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Abstrakt: 

Numerický model hydrogeologického rajonu Vyškovské brány je součástí projektu 
výzkumu, vývoje a inovací s názvem Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování 
vodou (NZV) na bázi analýzy rizik. Hydrogeologický rajon Vyškovská brána představuje 
poměrně úzkou protáhlou sníženinu ve směru JZ-SV. Výsledky modelovacího procesu 
poskytují informace o proudění podzemní vody v přírodních (neovlivněných podmínkách) 
a také o proudění ovlivněném jímáním podzemních vod. Dalším cílem předkládaného modelu 
je předpověď vývoje zásob podzemních vod v návaznosti na možné změny klimatu. 
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Abstract: 

The numerical model of hydrogeological zone Vyskovska Brana is a part of the project 
The methodology of sources assesing for emergency water supplies (EWS) on the base of risk 
analysis. The hydrogeological zone Vyskovska Brana represents relatively narrow, elongated 
depression orientated in a SW-NE direction. Results of the modeling process provide 
information about groundwater flow in natural conditions and also the influence of 
groundwater extraction. Another objective of the model is to aid in the prediction of 
groundwater supplies in Vyskovska Brana hydrogeological zone under a possible climate 
change scenario. 
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ÚVOD 

 
Numerický model hydrogeologického rajonu Vyškovské brány byl vytvořen v rámci 

projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Metodika posuzování zdrojů nouzového 
zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik“. Projekt je zpracováván ve vzájemné 
součinnosti mezi Univerzitou obrany a společností GEOtest, a.s. Financován je Ministerstvem 
vnitra ČR. 

Proudění podzemní vody je definováno a ovlivňováno jak přírodními podmínkami, tak 
antropogenními vlivy. Moderní metodou pro popis těchto procesů je numerické modelování. 
Za jeho využití se dá řešit celá škála zadání včetně definice využitelných zásob podzemních 
vod, identifikace infiltračních oblastí a ochranných pásem, transportu kontaminantů, 
transportu tepla nebo vlivu stavebních konstrukcí na režim zvodně.  
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Tvorba kvalitního modelu vyžaduje široké znalosti o dané lokalitě, včetně geologických 
a hydrogeologických poměrů a údajích o lidské činnosti. Dále následuje tvorba koncepčního 
modelu a design modelové mřížky nebo sítě podle zvolené metody konečných rozdílů nebo 
prvků. Pro funkční model je také klíčové správné nastavení okrajových podmínek. Řádně 
zkalibrovaný a verifikovaný model je jedinečným nástrojem pro predikci vývoje 
simulovaného prostředí. 

Model Vyškovské brány (HG rajon 2230) popisuje systém proudění podzemní vody 
v přírodních (neovlivněných) podmínkách. Vytvořen byl v softwarovém prostředí Visual 
MODFLOW od společnosti Schlumberger Water Services. Dalším cílem modelu je 
předpověď vývoje zásob podzemních vod v návaznosti na možnou klimatickou změnu. 

Zpracovaný model představuje syntézu širokého množství údajů z oblastí geologie, 
hydrogeologie, hydrologie, geofyziky, dálkového průzkumu Země a dalších oborů.   

 
1 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

 
Hydrogeologický rajon Vyškovská brána představuje poměrně úzkou protáhlou 

sníženinu ve směru JZ-SV. Spojuje Dyjsko-svratecký úval s úvalem Hornomoravským. 
Území rajonu má plochu 710 km2. Nadmořská výška v zájmové oblasti je patrná z obr. 1. 

 

Obr. 1 Digitální model terénu hydrogeologického rajonu Vyškovské brány 
 

1.1 Geologické poměry a hydrogeologické poměry 
 

Vyškovská brána má tektonický původ, její sedimentární výplň je neogenního stáří, 
tvoří ji sedimenty karpatu a spodního badenu o maximální mocnosti několika set metrů. 
Sedimenty karpatu jsou nejčastěji zastoupeny vápnitými slídnatými jíly až jílovci. Spodní 
baden je reprezentován Lanzendorfskou sérií – písky a štěrky o mocnosti desítek metrů, 
v centrální části vyškovské deprese až 100 m a dále souvrství vápnitých jílů až jílovců, jež 
náleží k nejvyšším uloženinám spodního badenu. Jejich mocnost dosahuje desítek až stovek 
metrů a neogenní sedimentace je jimi ukončena. Neogenní kolektory mají průlinovou 
propustnost (nejdůležitější zvodnění v píscích a štěrcích), v podloží mocného komplexu 
miocenních pelitů je pak výrazná i propustnost puklinová (převážně v nejhlubší centrální 
části. Soudržné neogenní jíly a slíny plní funkci izolátoru a způsobují artéské napětí zvodní 



v jejich podloží. K infiltraci atmosférických srážek dochází v oblastech, kde psamitické 
a psefitické neogenní sedimenty vystupují až na povrch terénu, může docházet i k infiltraci 
vod povrchových a spojování kvartérních a neogenních kolektorů. 

Celkové odběry podzemních vod jsou odhadovány na cca 110 l/s, odhady celého 
využitelného množství se pohybují okolo 250 l/s (Čurda in Krásný et al. 2012). 

 
2 METODIKA 

 
Pro zpracování modelu byla získána celá škála podkladů: hydrologická, 

hydrogeologická, geologická mapa. Dále digitální model terénu. Z geofyzikálních rešeršních 
prací byla vytvořena syntetická tektonická mapa (Obr. 2). Tektonické linie jsou pro proudění 
podzemní vody v zájmové oblasti důležité. Hydrogeologické průzkumy často uvádí jejich 
drenážní účinek (převážně v centrální a s. části území) nebo funkci hydraulické bariéry, 
především v místech, kde tektonické pohyby vytvořily bloky s relativně samostatným oběhem 
podzemních vod. 

 

Obr. 2 Mapa tektonických linií modelované oblasti 
 

 
2.1 Modelování povrchů a bází sedimentárních rozhraní 

 
Povrchy a báze hydrostratigrafických jednotek byly zpracovány v programu Surfer 

(Golden Software) ve formě gridů (mřížek bodů o přidělených prostorových souřadnicích). 
Vycházejí z geofyzikálních průzkumů a z cca 150  hlubokých vrtů zájmové oblasti. Gridy 
byly následně exportovány jako hranice hydrostratigrafických jednotek do modelu proudění. 



 
2.2 Tvorba numerického modelu proudění podzemní vody 

 
Visual Modflow (Schlumberger W. S. 2010) je software na modelování proudění 

podzemní vody a transportu kontaminantů.  
Popisovaný model má celkem šest aktivních vrstev. V první modelové vrstvě byla 

zadána okrajová podmínka efektivní infiltrace (množství vody dotující terciérní zvodeň) 
v oblastech, kde na povrch terénu vystupují propustné sedimenty. Druhá vrstva reprezentuje 
hydraulický izolátor nepropustných jílů či jílovců. Třetí až šestá vrstva reprezentuje propustné 
sedimenty v místech, kde jsou vyvinuty nebo opět zachycuje pelitický sedimentární vývoj.  

Model je dále rozdělen na 499 sloupců a stejný počet řad.  
Pro modelové řešení je klíčové nastavení okrajových podmínek, které poskytují vstupy 

nebo výstupy objemu vody do modelu (Reilly, 2001). Horizontální hranice modelovaného 
rajonu byly nastaveny jako okrajová podmínka 2. typu (Neumannova) pro proudění neaktivní. 
Známé přítoky podzemní vody z Drahanské vrchoviny do oblasti Račic byly simulovány 
typem okrajové podmínky GHB. Oblasti odvodnění terciérních sedimentů byly definovány 
Jahodou (1975). V modelu jsou reprezentovány okrajovou podmínkou typu řeka, mělce 
zahloubenou do třetí modelové vrstvy a to v místech předpokládané komunikace terciérních 
zvodněných horizontů s fluviálními sedimenty toků Rakovce a Hané. 

Pro použití modelu jako nástroje k předpovědi změn ve zvodni byla provedena 
kalibrace. Nejdříve manuální, tj. k jednotlivým sedimentárním horninám byly přiřazeny 
hodnoty propustností zjištěné hydrodynamickými zkouškami nebo hodnot známých z odborné 
literatury. Poté byl model dále kalibrován v modulu PEST, což je nástroj pro optimalizaci 
hodnot vybraných hydrogeologických parametrů. Cílem je přiblížit hodnoty hydraulických 
výšek v reálných vrtech a hydraulických výšek v modelovém řešení. Byly použity hladiny 
z cca 30 hydrogeologických vrtů.  

 
3 VÝSLEDKY  
 

Optimalizačním procesem byly hodnoty hydraulické vodivosti propustných písků 
a štěrků stanoveny pro kx a ky v přibližném rozmezí n×10–5 až n×10–3 m/s, pro kz byly 
nastaveny hodnoty o cca jeden řád nižší. Propustnosti jílů nebo jílovců (hydraulické izolátory) 
byly stanoveny v přibližném rozmezí n×10–7 až n×10–10 m/s. Při kalibraci byl hlavní důraz  
kladen na vrty vybrané v rámci projektu pro nouzové zásobování obyvatelstva. Po 
optimalizaci se u nich zbytková hodnota rozdílu mezi spočtenou a pozorovanou hladinou 
pohybovala řádově od prvních dm do cca 7 m. Takovýto rozsah kalibračních hodnot 
považujeme vzhledem k velkému rozsahu modelovaného území a heterogenitě 
hydrogeologického prostředí za dostatečně přesný.  

Hlavním výstupem modelového řešení je mapa ekvipotenciálních linií (Obr. 3). Oblasti 
doplňování podzemních vod jsou charakteristické zvýšenými úrovněmi hladiny podzemní 
vody. Účinek velkých tektonických linií je převážně drenážní. Některé tektonické linie mají 
naopak funkci hydraulické bariéry (především j. část oblasti). K odvodnění terciérních obzorů 
podzemních vod dochází v místech, kde se spojují kvartérní a terciérní obzory. K přítoku 
podzemních vod z  drahanské vrchoviny po tektonické linii dochází v oblasti Račic. 

 
ZÁVĚR 

 
Modelové řešení úspěšně popisuje proudění v hydrogeologickém rajonu Vyškovské 

brány, které je velmi složité a i přes velké množství hydrogeologických průzkumů je nemožné 
ho definovat s absolutní jistotou. Předkládaný model představuje syntézu široké škály dat 
a nabízí koncepční model s dobrou shodou s údaji získanými v terénu. Jeho výsledky budou 
dále využívány při řešení antropogenních a klimatických vlivů na režim podzemních vod 
v zájmové oblasti. 



Obr. 3 Mapa ekvipotenciálních linií modelu rajonu Vyškovské brány 
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