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1. Úvod 

Navrhovaný projekt navazuje na systematické regionální hydrogeologické 
průzkumy, které probíhaly v České republice v 60. až 90. letech 20. století a bude 
zohledňovat výsledky nových geologicko-hydrogeologických prací včetně nové 
hydrogeologické rajonizace území ČR, zpracované VÚV a ČGS v r. 2005. Regionální 
hydrogeologické průzkumu z výše uvedeného období stanovily pro cca 35 % tehdy 
vymezených hydrogeologických struktur přírodní zdroje podzemních vod a  tzv. využitelné 
zásoby podzemních vod v různých kategoriích s ohledem na způsob jejich stanovení. 
Výsledkem tohoto procesu byla často jediná hodnota v příslušné kategorii, která se stala 
podkladem pro následná vodohospodářská, resp. vodoprávní rozhodnutí.   

Přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou, v čase proměnnou složkou. 
Stávající výpočty hodnot zdrojů podzemních vod z regionálních průzkumů jsou většinou 
starší než 20 let a nezohledňují tak dynamický charakter podzemních vod, který je 
zejména v suchých obdobích zvýrazňován klimatickou změnou a častými 
antropogenními zásahy do krajiny.  

Dlouhodobá hydrogeologická a hydrologická pozorování zejména v okolí rozsáhlých 
jímacích území podzemních vod ukazují, že hodnoty v minulosti stanovené 
hydrogeologickými průzkumy zcela neodpovídají aktuálnímu stavu přírodních zdrojů, resp. 
využitelných zásob podzemních vod.  

Od doby ukončení systematických regionálních hydrogeologických průzkumů 
nebyly potřebné údaje aktualizovány a doplněny ani v těch oblastech, kde tyto 
hydrogeologické průzkumy neproběhly, a přitom jsou zde relativně vysoké odběry 
podzemních vod. Výsledkem jsou kritické průtoky povrchových toků v suchých obdobích v 
některých oblastech republiky. 

Tento stav je výsledkem skutečnosti, že k rozhodování o nakládání s podzemními 
vodami došlo na základě údajů neodpovídajících současnému stavu poznání 
exploatovaných hydrogeologických struktur. Stávající i plánované odběry podzemních 
vod proto nelze stavět na starých výpočtech zásob podzemních vod, které nezohledňují 
dynamiku těchto zdrojů. Proto je nezbytné s přihlédnutím k aktuálním přírodním  
podmínkám jakož i antropogenním nárokům ověřit jejich v ěrohodnost  i praktickou 
využitelnost.  

Za období posledních cca 20 let se hranice vymezených hydrogeologických rajonů i 
jejich počet změnil, na úseku vodního hospodářství byla přijata nová legislativa jak na 
evropské tak i národní úrovni, která respektuje přírodu jako celek a uplatňuje princip tzv. 
trvale udržitelného stavu.  

Lze tedy konstatovat, že výsledky dosud provedených regionálních 
hydrogeologických průzkumů se stanovením zásob podzemních vod jsou silně poplatné 
době jejich zpracování, dnes jsou již v podstatě morálně zastaralé a nevyhovují měnícím 
se požadavkům společnosti.  

V rámci navrhovaného projektu bude pro potřeby Českého hydrometeorologického 
ústavu (dále jen ČHMÚ), resp. podniků Povodí a pro první revizi Plánů oblastí povodí  
zpracováno zjednodušené stanovení přírodních zdrojů podzemních vod u 55 
hydrogeologických rajonů, v nichž výše uvedené zdroje ČHMÚ nestanovuje, neboť zde 
chybí základní vstupní údaje. Tím budou  již v roce 2013 pro první revizi Plánů oblastí 
povodí k dispozici výše uvedené údaje pro všech 152 hydrogeologických rajonů v rámci 
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aktivity 2,  neboť ČHMÚ stanovuje přírodní zdroje průběžně jen pro 99 hydrogeologických 
rajonů. 

U 56 hydrogeologických rajonů, které jsou prioritní dle klasifikace naléhavosti 
stanovení využitelných zdrojů podzemních vod zpracované v rámci projektu financovaného z 
technické asistence OP ŽP (2009)  pod názvem „Zpracování technických podkladů a jednotné 
metodiky pro regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“, budou detailně 
zhodnoceny přírodní zdroje podzemních vod, z nich stanoveny aktuální využitelné 
zdroje podzemních vod včetně nastavení mechanismů pro průběžné zajištění trvale 
udržitelného stavu útvarů podzemních vod. 

Realizací navrhovaného projektu bude možné v časovém horizontu 5 let detailně 
zpracovat a syntetizovat dosavadní a nové výsledky průzkumů a výzkumů v 56 
hydrogeologických rajonech verze 2005.  

Po skončení projektu umožní moderní způsob zpracování průběžnou aktualizaci 
přírodních zdrojů a využitelných zásob podzemních vod i v budoucnu včetně jejich 
prostorového zařazení pro potřeby ČHMÚ, resp. Plánů oblastí povodí, neboť výsledné 
zpracování včetně použité technologie bude předáno k průběžnému užívání ČHMÚ, kterému 
dle národní legislativy vyplývá povinnost průběžného hodnocení přírodních zdrojů 
podzemních vod.  

Navrhovaný projekt bude řešen po etapách odvíjejících se od průběžného řešení 
projektu s ohledem na rozsah navrhovaných prací, jejich časovou náročnost a potřeby 
první revize Plánů oblastí povodí.  Z pohledu výběrových řízení bude rozdělen do tří etap 
(viz též seznam výběrových řízení) s ohledem na rozlohu hodnoceného území republiky, 
rozdílnou úroveň stávajících znalostí a dat hodnocených vybraných bilančních celků, resp. 
hydrogeologických rajonů verze 2005, celkový rozsah navrhovaných prací a potřeby první 
revize Plánů oblastí povodí. Vzhledem k současnému stavu poznání není možno vyhlásit 
výběrová řízení na začátku projektu na všechny předpokládané dodávky. Řada prací může 
totiž být upřesněna do podrobnosti umožňující zpracování zadávací dokumentace pro 
výběrové řízení až po první rešerší fázi, případně po druhé terénní fázi (geofyzika, DPZ, 
zpřesnění geologické mapy atd). 

Česká geologická služba (dále jen ČGS) bude zajišťovat koordinaci všech prací na 
navrhovaném projektu. Část odborných prací zajistí vlastními pracemi, neboť má 
bohaté a dlouholeté a jediněčné zkušenosti v oblasti regionálních hydrogeologických 
prací, vlastní řadu výchozích zejména geologických podkladů nezbytných pro 
zpracování navrhovaného projektu a disponuje odborným zázemím specialistů všech 
nezbytných geologických disciplin. 

Hydrogeologické a hydrologické práce průzkumného charakteru včetně tvorby 
matematických modelů bude ČGS zadávat na základě výběrových řízení jako dodávky.  

Kontrolní mechanismus projektu zabezpečuje dle Deklarační dohody Státní fond 
životního prostředí, proto v tomto návrhu projektu systém kontrolních mechanismů není 
podrobně popisován. ČGS zajistí vnitřní kontrolu prováděných prací systémem 
oponentních řízení zadávacích dokumentací a systémem oponentních řízení všech 
dodavatelsky přejímaných prací. Na systému oponentních řízení se budou podílet nezávislí 
odborníci ze státních i soukromých institucí stejně jako odborníci z ČGS. 

Dodavatelsky zpracovávané části projektu budou zadávány systémem výběrových 
řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Státního 
fondu životního prostředí. V případě, že dojde v některé činnosti či aktivitě projektu k úspoře 
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peněz díky ceně nižší než projektované vzhledem k soutěži ve výběrovém řízení, bude ze 
strany řešitele projektu navrhován přesun těchto peněz na racionální rozšíření projektu 
v jiných aktivitách. 

 

2. Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti projektu 

Geografická poloha České republiky na hlavním evropském rozvodí spolu s rostoucím 
významem vody jako strategické suroviny 21. století a do popředí vystupujícími 
bezpečnostními aspekty vytvářejí a v budoucnu budou nadále zvyšovat požadavky na 
exploataci podzemních vod především pro účely veřejného zásobování pitnou vodou. 

Vstupem do EU a implementací jejích zákonů v oblasti vodního hospodářství, 
zejména Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, se ČR zavázala 
k průběžnému hodnocení kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod 
na území republiky. Nařízením vlády ČR č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části 
Plánu hlavních povodí České republiky, byl schválen Plán hlavních povodí, byly 
zpracovány Plány oblastí povodí, dále je zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. 
Zároveň se uplatňuje v souladu se smyslem citované Rámcové směrnice princip dosažení 
trvale udržitelného stavu přírodních zdrojů podzemních vod, který vyžaduje zajištění 
vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, definovaný jako 
„dobrý stav útvarů podzemních vod“. 

Podle národní legislativy (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen vodní zákon) nejsou podzemní vody 
předmětem vlastnictví, ani nejsou součástí či příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod 
nímž se vyskytují.  Je tedy úkolem státu dbát ve veřejném zájmu o jejich ochranu a zabezpečit 
jejich hospodárné a účelné využívání. Takto definovaný výkon státní správy na úseku vodního 
hospodářství vyžaduje věrohodné a spolehlivé podklady pro efektivní rozhodování 
vodoprávních úřadů především při vydávání tzv. povolení k nakládání s vodami jakož i při 
dalších správních činnostech. 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou, v čase proměnnou složkou, a proto 
s nimi nelze hospodárně a účelně nakládat bez znalosti jejich aktuálního stavu. Již dnes jsme 
svědky stavů, kdy dochází k degradaci hydrogeologických struktur nadměrným čerpáním 
podzemních vod, které vede k poklesu hladiny podzemní vody a tím i zániku pramenů, 
vysychání mokřadů a potoků či zvýšené kontaminaci podzemních vod. Nadměrným čerpáním 
podzemních vod  může v konečném důsledku dojít k nedostatku zásob kvalitní podzemní 
vody. Tento stav je výsledkem skutečnosti, že k rozhodování o nakládání s podzemními 
vodami došlo na základě údajů neodpovídajících současnému stavu poznání exploatovaných 
hydrogeologických struktur – stávající i plánované odběry podzemních vod proto nelze stavět 
na starých výpočtech zásob podzemních vod. Výsledky dosud provedených regionálních 
hydrogeologických průzkumů se stanovením zásob podzemních vod totiž morálně rychle 
zastarávají a nevyhovují měnícím se požadavkům společnosti, stanovení využitelných 
zásob podzemních vod tak má pouze omezenou časovou platnost.  

Hlavní základnu informací o přírodních zdrojích podzemních vod představují data  
shromážděná navazujícími regionálními hydrogeologickými průzkumy, které byly na území 
dnešní ČR systematicky realizovány v letech 1967 – 1990. Výsledky těchto průzkumů, 
ukončené hodnocením přírodních zásob a využitelných zdrojů podzemních vod, jsou tak 
silně poplatné době jejich zpracování. Výpočty hodnot  přírodních zdrojů podzemních vod  
jsou tedy většinou starší než 20 let a s ohledem na dynamický charakter podzemních vod, 



 

 

Návrh projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ 
předkládaného Českou geologickou službou do OP ŽP, prioritní osa 6.6. 

___________________________________________________________________________ 

5

důsledky klimatických změn a ovlivnění horninového prostředí antropogenní činností je 
nezbytné znovu ověřit jejich věrohodnost  i praktickou využitelnost. Od doby ukončení 
systematických regionálních hydrogeologických  průzkumů nebyly potřebné údaje 
aktualizovány a doplněny ani v  těch oblastech, kde  tyto hydrogeologické průzkumy 
neproběhly. 

Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES zavedla u nás do té doby 
nepoužívané pojmy „vodní útvar“ a „útvar podzemních vod“. Definice těchto pojmů byly 
v rámci  implementace komunitárního práva začleněny do vodního zákona. Vodní útvary byly 
do národní legislativy zavedeny jako základní jednotky pro vodohospodářské plánování. 
V české vodohospodářské praxi je již od šedesátých let minulého století postupně 
propracováván systém hydrogeologické rajonizace, v němž jsou hydrogeologické rajony 
založeny na charakteristikách  přírodního horninového prostředí a vymezují jeho části, v nichž 
za určitých přírodních podmínek dochází ke zvodnění a oběhu podzemní vody. Při poslední 
aktualizaci, označené jako Hydrogeologická rajonizace 2005, byly plně využity dosavadní 
výsledky regionálních hydrogeologických průzkumů, zkušenosti s předchozími verzemi 
hydrogeologické rajonizace a technologie GIS. Hydrogeologické rajony jsou koncipovány 
jako základní jednotky pro bilanci a evidenci  podzemních vod a je na ně vázána základní 
vodohospodářská dokumentace. Pokud jde o přírodní a kvantitativní charakteristiku, jsou 
hydrogeologické rajony totožné s útvary podzemních vod, a bylo proto možné na nich založit 
přímo charakterizaci útvarů podzemních vod a hodnocení jejich kvantitativního stavu ve 
smyslu citované Rámcové směrnice. Kvantitativní stav vodních útvarů je zároveň velmi 
důležitým parametrem, ze kterého vycházejí opatření zahrnutá do Plánů oblastí povodí. 

V první verzi Plánů oblastí povodí byly pro charakterizaci a hodnocení kvantitativního 
stavu útvarů podzemních vod využity údaje, vycházející z  výsledků minulých regionálních 
hydrogeologických průzkumů a jiných dostupných, popřípadě odvozených podkladů. Platnost 
vymezení vodních útvarů je ve smyslu citované Rámcové směrnice omezena na dobu trvání 
Plánu oblastí povodí, tj. na 6 let. Termín pro revizi současných Plánů oblastí povodí je rok 
2013, znamená to tedy, že pro tento termín bude nutno připravit aktualizované údaje 
kvalifikovaným odhadem ve všech 152 hydrogeologických rajonech definovaných na 
podkladě VaV projektu (VÚV, ČGS 2005) o hodnotách přírodních zdrojů podzemních vod – 
viz aktivita 2 předkládaného projektu. 

           Registr odběrů podzemních vod je průběžně doplňován ve státních podnicích Povodí, 
přehled o zdrojích podzemních vod, používaný ve  vodohospodářských bilancích do roku 
2005 i pro účely první verze Plánů oblastí povodí, však odpovídá úrovni  90. let 20. století, 
kdy došlo k ukončení regionálních hydrogeologických průzkumů. ČHMÚ zpracovává ve 
smyslu vodního zákona tzv. vodní bilanci a používá pro výpočet přírodních zdrojů 
podzemních vod hydrologické metody, založené na režimním sledování objektů státní 
pozorovací sítě. Tato síť, původně přednostně orientovaná na tzv. mělké kolektory, byla 
rozšířena o objekty v pánevních strukturách, vybudované v rámci programu ISPA v letech 
2003 – 2005. Sledování na těchto objektech však dosud nemají dostatečně dlouhou 
pozorovací řadu. Hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod uvádí ČHMÚ ve vodní 
bilanci pro 2/3 rajonů (97), ve zbývajících nelze tyto údaje stanovit pro naprostou 
absenci podkladů nebo pro neujasněnou metodiku výpočtu (viz též tabulka 2 na str. 7 
aktivit).  Účelem předkládaného projektu bude i ověření, do jaké míry jsou pozorovací 
objekty reprezentativní a postačující pro danou oblast, a zároveň posouzení možnosti využití 
původních hodnot přírodních zdrojů podzemních vod ve vazbě na dlouhodobé hydrologicko-
klimatické charakteristiky.   
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Potřeba urychleného řešení problematiky přírodních zdrojů podzemních vod a 
následné oceňování využitelného množství podzemních vod je vysoká, neboť  vodoprávní 
úřady udělují p ři výkonu státní správy souhlas k nakládání s podzemními vodami. 
Mohou tak účelně řídit využívání a ochranu přírodních zdrojů podzemních vod jedině za 
předpokladu, že bude výskyt podzemních vod dostatečně dokumentován a průběžně evidován 
a aktualizován.  

           Naléhavost jednotlivých etap hydrogeologického průzkumu s oceněním velikosti 
přírodních zdrojů podzemní vody je vyšší v hydrogeologických rajonech se 
stávající vysokou mírou exploatace podzemní vody, kde se již vyskytují problémy se 
zajištěním veřejného zásobování pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod a při dalších 
vodohospodářských aktivitách. Naopak, v hydrogeologických rajonech s nízkou mírou 
aktuálního využití podzemních vod je naléhavost provedení nového výpočtu velikosti 
přírodních zdrojů podzemních vod nepoměrně menší. Na tomto principu byla objektivně, 
pomocí evaluačních indikátorů naléhavosti, stanovena hierarchie hydrogeologických rajonů 
určených k provedení rebilančního výpočtu přírodních zdrojů podzemní vody. 
 

3. Cíl projektu 
 
Cílem projektu je s použitím moderních technologií přehodnotit přírodní zdroje 

podzemních vod ve vybraných kritických hydrogeologických rajonech (viz Seznam str. 
11 Osnovy) vyplývajících z výsledků projektu „Zpracování technických podkladů a jednotné 
metodiky pro regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“ a současně připravit 
metodickou a organizační platformu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních 
zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích desítkách let.  

 
V hodnocených hydrogeologických rajonech má řešený projekt navrhnout 

taková opatření, aby byl dosažen dobrý kvantitativní i chemický stav útvarů 
podzemních vod. 

 
V hydrogeologických rajonech, kde jsou  a nebo mohou být potenciální střety zájmů 

s ochranou přírody v důsledku jímání podzemních vod pro veřejné zásobování obyvatel  
pitnou vodou, si projekt klade za cíl navrhnout taková opatření, která by zajistila jak 
trvale udržitelný stav přírodních společenstev tak i odběr podzemní vody pro 
zásobování obyvatel pitnou vodou při zohlednění probíhajících klimatických změn.  

 
Jednotlivé dílčí cíle jsou uvedeny v kapitole 4 u aktivit. 
 

4. Aktivity projektu    

Detailní popis jednotlivých prací v rámci projektu je rozdělen podle jejich druhu a 
období realizace do aktivit 1 až 11.  U méně obvyklých prací plánovaných v rámci 
navrhovaného projektu je vždy u příslušné aktivity stručný popis navrhovaných metod  včetně 
zdůvodnění jejich potřeby. Každá aktivita obsahuje výstupy a harmonogram jejího 
zpracování. S ohledem na celkový rozsah textu aktivit 1 až 11 je jejich výčet uveden v 
samostatném souboru v příloze č. 1 za základním textem předkládaného projektu.  
 
 



  

N
ávrh projektu „R

ebilan
ce zásob podzem

ních vod“ 
p
ředkládan

ého Českou geologickou službou do O
P

 Ž
P

, prioritní osa 6
.6. 

___________________________________________________
________________________

 7

 5
. 

H
arm

onogram
 projektu

 

1. pol. 
2015 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

2. pol. 
2014 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1. pol. 
2014 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. pol. 
2013 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1. pol. 
2013 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. pol. 
2012 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1. pol. 
2012 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

2. pol. 
2011 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

1. pol. 
2011 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 
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Aktivity/období zpracování 

Aktivita  1/ Rešerše, analýzy dat, sestavení GIS 

Aktivita 2/ Hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod 

Aktivita 3/ Terénní geologický průzkum, DPZ, geofyzika 

Aktivita 4/ Hydrogeologické vrty a výstavba hydrogeologických objektů 

Aktivita 5/ Sestavení koncepčního hydrogeologického modelu 

Aktivita 6/ Sestavení hydrologických modelů 

Aktivita 7/ Sestavení hydraulických modelů rajónů 

Aktivita 8/ Sestavení hydrochemických modelů 

Aktivita 9/ Ochrana podzemních vod ve vztahu k chráněným 
ekosystémům 

Aktivita  10/ Shrnutí výsledků, sestavení závěrečné zprávy, tvorba 
metodik 
Aktivita 11/ Propagace, publicita, web, konference, publikace 

  



 

 

Návrh projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ 
předkládaného Českou geologickou službou do OP ŽP, prioritní osa 6.6. 

___________________________________________________________________________ 

8

Pozn: s ohledem na časový překryv a závislost jednotlivých fází různých aktivit na sobě 
navzájem představuje harmonogram celkový rozsah jednotlivých aktivit. Přesný 
harmonogram jednotlivých dílčích prací v rámci jednotlivých aktivit bude určen detailními 
prováděcími projekty ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

6. Lokalizace 
 

Území České republiky je v závislosti na geologické stavbě rozděleno do 152 
hydrogeologických rajonů. U stávajících hydrogeologických rajonů byla v rámci projektu 
financovaného z technické asistence OP ŽP pod názvem „Zpracování technických podkladů a 
jednotné metodiky pro regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“ stanovena 
hierarchie naléhavosti  rebilance zdrojů podzemní vody.  

Hodnotícími kritérii byly vodohospodářský význam, rizikovost útvarů 
podzemních vod dle Plánu hlavních povodí, existence (i potenciální) střetů zájmů s 
ochranou přírody, stávající množství a kvalita podkladů pro stanovení přírodních 
zdrojů podzemních vod v příslušném hydrogeologickém rajonu. 

S ohledem na mimořádné finanční a časové nároky projektu a na časový úsek trvání 
projektu není reálné provést přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod na území celé 
České republiky. Hlavní zdroje podzemních vod využitelné pro zásobování obyvatel kvalitní  
pitnou vodou leží na cca 1/3 území republiky v oblasti pánevních struktur, kam je také 
navrhovaný projekt, řešící  56 hydrogeologických rajonů, situován.  

Projekt je zaměřen regionálně a zahrnuje detailní zpracování 56 hydrogeologických 
rajonů, jejichž pozici v rámci území republiky ukazuje obr. 1 (seznam vybraných 
hydrogeologických rajonů je obsažen v tab.1). Výše uvedené hydrogeologické rajony 
navrhované k rebilanci se nacházejí v území s největšími zdroji podzemních vod.  

U 55 hydrogeologických rajonů, kde chybí základní vstupní údaje (viz tabulka 2, str. 7 
Aktivit), budou tato chybějící data v rámci předkládaného projektu pořízena a bude provedeno 
zjednodušené stanovení přírodních zdrojů podzemních vod, neboť  pro věrohodné a tedy 
kvalitativně vyšší stanovení přírodních zdrojů a využitelných zásob podzemních vod chybí 
dostatečně dlouhá režimní měření. U některých z nich  bude reálné do roku 2015 pořízení 
dalších chybějících informací, takže bude možné u stěžejních rajonů stanovit i výši zdrojů 
podzemních vod na kvalitativně vyšší úrovni.  

S ohledem na rozsah území navrženého k rebilanci přírodních zdrojů 
podzemních vod a na množství existujících dat, z nichž zejména režimní data z ČHMÚ 
nejsou zatím dostupná, nelze ve fázi návrhu projektu vymezit přesnou lokalizaci 
průzkumných objektů včetně výčtu dotčených katastrálních území. Druhým důvodem je 
rovněž fakt, že bez realizace aktivit ad 1 a 2 projektu (zpracování rešeršních dat a 
upřesňující geologický průzkum) nelze v současné etapě přípravy projektu p řesně 
specifikovat místa lokalizace technických průzkumných děl (vrty, vodoměrné profily). 
Tato lokalizace bude specifikována po realizaci aktivit ad 1, 2 a 3.  
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7. Vazba projektu na strategické dokumenty 
 

Princip dosažení trvale udržitelného stavu přírodních zdrojů podzemních vod 
vyžadující zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, 
při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod, byl transpozicí Rámcové směrnice pro vodní 
politiku 2000/60/ES plně včleněn do české vodohospodářské legislativy novelizací 
složkového vodního zákona zákonem č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Kvantitativní stav vodních útvarů je zároveň velmi důležitým parametrem, ze 
kterého vycházejí opatření zahrnutá v Plánech oblastí povodí (viz vodní zákon a vyhláška 
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod),  jejichž koncepční přípravu zajišťuje stát a 
jejichž nedílnou součástí je stanovení konkrétních cílů pro dané oblasti povodí na 
základě zjištěného stavu podzemních vod a potřeb užívání těchto vod v daném území 
včetně návrhů relevantních opatření.  

Naléhavost stanovení velikosti přírodních zdrojů podzemních vod v řadě 
hydrogeologických rajonů vyplývá i z výsledků prací ČHMÚ , který ve smyslu vodního 
zákona a vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o 
údajích pro vodní bilanci, zpracovává vodní bilanci pro jednotlivé hydrogeologické rajony, a 
ze stávajících výsledků projektu „Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro 
regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“.  

Stanovení velikosti přírodních zdrojů podzemních vod rovněž plně zapadá do 
koncepce Státní politiky životního prostředí schválené usnesením Vlády České republiky 
ze dne 17. března 2004 č. 235, jejímž hlavním úkolem je zabezpečení požadavků 
vyplývajících z Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice, včetně jejích postupných 
cílů. Tato směrnice byla přijata proto, aby byly vytvořeny koordinované mechanismy 
k odstranění překážek bránících postupu při zlepšování stavu vod. Hlavními cíli v nejbližším 
období jsou zejména vymezení a monitorování vodních útvarů, sestavení registru chráněných 
oblastí vázaných na vodu a jejich ochrana, dále prosazování koordinovaných mechanismů pro 
zlepšování stavu vod prostřednictvím Plánů oblastí povodí, do nichž budou postupně 
integrována veškerá opatření na zlepšení ochrany podzemních vod.  

Projekt přispívá k naplňování strategického cíle Státního programu ochrany 
přírody a krajiny České republiky, kterým je přispět k zajištění podmínek pro uchování 
života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti, jakož i podílet se na zajištění 
podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka. 

Provedení vyhledávacího hydrogeologického průzkumu a přehodnocování zásob 
podzemních vod jsou vládou určené postupy v Plánu hlavních povodí schváleném 
usnesením Vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562.  

Projekt je rovněž v souladu s následujícím cílem Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky, specifikovaným v kapitole IV. Vodní a mokřadní 
ekosystémy: Udržitelně využívat vodní zdroje v kontextu ekonomických tlaků a globálních 
změn. 
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Obr.1 
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Tab. 1 Seznam vybraných hydrogeologických rajonů navržených k rebilanci zásob   
podzemních vod 

 

Projekt je také v souladu s cíli Strategie udržitelného rozvoje České republiky, 
zejména s cílem v oblasti ochrany vod ve stanovených lhůtách (2005, 2010) dosáhnout a 
udržet dobrý chemický a ekologický stav povrchových vod a vodních ekosystémů a dobrý 
chemický a kvantitativní stav podzemních vod (kap. IV.2). 

Navrhovaný projekt je přímou odezvou na návrh usnesení Evropského 
parlamentu RR/743625 o řešení nedostatku vody a sucha v Evropské unii z 22.9.2008, 
kde se zdůrazňuje, „že je nezbytné přezkoumat dostupné množství podzemních vod v celé EU 

HGR název rajonu
plocha 
(km2)

kraj, ve kterém leží 
většina plochy HGR

kód kraje
příslušný % 
podíl plochy 
HGR ke kraji 

kraj, ve kterém 
leží druhá plochy 

HGR
1 1121 Kvartér Labe po Hradec Králové 146,1 Královohradecký CZ0520 100
2 1122 Kvartér Labe po Pardubice 127,8 Pardubický CZ0530 60 Královohradecký
3 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky 181,9 Pardubický CZ0530 100
4 1140 Kvartér Labe po Týnec 146,9 Pardubický CZ0530 97 Středočeský
5 1151 Kvartér Labe po Kolín 88,1 Středočeský CZ0200 100
6 1152 Kvartér Labe po Nymburk 238,6 Středočeský CZ0200 100
7 1160 Kvartér Urbanické brány 105,1 Královohradecký CZ0520 91 Pardubický
8 1171 Kvartér Labe po Jizeru 88,7 Středočeský CZ0200 100
9 1172 Kvartér Labe po Vltavu 293,8 Středočeský CZ0200 99 Ústecký

10 1180 Kvartér Labe po Lovosice 57,8 Ústecký CZ0420 100
11 1510 Kvartér Odry 262,9 Moravskoslezský CZ0800 99,8 Olomoucký
12 1520 Kvartér Opavy 124,7 Moravskoslezský CZ0800 100
13 1610 Kvartér Horní Moravy 92,2 Olomoucký CZ0710 100
14 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část 356,8 Olomoucký CZ0710 100
15 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část 289,1 Olomoucký CZ0710 62 Zlínský
16 1623 Pliopleistocén Blaty 99,7 Olomoucký CZ0710 100
17 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 84,2 Olomoucký CZ0710 96 Zlínský
18 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168,2 Jihomoravský CZ0620 51 Zlínský
19 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 216,8 Jihomoravský CZ0620 100
20 2140 Třeboňská pánev - jižní část 551,1 Jihočeský CZ0310 100
21 2151 Třeboňská pánev - severní část 260,0 Jihočeský CZ0310 100
22 2152 Třeboňská pánev - střední část 202,2 Jihočeský CZ0310 100
23 2212 Oderská brána 307,2 Moravskoslezský CZ0800 91 Olomoucký
24 2220 Hornomoravský úval 257,2 Olomoucký CZ0710 81 Zlínský
25 2241 Dyjsko-svratecký úval 1 460,8 Jihomoravský CZ0620 100
26 2242 Kuřimská kotlina 80,1 Jihomoravský CZ0620 100
27 4110 Polická pánev 214,0 Královohradecký CZ0520 100
28 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 252,5 Královohradecký CZ0520 100
29 4222 Podorlická křída v povodí Orlice 434,5 Královohradecký CZ0520 97 Pardubický
30 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice 176,3 Pardubický CZ0530 100
31 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 358,0 Pardubický CZ0530 95 Jihomoravský
32 4240 Královédvorská synklinála 145,3 Královohradecký CZ0520 100
33 4270 Vysokomýtská synklinála 799,9 Pardubický CZ0530 90 Královohradecký
34 4280 Velkoopatovická křída 49,6 Pardubický CZ0530 59 Jihomoravský
35 4310 Chrudimská křída 595,8 Pardubický CZ0530 100
36 4320 Dlouhá mez - jižní část 65,7 Vysočina CZ0610 100
37 4330 Dlouhá mez - severní část 60,3 Vysočina CZ0610 81 Pardubický
38 4410 Jizerská křída pravobřežní 685,0 Středočeský CZ0200 58 Liberecký
39 4420 Jizerský coniak 152,2 Liberecký CZ0510 48 Středočeský
40 4430 Jizerská křída levobřežní 899,5 Středočeský CZ0200 74 Liberecký
41 4521 Křída Košáteckého potoka 337,6 Středočeský CZ0200 100
42 4522 Křída Liběchovky a Pšovky 335,2 Středočeský CZ0200 72 Liberecký
43 4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka 309,0 Ústecký CZ0420 92 Středočeský
44 4530 Roudnická křída 405,8 Ústecký CZ0420 69 Středočeský
45 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 280,1 Ústecký CZ0420 100
46 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 331,8 Ústecký CZ0420 100
47 4630 Děčínský Sněžník 97,7 Ústecký CZ0420 100
48 4640 Křída Horní Ploučnice 833,0 Liberecký CZ0510 100
49 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 481,4 Ústecký CZ0420 53 Liberecký
50 4660 Křída Dolní Kamenice a Křinice 180,3 Ústecký CZ0420 100
51 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře 1 881,8 Středočeský CZ0200 75 Liberecký
52 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe 1 339,7 Liberecký CZ0510 65 Ústecký
53 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 948,9 Ústecký CZ0420 63 Liberecký
54 6133 Teplický ryolit 134,4 Ústecký CZ0420 100
55 6431 Krystalinikum severní části Východních Sudet 922,9 Olomoucký CZ0710 74 Moravskoslezský
56 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 1 422,8 Olomoucký CZ0710 88 Pardubický
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a pravidla upravující jejich využívání; hlavním cílem tohoto přezkumu je zajistit racionální 
využívaní zdrojů podzemních vod v souladu s potřebami dané země“. 

 

8. Vazba projektu na již zhotovený nebo plánovaný projekt, na další 
realizovaná opatření 

 
Navrhovaný projekt bude navazovat na všechny regionální hydrogeologické projekty 

realizované v minulých letech, jejich kompletní výčet bude uvedcen v závěrečné zprávě 
projektu. Jmenovitě z nejdůležitějších hydrogeologických prací uvádíme návaznost 
předkládaného projektu na následně uvedené průzkumy a výzkumy financované 
Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a na projekty financované z TA 
OP ŽP, GA ČR a VaV. 
 
a) Navrhovaný projekt navazuje na následující projekty financované MŽP 

- V ČGS je do roku 2011 řešen projekt SP/2e1/153/07 s názvem „Interakce systému 
voda – hornina – krajina“. Jeho výstupy budou využity jako základ pro tvorbu 
koncepčních modelů ve vybraných hydrogeologických rajonech. 

- SP/VaV/650/4/02 – Hydrogeologická rajonizace České republiky, - VÚV, ČGS 2005 

- SP/2e7/229/07 – „Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v 
české části mezinárodního povodí Labe“. V roce 2008 pokračovaly na tomto projektu 
práce zahájené v roce 2007. Základním cílem projektu je identifikace vlivů 
způsobených převážně lidskou činností na kvalitu vodních zdrojů, půd a vodní 
ekosystémy včetně popisu změn habitatů a jejich následného ovlivnění společenstev 
vodních organismů. Řešitelem projektu je VÚV T.G.M., v.v.i., Praha. 

- SP/1a6/125/08 – „Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách 
klimatické změny na území ČR“ je projekt s dobou trvání do roku 2010. V roce 2008 
se práce zaměřily na identifikaci typů sucha, celosvětově i lokálně používané 
indikátory sucha, analýzu historických údajů. Projekt v roce 2009 pokračuje analýzou 
hydrologických dat, stanovením ukazatelů jako např. nedostatkové objemy či 
minimální zůstatkové průtoky, analýzou příčin vzniku hydrologického sucha a 
posouzením možnosti indikace jeho vzniku. Řešitelem projektu je VÚV T.G.M., v.v.i., 
Praha. 

- VZ-MZP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve 
vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé 
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů 2005–2011“, řešitel VÚV T.G.M., 
v.v.i.  

- SP/2e7/73/08 – „Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních 
ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje“ s dobou řešení 2008-2010. Základním 
cílem tohoto projektu je identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu 
vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či 
průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního 
ekosystému. Řešitelem projektu je VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Brno. 

- SP2e7/67/08 – „Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí 
řeky Odry“. Cílem projektu, probíhajícího v letech 2008–2010, je identifikace 
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antropogenních tlaků na stav půd, jakost vod a na změnu habitatu vodních ekosystémů 
na podkladě vyhodnocení výsledků základního i aplikovaného výzkumu. Hlavním 
řešitelem projektu je VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava. 

b) Dále na projekty v oblasti vodního hospodářství financované MZe  v období 2008-2012 

- „Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky  významných 
lokalit ČR“ – ID projektu QH8 1170, řešen  Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

- „Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech 
ČR“ – ID projektu QH8 l331, řešen VÚV T.G.M., v.v.i.  

- „Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních 
vod a srovnání s modelem DRASTIC“. - ID projektu QH8 2096, řešen VÚMOP, v.v.i.  

c)  Návaznost na projekty financované z prostředků EC 

- eWater – projekt, spolufinancovaný v programu eContentPlus v letech 2006–2008 
(spoluřešitel ČGS-Geofond). Hlavním cílem projektu bylo zvýšit mezinárodní 
dostupnost, interoperabilitu a využívání dat o lokalizaci, kvalitě a dalších vlastnostech 
podzemní vody. Byl vytvořen vícejazyčný internetový nástroj pro přístup a překlad 
geodat z národních hydrogeologických databází. 

d)  Návaznost na projekty GA ČR  

-  Projekt 205/07/0691 „Optimalizace využítí a ochrany termálních vod benešovsko-
ústeckého zvodněného systému“ (doba řešení 2007–2009) 

e)  Návaznost na projekty OP ŽP 

- „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví“ – projekt je 
zaměřen na Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví, která je existenčně 
závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy. I když je jedním z cílů tohoto 
projektu přehodnocení zásob podzemní vody s ohledem na ochrany přírody a krajiny v 
CHKO Litovelské Pomoraví, je řešený projekt omezen pouze na rozsah území CHKO, 
nikoliv na rozsah bilančního celku - hydrogeologického rajonu, resp. útvaru 
podzemních vod. Prioritou je ochrana přírody v rámci CHKO, nikoliv bilance 
přírodních zdrojů podzemních vod ve vazbě na klimatické změny. Projekt byl podán v 
rámci prostředků OP ŽP oblasti podpory 6.6, žadatelem AOPK ČR a to pro roky 
2009–2013 

 
- „Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro regionální 

hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“ – cílem projektu je seznámení 
odborné i laické veřejnosti se stavem přírodních zdrojů podzemních vod na území ČR 
a potřebou realizace  nových hydrogeologických průzkumů, sestavení obecné 
metodiky hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod a hrubý odhad nákladů na 
regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod. –  řešitelem ČGS 

 
 

9. Zatížení životního prostředí realizací záměru  
 

Realizací záměru a jeho případného využití nebude docházet k žádným střetům 
zájmů. V průběhu řešení projektu bude pro dosažení stanovených cílů projektu využito 
v první řadě moderních nedestruktivních metod průzkumu a lehkých terénních metod bez 
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zásahů do životního prostředí. Jedná se zejména o interpretaci satelitních snímků, metody 
základního geologického mapování a strukturního výzkumu a povrchová geofyzikální měření.  

Technická průzkumná díla (vrty, vodoměrné profily), která znamenají zásah do 
horninového prostředí, jsou dočasná a nemají vůči životnímu prostředí ohrožující charakter. 
Nejsou uvažovány vrty situované do ochranných pásem vodních zdrojů. Po ukončení projektu 
budou zlikvidována ve smyslu ustanovení § 14 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a vrtná pracoviště budou uvedena do původního stavu. Žádné další technické práce 
včetně stavebních nejsou v projektu plánovány. Případné škody vzniklé zásahem jsou a 
budou obnovitelné.  

 

Lze tedy konstatovat, že zatížení životního prostředí realizací projektu je malé a 
zásah nezpůsobuje škody nebo škody způsobené zásahem jsou obnovitelné 

 
Ve vztahu k životnímu prostředí by měl mít projekt naopak ryze přínosný potenciál. 

Vyšší znalost oběhu podzemní vody krajinou je jednou z klíčových informací pro plány péče 
o zvláště chráněná území i pro koncepční plány udržitelnosti různých krajinných celků. Je 
důležitou informací např. pro ochranu mokřadních terestrických systémů či zachování 
minimálních hygienických průtoků řek nutných pro udržení kvality vody i ochranu říčních 
ekosystémů, neboť nadměrné odběry podzemních vod negativně ovlivňují průtoky 
povrchových toků. 

Výsledky projektu pomohou nastavit limity pro využití území jak z hlediska 
ochrany přírody, tak využitelnosti podzemních vod, jejich ochrany tak i těžby některých 
surovin v oblastech s velkými využitelnými zásobami podzemních vod. 

 
 

10. Význam možného využití přírodních zdrojů, na které je projekt 
zaměřen 

 
Přírodní zdroje podzemních vod jsou na základě vodního zákona přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zejména na tento aspekt je 
projektovaný úkol cílen. Velké nadregionální vodárenské soustavy, zásobující často 
stovky tisíc obyvatel, nemají záložní zdroje pro případ  výpadků v zásobování ať už z 
důvodu náhodné kontaminace vodního zdroje nebo pro dočasný pokles vydatnosti 
zdrojů při výskytu období sucha.  

Krom ě toho v řadě oblastí existuje závažný nedostatek informací o kapacitách 
využitelných zásob podzemních vod a tím o údajích o možnostech čerpání – ať už pro 
možné navyšování exploatace zásob podzemních vod pro rozvoj regionů, nebo naopak 
limitování exploatace z důvodů ochrany zdrojů podzemních vod, stanovení minimální 
úrovně hladiny podzemní vody pro ochranu životního prostředí i ochranu kvality 
podzemní vody (institut minimální hladiny podzemních vod dle § 37 zák. 254/2001 Sb a  
minimální průtok povrchového toku § 36 zák. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen vodní zákon).  

Důležitost dobré znalosti možného využití přírodních zdrojů podzemních vod 
vyvstává do popředí nejen v souvislosti s rostoucí spotřebou pitné vody a rovněž vody 
užitkové spotřebovávané zejména v zemědělství. V důsledku intenzivních závlah dochází 
k urychlení cirkulace kontaminantů do podzemních vod. Významným faktorem 
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ovlivňujícím vydatnost zdrojů podzemních vod jsou  stále častější klimatické extrémy. I 
z tohoto hlediska je pro zabezpečení stability zdrojů podzemních vod nezbytná rebilance 
jejich zásob a zpracování detailních hydraulických, hydrologických a hydrochemických 
modelů umožňujících prognózování a plánování při využití podzemních vod v jednotlivých 
hydrogeologických rajonech.  

Výsledné a po oponentním řízení odsouhlasené stanovené aktuální hodnoty zdrojů 
podzemních vod v jednotlivých rajonech "Rajonizace 2005 " budou předány ČHMÚ, které  je 
začlení do aktuální hydrologické bilance ve smyslu vyhlášky MZe 431/2001 Sb., o obsahu 
vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. ČHMÚ dle "vodního 
zákona"  stanovuje hydrologickou bilanci. Lze předpokládat, že tím budou stará a neaktuální 
rozhodnutí Komise pro klasifikaci zásob o výši zdrojů podzemních vod, stanovená na základě 
starých regionálních hydrogeologických průzkumů, zrušena. 

 

11. Deklarování významnosti zdroje 
 

Navrhovaný projekt řeší akutní existující nedostatek zdrojů podzemních vod 
v těch oblastech ČR, kde je výše přírodních, resp. využitelných zdrojů podzemních vod 
limitována. 

Projekt řeší problematiku zdrojů podzemních vod celostátního významu, neboť 
hydrogeologické rajony navržené k rebilanci se nacházejí převážně v oblasti pánevních 
struktur s významnými zásobami podzemních vod. 

Na řadě míst v ČR chybí dostatečné údaje o aktuálních zásobách podzemních vod 
a není jasné, jaké množství podzemních vod lze čerpat, aniž by došlo k nevratné 
degradaci hydrogeologických struktur.  

U většiny významných aglomerací zásobovaných podzemní vodou (Praha a okolí, 
Brno a okolí aj.) chybí záložní zdroje pro případ jakékoliv havárie stávajících zdrojů. Tento 
výpadek zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou je v současné 
době obtížně nahraditelný či zcela nemožný, a proto odběry  podzemních vod z těchto zdrojů 
musí být jak dostatečně zabezpečeny proti poklesu vydatnosti tak i a i proti kontaminaci 
včetně možné náhrady z jiných zdrojů. 

Znalost využitelných zásob podzemních vod a zejména jejich chování z pohledu 
dlouhodobějších trendů je klíčová pro hospodaření s podzemní vodou i z pohledu 
ochrany životního prostředí, stavů hladiny podzemní vody, minimálních průtoků řek a 
ochrany a zajištění kvality podzemní vody. Nadměrné čerpání podzemních vod ovlivňuje 
v geologicky méně stabilním území i stabilitu staveb. 

Oblasti, které nezískaly prioritní postavení a v tomto projektu nebudou rebilancovány, 
se koncentrují zejména do území výskytu krystalinických a flyšových hornin, které mají 
využitelné zásoby podzemních vod omezené na lokální úroveň. Nutno zdůraznit, že tyto 
oblasti nebyly do projektu zařazeny nikoliv pro svoji nedůležitost, ale protože z důvodu 
finančních a časových není reálné v průběhu pěti let detailně zpracovat území celé republiky.  
V těchto oblastech jsou zpravidla dlouhodobě využívány pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou vodárenské nádrže na povrchových tocích. Jde především o území západních a jižních 
Čech a Českomoravské vrchoviny aj. Geologická stavba zmíněných oblastí (krystalinické 
horniny bohemika a moldanubika, granitoidy centrálního a středočeského plutonu) neskýtá 
možnost významnějších akumulací podzemních vod. Přesto ale podzemní vody v těchto 
rajonech mohou hrát velmi důležitou roli zdrojů vody na lokální úrovni (jednotlivé obce či 
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skupiny obcí). Do budoucna je tedy jistě žádoucí i v těchto oblastech v omezené míře 
realizovat regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod, neboť podzemní voda má 
z hlediska kvality vyšší hodnotu než povrchová voda využívaná jako zdroj pro zásobování 
obyvatel pitnou vodou.  

Zmíněné oblasti budou vždy do značné míry závislé na čerpání povrchových vod 
z přehradních nádrží a význam podzemních vod bude i nadále spíše lokální a okrajový. 
 
 
 

12. Deklarace optimálnosti navržení projektu z technického a 
technologického hlediska 

Pro řešení navrhovaného projektu jsou zvolena moderní technická řešení včetně 
technologií, které umožňují optimální zpracování vybraných hydrogeologických rajonů 
pro potřeby státu a v souladu se státní politikou v oblasti vod – viz bod 7 - Vazba 
projektu na strategické dokumenty. 

Všech 152 hydrogeologických rajonů, které se vyskytují na celém území ČR, bylo 
objektivně posouzeno pomocí evaluačních indikátorů naléhavosti a byla stanovena hierarchie 
hydrogeologických rajonů určených k provedení rebilančního výpočtu přírodních zdrojů 
podzemní vody v projektu „Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro 
regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“. 

Při stanovení hierarchie hydrogeologických rajonů  z hlediska rebilance přírodních 
zdrojů podzemních vod se vycházelo z následujících šesti základních kritérií: 

1. Z podkladů pro stanovení velikosti zdrojů podzemních  vod pro vodní bilanci 
ČHMÚ 

2. Z významných odběrů podzemních vod  přesahujících 1 mil.  m
3
/rok  (32 l/s) 

3. Z hlediska, které rajony jsou bilančně napjaté podle vodohospodářské bilance 2006 
4. Z hlediska vodohospodářské významnosti hydrogeologických rajonů podle 

vodohospodářské bilance 2006 
5. Podle rizikovosti útvarů podzemních vod stanovených podle Plánu hlavních        

povodí 
6. Podle existence vodohospodářských problémů  
 
Vzniklo tak objektivní po řadí naléhavosti rebilance přírodních zdrojů 

podzemních vod. U plošně malých hydrogeologických rajonů, sousedících s méně 
vodohospodářsky významnými rajony, resp. u kterých není vysoká naléhavost 
hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod, byl stupeň naléhavosti na rebilanci 
přírodních zdrojů u těchto plošně malých hydrogeologických rajonů snížen, neboť je 
obtížné a neekonomické samostatně hodnotit tyto malé rajony bez vazby na okolní 
hydrogeologické rajony, z nichž přitékají podzemní vody, resp. které tvoří 
hydrogeologické zázemí plošně malých hydrogeologických rajonů. Jde převážně o 
hydrogeologické rajony v kvartérních fluviálních sedimentech. 

 
Navržený systém sběru a zpracování dat je v souladu s platnými standardy a 

metodickými postupy. Použité technologie budou kompatibilní se stávajícím technickým 
vybavením v ČGS a budou v souladu s koncepcí jeho dalšího rozvoje. Stávající Geologický 
informační systém ČGS je založen na využívání stabilní a dostatečně výkonné infrastruktury, 
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která především zahrnuje databázové, GIS a aplikační technologie využívající servery a 
počítačovou síť pro vzájemné propojení a zpřístupnění z prostředí Internetu. Tím je zajištěno 
využití stávajícího vybavení a jeho optimální modernizace v souladu s potřebami projektu i 
státní správy. 
 
 

13. Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OP ŽP 
 

Podle ustanovení § 55, odst. 1 vodního zákona jsou za vodní díla  pokládány stavby, 
které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu 
povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými 
účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to 
mimo jiné podle ustanovení písm. b) citovaného paragrafu stavby, jimiž se upravují, mění 
nebo zřizují koryta vodních toků, a podle ustanovení písm. i) stavby sloužící k pozorování 
stavu povrchových nebo podzemních vod. Současně ale platí, že za vodní díla se podle 
ustanovení § 55, odst. 2 vodního zákona nepovažují mimo jiné průzkumné hydrogeologické 
vrty a „další zařízení realizovaná v rámci geologických prací“. A protože geologickými 
pracemi se podle ustanovení § 2, odstavec 1, písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních 
vod, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a 
množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, tak lze 
na veškeré stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod realizované 
v rámci předkládaného projektu v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, nahlížet jako na „další zařízení realizovaná v rámci 
geologických prací“, která nejsou ve smyslu ustanovení § 55, odst. 2 vodního zákona 
považována za vodní dílo a bude s nimi tudíž nakládáno v souladu s ustanovením § 14 
vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve 
znění vyhlášky č. 18/2009 Sb. Pokud v závěru projektu bude konstatováno, že některé 
z realizovaných vrtů jsou významnými díly a to buď z pohledu zdrojů vody nebo jako 
perspektivní součást monitorovací sitě vrtů ČGMÚ, budou tyto vrty převedeny do majetku 
obcí či ČHMÚ a budou po další roky poskytovat data nutná pro další rebilancování zásob 
podzemních vod. Stejně tak bude poskytováno u vodoměrných přepadů. 

 
V rámci projektu je plánováno pořízení několika investičních celků nezbytných pro 

řádný průběh projektu (hmotnostní spektrometr, datová a webová IT technika, přesná GPS). 
Všechna investiční zařízení pořízená na začátku projektu budou sloužit během projektu plnou 
kapacitou pro potřeby předkládaného projektu. Protože monitoring a aktualizaci bilancí 
využitelných zásob podzemních vod bude nutno zajišťovat i v dalších letech po ukončení 
projektu (bez dalších nároků na investice a tvorbu modelů), lze s jistotou předpokládat využití 
přístrojů pořízených z projektu i v dalších letech po jeho ukončení, což významnou měrou 
přispěje k udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OP ŽP. 

 
Virtuální výstupy projektu budou zpřístupněny pomocí elektronického dálkového 

přístupu na webových stránkách projektu a souběžně budou předány dotčeným orgánům 
vykonávajícím státní správu podle ustanovení § 104 vodního zákona a prováděcích předpisů. 
Určitý segment výstupů projektu (modely) bude i po skončení doby řešení projektu těmto 
subjektům sloužit k aktualizaci rozhodovacích procesů pro hospodárné a účelné využívání 
podzemních vod. Kromě sestavení závěrečné zprávy za projekt podle závazné osnovy v 
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příloze č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 18/2009 Sb., je totiž účelné, aby byly výsledky 
projektu využitelné v praxi – proto budou součástí výstupu projektu i systémy, které bude 
možné plně využívat při vodní bilanci. Díky sestaveným hydrologickým a hydraulickým 
modelům tak bude možné nastavit v hodnocených hydrogeologických rajonech podmínky 
odběru podzemních vod a jejich ochrany.  

 
Vzhledem k tomu, že projekt bude řešen v režimu geologických prací v souladu se 

zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, na 
odevzdávání a zpřístupňování jeho výsledků se v plném rozsahu bude vztahovat ustanovení  § 
12 tohoto zákona o odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací. 

 
Na základě výsledků průzkumů bude možné v závěrečné etapě řešení projektu po 

domluvě s ČHMÚ, který spravuje státní pozorovací síť podzemních a povrchových vod,  
vybrané objekty (vrty, vodoměrné profily), vhodné pro doplnění stávající monitorovací 
sítě podzemních a povrchových vod, převést do majetku ČHMÚ. Výše uvedená 
organizace si následně zajistí na vlastní náklady legislativní převod průzkumných 
hydrogeologických objektů na vodní díla, určená k monitorování stavu podzemních a 
povrchových vod.  

 
Průzkumné hydrogeologické vrty s vysokou vydatností budou před likvidací 

nabídnuty k převodu příslušným obcím či městům jako zdroje pro obecní vodovody a  
nebo jako záložní zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Obce i města, pokud 
budou s převodem průzkumných vrtů souhlasit, si zajistí na vlastní náklady legislativní 
převod průzkumných hydrogeologických vrtů na vodní díla. 

 
V případě převodu či likvidace průzkumných hydrogeologických vrtů bude vždy 

postupováno na základě předchozího souhlasu SF ŽP. V případě nezájmu o využití 
průzkumných hydrogeologických vrtů obcemi, městy či ČHMÚ (z důvodu velké vzdálenosti 
objektu od obce a tím vysokých nákladů na přivaděč, nesouhlas majitele pozemku s  
dlouhodobou existencí jímacího či pozorovacího objektu, nevyřešené majetkoprávní vztahy 
přístupových cest k potenciálnímu jímacímu či monitorovacímu objektu, nezájem z důvodu 
dostatku vody v obci atd.) bude zpracován projekt na jejich likvidaci, který bude současně 
s žádostí o souhlas s jejich likvidací předložen SF ŽP. 

14. Způsob realizace 
 

Kombinovaný projekt – částečně dodavatelsky odborně způsobilými osobami, 
částečně svépomocí. Podrobný popis jednotlivých dílčích úkolů, resp. aktivit je uveden 
v samostatné příloze projektu pod názvem Aktivity. Podrobné zdůvodnění a popis prací 
svépomocí, resp. zajištěných dodavatelsky, je součástí komentáře k rozpočtu str. 21. 

 
 

15. Závěr 

� Navrhovaný projekt řeší akutní existující nedostatek zdrojů podzemních vod 
v těch oblastech ČR, kde je výše přírodních, resp. využitelných zdrojů 
podzemních vod limitována. 
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� Projekt řeší problematiku zdrojů podzemních vod celostátního významu, 

neboť hydrogeologické rajony navržené k rebilanci se nacházejí v oblastech 
s významnými zásobami podzemních vod. 

 
� Pro řešení navrhovaného projektu jsou zvolena moderní technická řešení 

včetně technologií, které umožňují optimální zpracování vybraných 
hydrogeologických rajonů pro potřeby státu a v souladu se státní politikou  
v oblasti vod a ve vazbě na strategické dokumenty. 

 
� Zatížení životního prostředí realizací projektu je malé a předpokládané zásahy 

nezpůsobují škody nebo škody způsobené zásahem jsou obnovitelné. 
 

� Projekt přispívá k naplňování strategického cíle Státního programu ochrany 
přírody a krajiny České republiky, kterým je přispět k zajištění podmínek pro 
uchování života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti, jakož i 
podílet se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka. 

 
� Provedení vyhledávacího hydrogeologického průzkumu a přehodnocování 

zásob podzemních vod jsou vládou určené postupy v Plánu hlavních povodí 
schváleném usnesením Vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562.  

 
� Stanovení velikosti přírodních zdrojů podzemních vod plně zapadá do 

koncepce Státní politiky životního prostředí schválené usnesením Vlády České 
republiky ze dne 17. března 2004 č. 235, jejímž hlavním úkolem je 
zabezpečení požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice 2000/60/ES o 
vodní politice, včetně jejích postupných cílů. 

 
 

 
 
 
Vypracovali:  RNDr. Renáta Kadlecová, RNDr. Petr Mixa, RNDr. Zdeněk Herrmann, 

  RNDr. Jan Čurda, Mgr. Ivana Svojtková 
 
 


