Kód typu 

útvaru
Hydrologické 

pořadí Název toku

203010660001 Žermanice 221223 2-03-01-066/0 Lučina
203030620001 Těrlicko 222222 2-03-03-062/0 Stonávka
203010420002 Morávka 232122 2-03-01-042/0 Morávka
203010602002 Olešná 221122 2-03-01-060/2 Olešná
203020080017 Heřmanický r. 321222 2-03-02-008/0 Stružka
203010150001 Šance 232232 2-03-01-015/0 Ostravice
202020550001 Slezská Harta 431233 2-02-02-055/0 Moravice
202020650002 Kružberk 421222 2-02-02-065/0 Moravice

Vodní útvary povrchových vod v kategorii stojaté vody

1/1
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2.1.5 Určení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod 
 
Úvod 

Koncepce silně ovlivněných a umělých vodních útvarů byla vytvořena proto, aby umožnila 
pokračování těch specifikovaných využití, která poskytují značné společenské a ekonomické přínosy, 
aby však zároveň umožnila změkčit opatření ke zlepšení kvality vody. 

Pro klasifikaci jako silně ovlivněný nebo umělý vodní útvar je ekologickým cílem “dobrý 
ekologický potenciál” (GEP) a dobrý chemický stav, který musí být dosažen do roku 2015. GEP je 
méně přísný cíl než GES („dobrý ekologický stav“), protože připouští úlevy pro ekologické dopady 
vyplývající z těch fyzických změn, které jsou nutné k podpoře specifikovaného využívání nebo  které 
musí být zachovány, aby byly vyloučeny negativní vlivy na širší životní prostředí. 
 
Umělé vodní útvary 

Z definice dle Rámcové směrnice 2000/60/ES (Článek 2) Umělým vodním útvarem se míní 
útvar povrchové vody vytvořený činností člověka. Tyto pokyny specifikují umělý vodní útvar jako "útvar 
povrchové vody, který byl vytvořen na místě, kde před tím vodní útvar nebyl a který nebyl vytvořen 
přímou fyzickou změnou nebo pohybem nebo přemístěním stávajícího vodního útvaru". Mohou to být 
malé rybníky, přítoky nebo strouhy, které nebyly považovány za samostatné a významné prvky 
povrchových vod. Podle písemného vyjádření VÚV se v oblasti povodí Odry žádný umělý vodní útvar 
nevyskytuje. Povodí Odry navrhuje vymezit následující vodní útvary jako umělé: 
Přivaděč Morávka-Žermanice 
Bohumínská Stružka (mezi hraničními meandry Odry a Vrbickou Stružkou) 
 
 
SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY 
 
Úvod 

Metodika vymezení silně ovlivněných vodních útvarů, vytvořená v rámci projektu „Silně 
ovlivněné vodní útvary – Metody a jejich využití na pilotních povodích“ (kooperační program Flandry – 
Česká republika) vychází z následujících principů: je založena na dostupných datech, je aplikovatelná 
pro správce povodí a její výsledky jsou kompatibilní s metodikami EU. Zároveň je tato metodika co 
nejjednodušší. 
 
Postup předběžného vymezení 

Pro celkové zhodnocení založené na vlivu všech tlaků je nezbytné přiřadit jednotlivým tlakům 
v každém vodním útvaru parametry, které je možné mezi sebou porovnávat a ze kterých je možné 
vytvořit výsledné hodnocení. Všechny parametry nabývají hodnot v rozmezí 0 – 10 (0 – minimální 
ovlivnění, 10 – maximální ovlivnění). 
 
Parametry pro jednotlivé tlaky 

1. zakrytí/zatrubnění úseků vodních toků    SN_CL 

2. napřimování úseků vodních toků                           SN_SL              

3. zavzdutí úseků vodních toků             SN_IL            

4. kombinované hodnocení úprav koryta toku   SN_MI 

5. změna příčného profilu vodního toku  součást                        SN_MI 

6. regulace průtoku (příčné překážky)    SN_MG 

7. užívání vody (odběry)     SN_A 

Z těchto parametrů pro jednotlivé tlaky se pak počítají výsledné parametry pro jednotlivé vodní útvary. 
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Výsledné parametry pro hodnocení vodních útvarů  

průměrná normovaná významnost tlaků v rámci vodního útvaru  ASN 

maximální normovaná významnost tlaků v rámci vodního útvaru  MSN 

kde 

 

ASNk =( Wcv*[SN_CL]k + Wsl*[SN_SL]k + Wil*[SN_IL]k + Wmi*[SN_MI]k + mg*[SN_MG]k + Wa*[SN_A]k )/ 6 

MSNk  = max {[SN_CL]k, [SN_SL]k, [SN_IL]k, [SN_MI]k, [SN_MG]k, [SN_A]k} 

 

Wcv, Wsl, Wil, Wmi, Wmg, Wa – váhové faktory jednotlivých dílčích tlaků 

k – dílčí vodní útvar (k  <1;130>) 

 
 
Vážení významnosti jednotlivých tlaků v rámci vodního útvaru 
 
Možnost vážení významnosti jednotlivých tlaků v rámci vodního útvaru 

Významnost jednotlivých tlaků stoupá s významností úseku toku na němž se vyskytují. Bylo 
navrženo vážení významnosti podle principu, že každý jednotlivý tlak má takovou váhu, jaký je součet 
délek všech vodních toků nad ním. Prakticky byly segmenty vodních toků rozřazeny do pěti tříd. 
Tlakům na páteřních tocích spadajících do třídy 1 byla přiřazena 5x vyšší významnost než tlakům na 
pramenných segmentech třídy 5.  
 
 
Relativní vyvažování inventarizovaných tlaků a celkové zařazení 

Váhové faktory: 

Při provedení prvního kroku je pro každý vodní útvar vypočteno šest parametrů v rozsahu od 0 
do 10. Ty mohou být jednoduše zprůměrovány do jednoho výsledného parametru. V praxi je 
upřednostňováno přiřazení váhových faktorů každému ze šesti parametrů, aby bylo umožněno dát 
vyšší relativní důležitost jednomu typu změny než jinému. 
    
 

druh tlaku akronym  váhový faktor  

zakrytí/zatrubnění úseků vodního toku SN_CL 0,1 

napřímení úseků vodního toku SN_SL 0,1 

zavzdutí úseků vodního toku SN_IL 0,2 

kombinované hodnocení úprav koryta toku SN_MI 0,3 

regulace průtoku (příčné překážky) SN_MG 0,2 

užívání vody (odběry) SN_A 0,1 

součet váhových faktorů  1,0 
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Klasifikace ovlivnění vodních útvarů: 
V závislosti na vypočtené hodnotě vážené průměrné normované významnosti tlaků v rámci 

vodního útvaru (W_ASNW) jsou vodní útvary rozděleny do dvou skupin: silně ovlivněné a přírodní 
vodní útvary, a to podle následujícího klíče: 
 
(W_ASNW < 1) OR  (MSNW  < 5): není kandidátem na silně ovlivněný vodní útvar 

(W_ASNW ≥ 1) OR  (MSNW  ≥ 5) : je kandidátem na silně ovlivněný vodní útvar 

 
 
Použitá data 

Správce povodí poskytl zpracovateli následující data: 
 
- odběry (xls tabulka) 

- příčné překážky (xls tabulka) 

- nízký průtok (ČHMÚ) 

- hydromorfologie (xls tabulky) 

- podkladová data: 

shapefily segmentů, dílčích povodí vodních útvarů, útvarů povrchových vod stojatých 

  
 
Výstupy 

Výstupem předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů v povodí Odry je shapefile 
(vektorová vrstva vodních útvarů) s atributovou tabulkou, obsahující jak výsledné hodnocení každého 
vodního útvaru, tak i výsledky výpočtů pro jednotlivé tlaky  
 

V oblasti povodí Odry bylo vymezeno 110 vodních útvarů a pro předběžné vymezení těch 
silně ovlivněných správce povodí shromáždil informace pro všechny relevantní toky (od čtyř správců 
toků – tj. informace vlastní, od LČR a ZVHS). Na tomto podkladě DHI Hydroinform provedl numerické 
vyhodnocení tak, že pro každý vodní útvar bylo vypočteno šest parametrů, které nabývají hodnot od 0 
do 10 a každému ze šesti parametrů byl přiřazen váhový faktor, aby bylo umožněno dát vyšší relativní 
důležitost jednomu typu změny, než jinému. Výpočet byl uzpůsoben tak, že významnost jednotlivých 
vlivů stoupá s významností úseku toku, na němž jsou zaznamenány. Vážení významnosti se provedlo 
podle principu, že každý jednotlivý vliv („tlak“) má takovou váhu, jaký je součet délek všech vodních 
toků nad ním. Po uvedeném dvojím vážení bylo zmíněných šest parametrů následně zprůměrováno 
do jednoho výsledného parametru (akronym W_ASNW), udávajícího průměrnou váženou normovanou 
významnost vlivů („tlaků“) v rámci vodního útvaru.  
 

V závislosti na limitních hodnotách W_ASNW a MSNW (průměrná a maximální normovaná 
významnost tlaků v rámci vodního útvaru) byly vodní útvary rozděleny na ovlivněné a neovlivněné. 
Jako mezní kriteria jsou uvažovány hodnoty W_ASNW = 1 a MSNW = 5.  Při stanovení podmínky  

(W_ASNW ≥ 1) OR  (MSNW  ≥ 5)  

připadne v povodí Odry 73 z celkových 111 vodních útvarů (tj. 65,8 %) do kategorie silně ovlivněných. 110 
vodních útvarů patří do kategorie tekoucích povrchových vod. Sedm z osmi vodních útvarů v kategorii 
stojaté vody leží na posuzovaných tocích, a tedy se kryjí s existujícími vodními útvary v kategorii 
tekoucí vody. Zbývající osmý vodní útvar, Heřmanický rybník, UPOVJ_ID = 203020080017, neleží na 
žádném z posuzovaných toků, čímž zvyšuje celkový počet vodních útvarů ze 110 na 111. Jako útvar 
stojaté vody patří automatický mezi útvary silně ovlivněné.  
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Volba limitních kriterií vyplývá z následující logiky: 
Hranice s hodnotou W_ASNW = 1 znamená, že pokud i jeden významný vliv nabývá 

maximální hodnoty 10, je považován za natolik závažný, že se vodní útvar stává předběžně silně 
ovlivněným. V oblasti povodí Odry parametr W_ASNW, který teoreticky může nabývat hodnoty až 10, 
dosáhl maximálně v nejexponovanějším útvaru hodnoty 4,23. 

Hranice s hodnotou MSNW = 5 znamená, že jeden z vlivů působí minimálně na polovině 
vodního útvaru.  
pak vypadají takto: 

Pokud jde o nejčastější vlivy, které způsobují zařazení vodních útvarů mezi silně ovlivněné, 
pak se jedná zejména o napřimování toku, vzdouvání, narušení konektivity toku příčnými překážkami  
a kombinovaný vliv, který zahrnuje další vlivy, hlavně zpevnění břehů a koryta, změnu profilu toku a 
zastavěné oblasti v blízkosti toku. Nejrozšířenější užívání, způsobující zařazení vodních útvarů mezi 
silně ovlivněné, je jednoznačně ochrana před povodněmi, zemědělství, lesnictví a urbanizace.  
 
 

Dalším ze závěrů předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů jsou návrhy na 
změny ve vymezení vodních útvarů. Konkrétně jde o vodní útvary: 
 

UPOVR_ID=20471000 (mezi hraničními meandry Odry a Vrbickou Stružkou), kde by měly být 
hraniční meandry Odry (ryze přírodní úsek toku) odděleny od Bohumínské Stružky (umělý 
úsek, viz. níže). 
 
UPOVR_ID=20419010 (Morávka po Mohlenici) - přírodní úsek 10 km, jez dělí na 2 části 
 
UPOVR_ID=20395000 (Čeladenka po ústí do toku Ostravice) by měl být přiřazen k vodnímu 
útvaru 20393000 (Čeladenka po soutok s tokem Frýdlandská Ondřejnice). Zrušení vodního 
útvaru je navrhováno vzhledem k jeho malé délce 394m a malé ploše dílčího povodí 0,1km2. 
 
UPOVR_ID=20435001  (Lučina po soutok s tokem Říčky) by měl být přiřazen k vodnímu 
útvaru 20451000  (Lučina po ústí do toku Ostravice). Zrušení vodního útvaru je také 
navrhováno vzhledem k jeho malé délce 665m. 
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Tabulka N6

Pracovní 
číslo 

vodního 
útvaru

Identifikátor 
vodního 
útvaru

Název vodního útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

Nejbližší 
kategorie 

stojaté/tekoucí

Hydromorf. vlivy 
způsobující určení 
útvaru jako silně 

modifikovaný 

Druhy užívání 
způsobující určení 
útvaru jako silně 

modifikovaný 

Dopady na 
hydromorfologické a 
biologické vlastnosti

Důvod určení jako silně 
modifikovaný

3 20027000 Budišovka po ústí do toku Odra Budišovka 201010270 Tekoucí 01, 07 P, R, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
6 20068000 Jičínka po soutok s tokem Zrzávka Jičínka 201010690 Tekoucí 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
7 20073000 Zrzávka po ústí do toku Jičínka Zrzávka 201010740 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
8 20076000 Jičínka po ústí do toku Odra Jičínka 201010770 Tekoucí 01, 07, 11 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
10 20107000 Sedlnice po ústí do toku Odra Sedlnice 201011130 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
13 20121000 Lubina po soutok s tokem Bystrý potok Lubina 201011270 Tekoucí 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
14 20124000 Bystrý potok po ústí do toku Lubina Bystrý potok 201011300 Tekoucí 07, 11, 99 P, U, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
15 20128000 Tichávka po ústí do toku Lubina Tichávka 201011340 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
16 20139000 Lubina po ústí do toku Odra Lubina 201011450 Tekoucí 01, 07, 10, 11, 99 R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
17 20145000 Ondřejnice po ústí do toku Odra Ondřejnice 201011510 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, R, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
18 20152000 Porubka po ústí do toku Odra Porubka 201011590 Tekoucí 01, 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
19 20153000 Odra po soutok s tokem Opava Odra 201011600 Tekoucí 01, 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
21 20161000 Střední Opava po soutok s tokem Bílá Opava Střední Opava 202010080 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
22 20162000 Bílá Opava po ústí do toku Střední Opava Bílá Opava 202010090 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
23 20190000 Opava po soutok s tokem Opavice Opava 202010370 Tekoucí 01, 07, 10, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
24 20199000 Opavice po soutok s tokem Burkvízský potok Opavice 202010460 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
25 20212000 Opavice po ústí do toku Opava Opavice 202010590 Tekoucí 01, 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
28 20244000 Opava po soutok s tokem Moravice Opava 202010910 Tekoucí 01, 07, 10, 11, 99 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
29 20249000 Moravice po soutok s tokem Bělokamenný potok Moravice 202020050 Tekoucí 99 V, Z degenerace habitatu Msnw ≥ 5
35 20299000 vodní nádrž Slezská Harta Moravice 202020550 Stojaté 01, 02, 07, 11 E, P, R, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
37 20308000 Lobník po vzdutí nádrže Kružberk Lobník 202020640 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
38 20309000 vodní nádrž Kružberk Moravice 202020650 Stojaté 02 V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
40 20343000 Moravice po ústí do toku Opava Moravice 202020990 Tekoucí 01, 07, 10, 99 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
42 20369000 Opava po ústí do toku Odra Opava 202030270 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
43 20371030 Odra po soutok s tokem Ostravice Odra 202040033 Tekoucí 01, 07, 10, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
45 20375000 Smradlava po ústí do toku Bílá Ostravice Smradlava 203010040 Tekoucí 07 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
46 20377000 Černá Ostravice po ústí do toku Ostravice Černá Ostravice 203010060 Tekoucí 7 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
47 20378000 Ostravice po vzdutí nádrže Šance Ostravice 203010070 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
48 20385000 Řečice po vzdutí nádrže Šance Řečice 203010140 Tekoucí 01, 07 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
49 20386000 vodní nádrž Šance Ostravice 203010150 Stojaté 02, 07 E, P, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
51 20393000 Čeladenka po soutok s tokem Frýdlandská Ondřejnice Čeladenka 203010220 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
52 20394000 Frýdlandská Ondřejnice po ústí do toku Čeladenka Frýdlandská Ondřejnice 203010230 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
53 20395000 Čeladenka po ústí do toku Ostravice Čeladenka 203010240 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
54 20402000 Ostravice po soutok s tokem Morávka Ostravice 203010330 Tekoucí 01, 07, 11 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
55 20405000 Morávka po soutok s tokem Skalka Morávka 203010360 Tekoucí 7 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
57 20411000 vodní nádrž Morávka Morávka 203010410 Stojaté 02, 07 E, P, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
58 20412000 Velký Lipový potok po ústí do toku Morávka Velký Lipový potok 203010430 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
60 20419010 Morávka po ústí do toku Ostravice Morávka 203010502 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, U, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
61 20429000 Olešná po vzdutí nádrže Olešná Olešná 203010602 Tekoucí 01, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
62 20429001 vodní nádrž Olešná Olešná 203010602 Stojaté 02, 07, 11 P, R, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
63 20429010 Olešná po ústí do toku Ostravice Olešná 203010602 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
64 20430000 Ostravice po soutok s tokem Lučina Ostravice 203010610 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
65 20433000 Lučina po vzdutí nádrže Žermanice Lučina 203010640 Tekoucí 01, 02, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
66 20435000 vodní nádrž Žermanice Lučina 203010660 Stojaté 01, 07, 10, 11 P, E, R, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
67 20435001 Lučina po soutok s tokem Říčky Lučina 203010660 Tekoucí 99 P,Z degenerace habitatu Msnw ≥ 5
69 20440000 Sušanka po ústí do toku Lučina Sušanka 203010710 Tekoucí 01, 07 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
72 20451000 Lučina po ústí do toku Ostravice Lučina 203010820 Tekoucí 01, 07 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
73 20452000 Ostravice po ústí do toku Odra Ostravice 203010830 Tekoucí 01, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5

Silně ovlivněné útvary povrchových vod (předběžné vymezení)
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2. Analýza  charakteristik oblasti povodí

Tabulka N6

Pracovní 
číslo 

vodního 
útvaru

Identifikátor 
vodního 
útvaru

Název vodního útvaru Vodní tok Hydrologické 
pořadí

Nejbližší 
kategorie 

stojaté/tekoucí

Hydromorf. vlivy 
způsobující určení 
útvaru jako silně 

modifikovaný 

Druhy užívání 
způsobující určení 
útvaru jako silně 

modifikovaný 

Dopady na 
hydromorfologické a 
biologické vlastnosti

Důvod určení jako silně 
modifikovaný

74 20458000 Stružka po soutok s tokem Michálkovický potok Stružka 203020060 Tekoucí 01, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
75 20461000 Odra po soutok s tokem Od Bažantnice Odra 203020090 Tekoucí 01, 07, 10, 11 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
76 20470000 Bečva po ústí do toku Odra Bečva 203020180 Tekoucí 01, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
77 20471000 Odra po státní hranici Odra 203020190 Tekoucí 01, 11, 99 P, R, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
78 20483000 Lomná po ústí do toku Olše Lomná 203030120 Tekoucí 01, 07 U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
80 20493000 Hluchová po ústí do toku Olše Hluchová 203030220 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
81 20503000 Tyra po ústí do toku Olše Tyra 203030320 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, U, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
82 20510000 Ropičanka po ústí do toku Olše Ropičanka 203030420 Tekoucí 01, 07, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
83 20530000 Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko Stonávka 203030620 Tekoucí 01, 02, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
84 20530001 vodní nádrž Těrlicko Stonávka 203030620 Stojaté 01, 02, 07, 11, 99 E, P, R, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
86 20535010 Karvinský potok po ústí do toku Olše Karvinský potok 203030672 Tekoucí 01, 11 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
88 20537080 Lutyňka po ústí do toku Olše Lutyňka 203030753 Tekoucí 01, 11, 99 P, U, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
89 20539000 Olše po státní hranici Olše 203030770 Tekoucí 01, 07, 10, 11, 99 P, U, V, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
92 20579000 Zlatý potok po státní hranici Zlatý potok 204020220 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
95 20585000 Pavlovický potok po státní hranici Pavlovický potok 204020260 Tekoucí 01, 07 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
96 20628000 Javornický potok po státní hranici Javornický potok 204040150 Tekoucí 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
99 20642000 Lánský potok po státní hranici Lánský potok 204040290 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1
104 20675000 Bělá po soutok s tokem Červenohorský potok Bělá 204040650 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
105 20676000 Červenohorský potok po ústí do toku Bělá Červenohorský potok 204040660 Tekoucí 07, 11 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
106 20680000 Keprnický potok po ústí do toku Bělá Keprnický potok 204040700 Tekoucí 7 Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
107 20690000 Vrchovištní potok po ústí do toku Bělá Vrchovištní potok 204040800 Tekoucí 01, 07 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
108 20696000 Staříč po ústí do toku Bělá Staříč 204040860 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
109 20704000 Olešnice po ústí do toku Bělá Olešnice 204040940 Tekoucí 01, 07, 11 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5
110 20705000 Bělá po státní hranici Bělá 204040950 Tekoucí 01, 07, 11, 99 P, Z degenerace habitatu W_asnw ≥ 1; Msnw ≥ 5

203020080017 Heřmanický r. 203020090 Stojaté 02, 07 degenerace habitatu
Veškeré vodní útvary 
stojatých vod jsou určeny 
jako silně ovlivněné

kód popis kód
01 Napřimování toku D
02 Vzdouvání P
03 Zpevnění břehů a koryta E
04 Podélné hráze Z
05 Zastavěné oblasti v blízkosti toku V
06 Změna profilu toku R
07 Příčná překážka (narušení konektivity toku) U
08 Úprava prostředí - těžba sedimentů
09 Úprava prostředí - podélné narovnání
10 Zatrubnění
11 Kombinovaný vliv *
99 Jinný

* Kombinovaný vliv je souhrnem vlivů - zpevnění břehů a koryta, podélné hráze, zastavěné oblasti v blízkosti toku, změna profilu toku

popis
Vodní doprava
Ochrana proti povodním

Hydromorf. vlivy způsobující určení útvaru jako silně modifikovaný Druhy užívání způsobující určení útvaru jako silně modifikovaný

Urbanizace

Výroba elektrické energie
Zemědělství a lesnictví
Zásobování vodou
Rekreace
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2.2 Podzemní vody 
2.2.1 Výchozí charakterizace 

 
V rámci výchozí charakterizace byly v ČR vymezeny útvary podzemních vod na základě 

přírodních charakteristik, pro všechny útvary byly zpracovány podrobné přírodní charakteristiky, 
charakter nadložních vrstev, označeny útvary podzemních vod, na kterých jsou závislé terestrické 
ekosystémy, zpracována inventarizace všech významných antropogenních vlivů včetně odběrů, 
umělého doplňování, bodových a plošných zdrojů znečištění a ostatních významných vlivů a 
provedena analýza vlivů a dopadů pro všechny útvary podzemních vod tak, aby mohly být 
identifikovány rizikové útvary podzemních vod. V další charakterizaci tak budou znovu ověřeny 
rizikové útvary na základě regionálních znalostí a dat. 

 
 

2.2.2 Vymezení útvarů podzemních vod 
 
Vymezení útvarů podzemních vod je iterativním procesem. Tento proces vymezení vyplývá 

z textu Rámcové směrnice (WFD) a z navazujících Guidance dokumentů.  
První krok tohoto vymezení vychází z přírodních podmínek podzemních vod jako je systém 

proudění a hranice hydrogeologických struktur. Základním podkladem pro vymezování útvarů 
podzemních vod v ČR je využití hydrogeologické rajonizace. Hydrogeologická rajonizace se v ČR 
používá již více než 40 let a hydrogeologické rajony jsou základní jednotky pro bilanci množství 
podzemních vod. 

Z hlediska přírodních charakteristik dělíme útvary podzemních vod na vlastní útvary a skupiny 
útvarů. V útvarech podzemních vod  plošně převládá jeden vymezitelný kolektor případně více 
kolektorů pod sebou, skupiny útvarů podzemních vod jsou charakterizovány pestrou směsí lokálních 
kolektorů. 

V útvarech podzemních vod se většinou vyskytuje tzv. souvislé  zvodnění, které se  v případě 
pánevních struktur realizuje nezávisle na nejbližší erozní bázi (tj. nikoliv do nejbližšího toku) a 
prakticky to znamená, že hydrogeologická rozvodnice má jiný průběh než hydrologická. Takovéto 
útvary jsou většinou významné z vodohospodářského hlediska jako zdroje vody pro pitné účely. 

Naproti tomu skupiny útvarů mají pouze lokální zvodnění, tj. jejich kolektory jsou zpravidla 
odvodněny  do nejbližší erozní báze - do nejbližšího většinou drobného toku.  Tyto struktury mají 
pouze místní vodohospodářský význam. 

Hranice útvarů se souvislým zvodněním jsou převážně generalizované hranice významných 
kolektorů (tj. geologické hranice), případně hydraulické hranice, na rozdíl od skupin útvarů 
s nesouvislým zvodněním, kde lze využít hranice hydrologické.  

Za útvar podzemní vody není považován každý existující kolektor, ale každý takovýto útvar se 
skládá z jednoho nebo více významných kolektorů (hranice kolektorů jsou pro zjednodušení totožné 
s hranicí celého útvaru). Významnost kolektoru, tedy jeho zařazení pro potřeby WFD se určovalo 
podle využívání podzemní vody. Více kolektorů mají pouze křídové útvary. 

Na základě analýzy byly zpracovány hranice útvarů podzemních vod. Tyto útvary jsou 
zpracovány do jednotlivých vrstev ležících nad sebou: 

o útvary podzemních vod - svrchní (kvarter, coniak) 
o útvary podzemních vod - hlavní  
o útvary podzemních vod - hlubinné (bazální kolektor cenomanu) 
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2.2.3 Popis útvarů podzemních vod 
 

Výběr přírodních charakteristik 

Přírodní charakteristiky byly vybrány na základě požadavků vyplývajících ze směrnice WFD. 
Navíc byly tyto požadavky rozšířeny o údaje důležité pro hodnocení rizikovosti. 

Přírodní charakteristiky jsou zpracovány jako formalizované databáze, které jsou připojeny ke 
geografickým vrstvám útvarů podzemních vod. 

 Předmětem přírodních charakteristik, vázaných přímo na vrstvu útvarů, jsou tyto údaje:  

o obecné údaje :  

- ID útvaru / skupiny, ID kolektoru 

- název útvaru, název kolektoru 

- oblast povodí: Ohře, Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Odra, Dyje, Morava 

- povodí (mezinárodní): Labe, Dunaj, Odra 

- plocha (km2) 

o vybrané přírodní charakteristiky:  

- typ zvodnění: lokální, souvislé 

- útvar / skupina 

o hydrogeologické charakteristiky (vztahující se ke kolektoru v případě útvaru či k horninovému 
prostředí v případě skupin útvarů): 

- geologický útvar: kvartér, neogén, paleogén, křída, permokarbon; proterozoikum, 
paleozoikum a krystalinikum 

- litologie: štěrkopísek, písek, písek a hlína, .... 

- typ propustnosti: průlinová, puklinová, krasová, průlino-puklinová, puklino-průlinová 

- transmisivita: rozpětí podle řádu 

- celková mineralizace 

- chemický typ 

- typ hladiny: volná, napjatá (negativní), artézská (napjatá pozitivní) 

- mocnost (pouze útvary) 

- souvrství (pouze křídové útvary): klikovské, merboltické, březenské, .... 

- podrobná stratigrafická jednotka (pouze křídové útvary): senon, spodní santon, coniak, .... 

o místo odvodnění útvarů či skupiny útvarů podzemních vod (vyjadřuje závislost ekosystémů 
povrchových vod na dotacích z oblastí podzemních vod) 

 

Použitá data 

o geologické mapy (zpřesněné z měřítka 1 : 200 000 na měřítko 1 : 50 000) 

o hydrogeologické mapy 

o regionální hydrogeologický průzkum 

o znalosti regionálních hydrogeologů 
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tab. N7: Tabulka přírodních charakteristik vodních útvarů podzemních vod a jejich jednotlivých kolektorů 
 

ID 
útvaru 

ID 
kolektoru Název kolektoru Plocha

Útvar / 
skupina

Typ 
zvodnění

Mocnost 
kolektoru Geologický typ Litologie 

Typ 
hladiny

Typ 
propustnosti Transmisivita

Typ 
minera-
lizace 

Chemický 
typ 

1510 15101 
Fluviální a glacigenní 
sedimenty v povodí Odry 501,8 útvar souvislý <5 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová >1.10-6 1 - 0,3 

Ca-Na-
HCO3 

1520 15201 
Fluviální a glacigenní 
sedimenty v povodí Opavy 183,6 útvar souvislý 5 až 15 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová >1.10-6 1 - 0,3 

Ca-HCO3-
SO4  

1530 15301 
Fluviální a glacigenní 
sedimenty v povodí Olše 167,9 útvar souvislý 5 až 15 kvartér štěrkopísek volná průlinová >1.10-4 >1 

Ca-Na-
HCO3-SO4  

1541 15411 
Glacigenní sedimenty 
Žulovské pahorkatiny 100,3 útvar lokální 15 až 50 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová 1.10-3-1.10-5 <0,3 Ca-HCO3 

1542 15421 

Glacigenní sedimenty 
Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Mikulovice 45,9 útvar lokální 15 až 50 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová 1.10-3-1.10-5 <0,3 Ca-HCO3 

1543 15431 

Glacigenní sedimenty 
Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Zlaté hory 7,4 útvar lokální 15 až 50 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová 1.10-3-1.10-5 <0,3 Ca-HCO3 

1544 15441 

Glacigenní sedimenty 
Zlatohorské vrchoviny - 
oblast Osoblaha 43,5 útvar lokální 15 až 50 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová 1.10-3-1.10-5 <0,3 Ca-HCO3 

1550 15501 
Glacigenní sedimenty 
Opavské pahorkatiny 294,1 útvar lokální 5 až 15 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová 1.10-3-6.10-3 1 - 0,3 Ca-HCO3 

1561 15611 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast 
mezi Odrou a Ostravicí 59,2 útvar lokální 5 až 15 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová >1.10-5 <0,3 

Ca-Na-
HCO3 

1562 15621 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast 
mezi Ostravicí a Stonávkou 216,2 útvar lokální 5 až 15 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová >1.10-5 1 - 0,3 

Ca-Na-
HCO3 

1563 15631 

Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny 
a Ostravské pánve - oblast 11,4 útvar lokální 5 až 15 kvartér 

písek, hlína a 
štěrkopísek volná průlinová >1.10-5 <0,3 

Ca-Na-
HCO3 
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ID 
útvaru 

ID 
kolektoru Název kolektoru Plocha

Útvar / 
skupina

Typ 
zvodnění

Mocnost 
kolektoru Geologický typ Litologie 

Typ 
hladiny

Typ 
propustnosti Transmisivita

Typ 
minera-
lizace 

Chemický 
typ 

mezi Stonávkou a Olší 

2212 22121 
Moravská brána - povodí 
Odry 290,1 útvar souvislý >50 neogén štěrkopísek napjatá průlinová 1.10-4-1.10-3 1 - 0,3 

Ca-Mg-
HCO3 

3210 32100 
Flyšové sedimenty v povodí 
Odry 1 775,7 skupina lokální 

není pro 
skupiny 
určováno paleogén jílovce volná 

průlinovo-
puklinová 1.10-5-1.10-4 1 - 0,3 Ca-HCO3 

6431 64310 
Krystalinikum Východních 
Sudet - severní část 930,5 skupina lokální 

není pro 
skupiny 
určováno

proterozoikum, 
paleozoikum a 
krystalinikum 

krystalinikum 
vcelku volná puklinová 1.10-6-1.10-3 <0,3 Ca-HCO3 

6612 66120 
Kulm Nízkého Jeseníku - 
povodí Odry 3 272,1 skupina lokální 

není pro 
skupiny 
určováno

proterozoikum, 
paleozoikum a 
krystalinikum 

břidlice a 
droby volná puklinová 1.10-5-1.10-4 1 - 0,3 

Ca-Mg-
HCO3 
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Obr. N1a: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod – litologický typ 

 
Obr.N1b: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod – mineralizace 
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Obr.N1c: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod – chemický typ  
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2.2.4 Všeobecný charakter nadložních vrstev 
 
Pro posuzování rizika kontaminace podzemních vod jsou klíčovými kriterii hydrogeologické 

vlastnosti horninového prostředí a pokryvných útvarů. Souhrnně jsou zpracovány do map zranitelnosti 
půdy a horninového prostředí. Zranitelnost půdy a horninového prostředí je však možno použít pouze 
pro hodnocení rizika plošného znečištění, neboť nemůže postihnout lokální zranitelnost. 

Chceme-li použít mapy zranitelnosti, je zároveň nutné definovat pro které znečišťující látky. 
V ČR byly v současné době zpracovány 3 základní mapy zranitelnosti – mapa obecné zranitelnosti 
horninového prostředí (využitelná např. pro plošné znečištění dusíkem), mapa zranitelnosti 
horninového prostředí vůči acidifikaci a mapa zranitelnosti půdy a horninového prostředí vůči 
pesticidům (atrazinu). 

Všechny 3 mapy byly zpracovány ve formě geografické vrstvy pro celou ČR. Tak nebylo nutno 
zranitelnost generalizovat na útvary podzemních vod a zůstal zachován potřebný detail.   

 

Mapa zranitelnosti horninového prostředí vůči dusičnanům (obecná zranitelnost) byla 
zpracována ve dvou krocích. Nejprve byl kombinován typ zvodnění a charakteristiky horninového 
prostředí s ochranným účinkem pokryvných vrstev a stropních izolátorů, ze kterého vzešly 4 kategorie 
rizika znečištění. V druhém kroku byly kombinovány 4 kategorie rizika znečištění se 3 kategoriemi 
průtočností horninového prostředí (kolektoru). 

Výsledkem je klasifikace území do 3 kategorií podle zranitelnosti (viz obr: N2). 

 

Pro mapu zranitelnosti horninového prostředí vůči acidifikaci  bylo nutno zohlednit hlavně 
pufrační schopnost horninového prostředí, resp. potenciální možnost uvolňovat alkalické složky (Na, 
K, Ca a Mg) z hornin.  

Pro tvorbu mapy zranitelnosti acidifikací byly využity výsledky z téměř 10 000 silikátových analýz 
hornin předkvartérního stáří z ČR (provedené v Českém geologickém ústavu při geochemickém 
mapování hornin). Výsledky silikátových analýz byly přiřazeny jednotlivým petrografickým typům 
hornin a typy hornin byly poté rozděleny do 5 kategorií podle schopnosti odolávat přísunu 
acidifikujících látek.  

Nejrizikovější skupinou hornin jsou písky a pískovce a dále granity a ryolity s velmi nízkým 
obsahem bazických kationtů. Na opačné straně stupnice stojí horniny, které vysokým obsahem 
bazických kationtů mohou velmi dobře neutralizovat přísun acidifikujících látek. Mezi takové horniny 
patří všechny vápence a serpentinity a o něco méně i čediče, bazalty, slíny, slínovce a další (viz 
obr.N3). 

 

 Mapa zranitelnosti půdy a horninového prostředí vůči atrazinu v sobě zahrnula kromě prvků 
z mapy obecné zranitelnosti také vlastnosti půd vázat na sebe určité skupiny pesticidů (obsah 
jílovitých částic) , sklony terénu, prostředí nenasycené zóny a pH prostředí. Výsledkem je 5 kategorií 
zranitelnosti pro pesticidy (viz obr. N4). 
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Obr. N2: Mapa obecné zranitelnosti horninového prostředí (vůči dusičnanům) 
 

 
 
Obr. N3: Mapa zranitelnosti horninového prostředí vůči acidifikaci 
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Obr. N4: Mapa zranitelnosti půdy a horninového prostředí vůči atrazinu 
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2.2.5 Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy 
povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy 

 
Stav útvarů podzemních vod může negativně ovlivňovat ekosystémy povrchových vod či 

suchozemské ekosystémy. Ovlivňování ekosystémů povrchových vod se děje přes odvodnění 
podzemních vod do povrchových vod. Mělké hydrogeologické struktury s lokálním zvodněním se 
přirozeně odvodňují k místní erozní bázi – tedy k nejbližšímu toku. Negativní ovlivnění povrchových 
vod se tedy projevuje bezprostředně – a to jak z hlediska času, tak vzdálenosti.  

 

Pro jednotlivé útvary podzemních vod v ČR byla vymezena místa přirozeného odvodnění. 
Všechny útvary v povodí Odry mají lokální odvodnění.  

 
Suchozemské ekosystémy, přímo závislé na útvarech podzemních vod byly vybírány ze 

stávajícího Registru chráněných území. Týkalo se to Natury 2000 – Ptačí oblasti podle směrnice 
79/409/EHS a Evropsky významné lokality podle směrnice 92/43/EHS. Kromě posouzení charakteru 
jednotlivých útvarů podzemních vod bylo nutné vybrat ta chráněná území, která kvůli svému předmětu 
ochrany přímo závisí na stavu podzemních vod. Vzhledem k pozdnímu termínu zpracování Natury 
2000 mohly být vybrány jen ty ekosystémy (chráněná území), které jsou přímo závislé na kvartérních 
a krasových útvarech. Do kvartérních útvarů byly vybrány všechny útvary podzemních vod, které mají 
geologický typ kvartérní s výjimkou čistě glacigenních útvarů. Vztahy mezi chráněnými ekosystémy a 
ostatními útvary se musí posuzovat individuálně a proto budou doplněny v roce 2005. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny nyní posuzované útvary podzemních vod a pokud 
se v nich nachází přímo závislý suchozemský ekosystém (evropsky významná lokalita nebo ptačí 
oblast), je zde uvedeno identifikační číslo této lokality nebo oblasti a její název. Pokud větší lokalita či 
oblast zasahovaly do útvaru pouze velmi okrajově a nejednalo se o přesné vymezení rybníku či 
nádrže, nebyla v takovýchto případech příslušná drobná plocha do přímo závislých ekosystémů 
zahrnuta. 
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Tabulka hodnocených útvarů podzemních vod s přímo závislými suchozemskými ekosystémy v oblasti povodí Odry 
 

 

 

číslo název číslo název
CZ0724089 Beskydy
CZ0810004 Niva Morávky
CZ0813438 Cihelna Kunín

CZ0813439 Děhylovský potok-Štěpán

CZ0813455 Mokřad u Rondelu CZ0811021 Heřmanský stav - Odra - 
Poolzí

CZ0813462 Řeka Ostravice
CZ0813464 Pilíky
CZ0814092 Poodří
CZ0813449 Jilešovice - Děhylov
CZ0813469 Staré hliniště
CZ0813474 Údolí Moravice
CZ0813476 Zábřeh - Kravaře
CZ0813442 Dolní Marklovice
CZ0813457 Niva Olše - Věřnovice

CZ0813471 Stonávka - nádrž Halama
CZ0813516 Olše
CZ0814093 Meandry Dolní Odry

Evropsky významné lokality Ptačí oblasti              ID 
útvaru

1510 502 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry

Plocha 
[km2] Název útvaru

CZ0811020 Poodří

1520 184 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy není

Heřmanský stav - Odra - 
Poolzí1530 168 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše CZ0811021


