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AKTIVITA 1. 

Shromáždění archivních dat, jejich selekce a analýza, vyjasnění geologické 
stavby, prvotní vymezení kolektorů a přiřazení dat ke kolektorům  

Obsahuje inventuru archivních dat, výběr relevantních datových souborů, sestavení 
informačního systému úkolu na platformě GIS včetně rešerše důležitých 
hydrogeologických prací, analýzu archivních dat, přiřazení dat ke kolektorům v rámci 
příslušných hydrogeologických rajonů 

Inventarizace a screening dat je prvotním předpokladem pro zpracování věrohodné 
bilance zásob podzemních vod. Je třeba zdůraznit, že v ČR je k dispozici obrovské množství 
digitalizovaných geologických informacích o vrtech, které jsou v ČGS-Geofondu zpracovány 
do databází různé úrovně včetně možnosti zobrazení výběrů v prostředí GIS. Tato data byla v 
minulosti získána pro různé účely jako je vyhledávání zdrojů podzemních vod nebo průzkum 
ložisek nerostných surovin, základní geologický výzkum apod., proto je jejich kvalita značně 
odlišná. Obdobně jsou v ČHMÚ zpracovány časové řady hydrometeorologických a 
hydrologických údajů, tj. srážkových úhrnů, průtoků v povrchových tocích od 60. let 20. 
století i průběhy úrovně hladin podzemních vod. Režimní data ČHMÚ jsou nenahraditelná, 
ale vzhledem k době, kdy byla pořizována, a technickému vybavení ČHMÚ mají režimní data 
značně odlišnou úroveň a tím i vypovídací schopnost. Převážná část dat ČHMÚ starších než 
ze 70. let 20. století není ještě úplně zpracována do databází. Obdobně též informace o 
odběrech podzemních vod, které se evidují od 70. let 20. století, které by v současné době měly 
spravovat státní podniky Povodí, mají rozdílnou úroveň.  

Geologická data budou podkladem pro prostorové vymezení kolektorů podzemních vod, 
na které se vážou zásoby podzemních vod, a budou použita pro tvorbu koncepčních modelů 
jednotlivých hydrogeologických rajonů.  

Hydrometeorologická a hydrologická data představují zcela zásadní údaje pro 
stanovování velikosti přírodních zdrojů podzemních vod – především pro stanovení dynamické 
složky využitelných zásob podzemních vod.  

Obě skupiny dat se naposledy a v regionálním záběru systematicky zpracovávaly pro 
účely bilancování využitelných zásob podzemních vod před 20 lety, kdy se ještě postupovalo 
analogově vytvářením ručně kreslených mapových podkladů.  

Vzhledem k tomu, že předkládaný projekt se bude řešit s využitím pokročilé výpočetní 
techniky, je nutné tato dostupná data vytřídit a jednotně zpracovat pro potřeby GIS, 
hydrologických a hydraulických modelů. Zároveň je nutné odstínit u monitorovacích vrtů 
ČHMÚ antropogenní vlivy na tyto objekty od vlivů přírodních. 

Shrnutí základních cílů: 
I. Dosažení kompatibility vytvořeného informačního systému s informačním systémem 

státní správy  
II. Vymezení kolektorů v příslušných hydrogeologických rajonech včetně připovrchové 

zóny 
III. Přiřazení dat k vymezeným kolektorům podle stanovených atributů 

 
Aktivitu lze rozdělit na dva základní bloky činností. Prvním krokem je shromáždění a analýzy 
všech relevantních a dostupných dat (dále popsáno jako dílčí krok A) a následně (dílčí kroky 
B a C) provedení interpretace a zpracování těchto dat jednak do nově koncipovaných databází 
a informačních systémů následně využité pro zpřesnění konceptu geologické stavby 
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studovaného území (odborná interpretace dat). 
 
Dílčí krok A zahrnuje:  

1. Shromáždění a analýzu dostupných dat 

Vysvětlení: Data shrnutá v níže uvedených mapách a datových registrech byla pořízena 
v různé době, pro různé účely a různými metodami, proto mají různou vypovídací 
hodnotu.  

 Je nezbytné tato data kriticky přehodnotit a vybrat pouze relevantní data pro účely 
předkládaného projektu. 

 V průběhu analýzy dostupných dat a na jejím základě bude vytvořena a testována struktura 
centrální databáze projektu, v níž budou shromažďována data a informace z vybraných 
vstupů. Rovněž bude nutno vytvořit účelové aplikace pro plnění a editaci dat, která 
budou do databáze vstupovat. 

 
Postup: Bude provedena analýza a výběr dat z níže uvedených map a registrů: 

• databáze archivních geologických a hydrogeologických vrtů (ČGS-Geofond) 
• archivní karotážní měření (ČGS-Geofond) 
• hydrologická režimní data: srážky, průtoky, stavy hladin podzemních vod (ČHMÚ) 
• srážky, průtoky, stavy hladin podzemních vod, teplota vzduchu, vlhkost pro období 

1980-2007 (ČHMÚ, vodárenské společnosti, podniky Povodí) 
• hydrochemická data – monitoring kvality povrchových a podzemních vod (ČHMÚ, 
ČGS, podniky Povodí, vodárenské společnosti, SZÚ „PIVO“) 

• jímání podzemních vod – situace jímacích objektů, velikost odběru podzemních 
vod, převody vod (podniky Povodí, VÚV, v.v.i.; krajské úřady) 

• geologické a hydrogeologické mapy (ČGS) 
• mapy monitorovacích objektů (ČHMÚ) 
• mapy využití krajiny (MŽP, CENIA): existující systém map zobrazuje stávající 

využití krajiny (orná půda, les, zástavba, louky, vodní plochy, aj.) 
• mapy ochrany podzemních vod - CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů, 

ochranná pásma minerálních vod (VÚV, v.v.i.; MZd, krajské úřady) 
• mapy chráněných území – zvláště chráněná území, která jsou vázána na vývěry 

podzemních vod (mokřady - rezervace, CHKO, přírodní parky - AOPK ČR) 
• registr zdrojů znečištění SEZ (VÚV, v.v.i.; MŽP, ČIŽP, CENIA) 
• plány oblasti povodí (podniky Povodí) 
• plány rozvoje vodovodů a kanalizací (krajské úřady, podniky Povodí) 
• nouzové zásobování – záložní zdroje (podniky Povodí, krajské úřady, vodárenské 

společnosti, Civilní ochrana, Armáda ČR) 
• soupis a kritické zhodnocení archivních zpráv o regionálních hydrogeologických 

průzkumech (ČGS-Geofond, ČGS) 
• Budování databáze bude probíhat v několika etapách: 

� Příprava koncepce centrální databáze 
� Tvorba logického modelu 
� Implementace a testování 
� Nutné úpravy modelu 
� Návrh, testování a provoz editačních a „plnicích“ aplikací 

___________________________________________________________________________ 
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Výstupem dílčího kroku A bude:  

1. Výběr relevantních dat pro interpretaci kvalitativního stavu vodních útvarů a 
zobrazení těchto dat uložených v geodatabázích s rozsáhlou atributovou popisnou 
složkou.  

2. Aplikace pro přístup k datům na bázi jak Oracle Portal tak ArcGIS Desktop.  

 
Dílčí krok B zahrnuje: 
1. Přijetí zpřesněné koncepce geologické stavby  

Vysvětlení: Na základě nových geologických výzkumů půjde o zpřesnění geologické stavby 
příslušného hydrogeologického rajonu, což je nezbytné pro tvorbu koncepčních 
modelů, hydraulických modelů atd.  

 
2. Vymezení kolektorů na základě archivních dat a analýzy karotogramů  

Vysvětlení: V každém řešeném hydrogeologickém rajonu je nutné vymezit geometrii 
kolektoru a k tomu je nezbytná i revize archivních karotážních křivek u vrtů, které byly 
hloubeny bezjádrově. Z bezjádrových vrtů jsou litologické popisy zastižených hornin 
nepřesné a přechody mezi horninovými typy často posunuté. 

 
3. Křížová analýza archivních vrtů ČGS-Geofondu, monitorovacích vrtů ČHMÚ a 

jímacích objektů v databázi podniků Povodí  

Vysvětlení: Nutný krok pro správné zařazení jednotlivých objektů k příslušným kolektorům 
 

4. Sjednocení zákresu identických objektů  

Vysvětlení: V databázích různých institucí jsou totožné objekty (např. vrty, studny, prameny 
aj.) zaneseny pod různým názvem a s chybami v umístění (dříve nebyly objekty 
geodeticky zaměřovány, příp. mohlo být použito nevhodné měřítko mapy).  

Postup: Bude nutno všechny tyto objekty zkontrolovat, identifikovat a sjednotit. Část objektů 
bude nutno prověřit přímo v terénu, část bude identifikována studiem archivních 
materiálů.  

 
5. Doplnění dat o výběrové kritérium kolektoru  
_________________________________________________________________________ 
 
Výstupem kroku B budou: 

1. Nástroje pro zpracovatele dat relevantních k této problematice (nástroje specifické pro 
tyto činnosti – např. dávkové úlohy, nástroje pro skupiny rutinních činností).  

2. Sjednocené databáze objektů, podklady pro tvorbu účelových map a modelů, resp. pro 
aktivity 4, 5 a 6. 

__________________________________________________________________________ 

 

Dílčí krok C zahrnuje: 
6. Vytvoření struktury databází a informačního systému, do nichž budou ukládána data 
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vybraná v rámci dílčího kroku A 

7. Naplnění databáze 

8. Automatické generovaní prvotních mapových výstupů strukturních, piezometrických 
a kvalitativních parametrů kolektorů  

Vysvětlení: Vytvoření nového informačního systému a databází je nezbytné pro efektivní 
interpretaci archivních i nových vybraných dat a tvorbu koncepčních, 
hydrogeologických a hydrochemických modelů (aktivity 1, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto 
projektu). 

___________________________________________________________________________ 
Výstupem kroku C budou: 

1. Logický datový model, natolik pružný, aby snesl případné změny v rámci projektu  
2. Vytvořená fyzická struktura databází a informačního systému 
3. Databáze naplněná relevantními daty 
4. Prvotní mapové výstupy v GIS prostředí – mapy strukturních, piezometrických a 

kvalitativních parametrů kolektorů s přesností až 1 : 50 000 

 

Doba řešení: 2010-2013 
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AKTIVITA 2. 

Zpracování zdrojové části hodnocení kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod 

Pro hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, které jsou pro tento účel 
ztotožněny s hydrogeologickými rajony, tvoří základní vstup údaje o zdrojích podzemních vod. 
V případě prvního zpracování plánů oblastí povodí byla použita dostupná data z rozličných 
pramenů, která byla nesourodá jak časově i metodicky, tak i z důvodu spolehlivosti a 
hodnověrnosti. Nesourodost dat byla vyjádřena podle použitých vstupních údajů ve čtyřech 
kategoriích. Takový postup byl přijat pro toto první zpracování jako nezbytný, protože v době 
sestavování plánů oblastí povodí neposkytoval ČHMÚ potřebné údaje. 

 Plány oblastí povodí je nutno revidovat ve smyslu článku 13 Rámcové směrnice 
2000/60/ES do šesti let. Z toho vyplývá, že údaje o zdrojích podzemních vod, potřebné pro 
hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, by měly být k dispozici v časové 
úrovni 2013, do které však nebudou ukončeny akce navrhovaného programu 
hydrogeologického průzkumu. 

V současné době, tj. za rok 2008, uvádí ČHMÚ hodnoty přírodních zdrojů podzemní 
vody v potřebné struktuře pro 97 rajonů. Ze zbývajících 55 rajonů jde především o rajony 
v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech (38 rajonů), kde je dosud 
nevyřešen způsob jejich hodnocení. Dále jde o rajony, kde nejsou dostatečné, alespoň přibližně 
spolehlivé podklady pro jejich hodnocení. 

Navrhovaný projekt tak pořídí u výše zmíněných 55 hydrogeologických rajonů, 
základní výchozí data pro zjednodušené stanovení výše přírodních zdrojů podzemních vod 
v těchto rajonech, které ČHMÚ nevyhodnocuje právě z důvodu neexistence základních 
výchozích dat. Nutno zdůraznit, že těchto 55 rajonů není totožných s 56 rajony, jež budou 
v rámci projektu detailně studovány. Plánované přehodnocení zmíněných nedostatečně 
hodnocených rajonů alespoň formou kvalifikovaného odhadu (nikoliv dle matematických 
modelů) vyplývá z požadavku Ministerstva zemědělství ČR na zkompletování hodnocení všech 
152 rajonů v roce 2013 pro aktuální hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. 

 

Shrnutí základních cílů: 

I. Vytvoření podkladu pro zdrojovou část hodnocení kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod 

II. Konfrontace aktualizovaných údajů s podklady pro původní plány oblastí povodí 

III. Stanovení údajů o zdrojích podzemních vod pro všech 152 rajonů v termínu revize 
plánů oblastí povodí  

Aktivitu lze rozd ělit na dílčí kroky A a B 
 
Dílčí krok A zahrnuje: 
 
1. Srovnávací studie údajů o zdrojích podzemních vod použitých v prvních plánech 

oblastí povodí pro hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod se 
současnými hodnotami zdrojů uváděnými ČHMÚ  
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Vysvětlení: Zajištění podkladů pro stanovení zdrojů podzemních vod v rámci 

hydrogeologických rajonů a jejich porovnání se zdroji stanovenými v prvních plánech 
oblastí povodí umožní hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro 
přípravu plánů oblastí povodí pro rok 2013. 

Postup:  

• Jako vstupní údaje lze využít údaje hydrologické bilance podzemních vod, kterou 
zpracovává ČHMÚ každoročně, a to podle současné metodiky jako základní odtok, 
s výjimkou kvartérních rajonů. 

• Jako vstupní údaje lze využít revidované údaje z původního zpracování plánů oblastí 
povodí – revize by se týkala výpočtů tzv. schválených KKZ, skutečného rozsahu 
hodnoceného území a časové relevance výpočtu ve vztahu ke zvolené charakteristické 
hydrologické řadě. 

• Uvedené údaje by bylo možno vzájemně kombinovat v pánevních strukturách. Dosáhlo 
by se žádoucího a vhodného využití výsledků dřívějších hydrogeologických prací a 
zároveň porovnání současných údajů s údaji původních podkladů pro plány oblastí 
povodí.  

• Pro hydrogeologické rajony s nesouvislým zvodněním lze použít v zásadě 
hydrologickou bilanci ČHMÚ. Tyto údaje je však pro účely hodnocení stavu útvarů 
podzemních vod nutno modifikovat. 

• Ve vodním útvaru musí platit určitý stav v celém jeho rozsahu, a proto pro chemický 
stav se podle potřeby pro území ohrožená nebo potenciálně ohrožená používá 
podrobnější vymezení dílčích vodních útvarů, a tomu by tedy měla odpovídat i datová 
základna. Znamená to, že by měla být možnost podrobnějšího vyjádření údajů o 
zdrojích podzemních vod, a to zejména ve značně rozlehlých hydrogeologických 
rajonech skupiny 6xxx. 

• Okolo 16-20 hydrogeologických rajonů nemá prakticky žádná vstupní data, resp. 
hydrologická měření, na základě kterých lze provést kvalifikovaný odhad přírodních 
zdrojů podzemní vody, proto bude nutné 2x ročně po dva roky tato hydrologická data 
hydrometrováním na povrchových tocích ve výše uvedeném počtu hydrogeologických 
rajonů realizovat a na základě nich následně zpracovat kvalifikovaný odhad přírodních 
zdrojů podzemní vody.  

Dílčí krok B zahrnuje: 

2. Rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních uloženinách  

Jejich vymezení bylo v Rajonizaci 2005 zásadně změněno, zejména v povodích 
Moravy, Odry a Dyje.  

Vysvětlení: Dřívější podklady jsou, s výjimkou Syntézy labského kvartéru, stěží použitelné, 
ČHMÚ pro tyto rajony neuvádí, vzhledem k metodické nejasnosti, hodnoty zdrojů 
podzemních vod. Samostatná položka v programu projektem navrhovaných akcí by 
řešila metodiku výpočtů zdrojů podzemních vod v těchto rajonech s rozdělením rajonu 
na útvary svrchních a nižších teras, tj. na části, které nesouvisejí s odtokovým režimem 
recipientu, a na části, které jsou na něj navázány a v případě vodárenského využívání se 
v nich vytvářejí tzv. indukované zdroje. 
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Postup: Pro tento krok je zapotřebí využít dostupných podkladů pro vymezení vyšších a 
údolních teras, definovat možnost použití hydrologického bilančního modelu (pro vyšší 
terasy) a nalézt řešení bilance pro nižší terasy.  

___________________________________________________________________________ 

Výstupem aktivity budou: 

1. Podklady pro hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod ve 
smyslu Rámcové směrnice 2000/60/ES ve 152 hydrogeologických rajonech 
uložené v centrální databázi projektu 

2. Souhrnná zpráva obsahující pro 55 hydrogeologických rajonů základní výchozí 
data pro zjednodušené stanovení velikosti přírodních zdrojů podzemních vod. 

 Doba řešení 2010-2013 
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Tab. 2    Seznam rajonů, u kterých ČHMÚ nestanovuje výši přírodních zdrojů podz. vod 

HGR název  rajonu

plocha 

(km2)
1 1110 Kvartér Orlice 295,3
2 1121 Kvartér Labe po Hradec Králové 146,1
3 1122 Kvartér Labe po Pardubice 127,8
4 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky 181,9
5 1140 Kvartér Labe po Týnec 146,9
6 1151 Kvartér Labe po Kolín 88,1
7 1152 Kvartér Labe po Nymburk 238,6
8 1160 Kvartér Urbanické brány 105,1
9 1171 Kvartér Labe po Jizeru 88,7

10 1172 Kvartér Labe po Vltavu 293,8
11 1180 Kvartér Labe po Lovosice 57,8
12 1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve 127,0
13 1211 Kvartér Lužnice 26,8
14 1212 Kvartér Nežárky 32,8
15 1230 Kvartér Otavy a Blanice 95,3
16 1310 Kvartér Úhlavy 25,8
17 1320 Kvartér Radbuzy 12,5
18 1330 Kvartér Mže 17,4
19 1410 Kvartér Liberecké kotliny 20,7
20 1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve 21,5
21 1430 Kvartér Frýdlantského výběžku 172,5
22 1510 Kvartér Odry 262,9
23 1520 Kvartér Opavy 124,7
24 1550 Kvartér Opavské pahorkatiny 301,6
25 1610 Kvartér Horní Moravy 92,2
26 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část 356,8
27 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část 289,1
28 1623 Pliopleistocén Blaty 99,7
29 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 84,2
30 1631 Kvartér Horní Bečvy 52,5
31 1632 Kvartér Dolní Bečvy 52,8
32 1641 Kvartér Dyje 167,4
33 1642 Kvartér Jevišovky 102,2
34 1643 Kvartér Svratky 152,3
35 1644 Kvartér Jihlavy 50,5
36 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168,2
37 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 216,8
38 4420 Jizerský coniak 152,2
39 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře 1881,8
40 4720 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe 1339,7
41 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 948,9
42 4530 Roudnická křída 405,8
43 3110 Pavlovské vrchy a okolí 62,5
44 6640 Mladečský kras 74,6
45 6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach 189,4
46 4340Čáslavská křída 275,9
47 4291 Králický prolom - severní část 61,3
48 4292 Králický prolom - jižní část 44,6
49 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 252,5
50 4210 Hronovsko-poříčská  křída 40,3
51 5152 Náchodský perm 60,0
52 4540 Ohárecká křída 476,2
53 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 280,1
54 4620 Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 289,6
55 6211Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka 218,6
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AKTIVITA 3. 

Doplnění archivních informací novými metodami dálkového průzkumu 
země, geofyzikou a terénním průzkumem:  

Doplnění archivních informací terénním průzkumem zahrnuje geofyzikální a 
hydrologická měření, terénní hydrogeologii (terénní rekognoskace, kontrolní odběry vzorků 
podzemní vody ze starých vrtů a pramenů na chemické analýzy) a revizi geologické stavby 
hydrogeologického rajonu . 

Po zpracování rešerše všech stávajících dostupných archivních dat bude zřejmé, jaké 
informace bude třeba doplnit, což souvisí s rozvojem metod remote sensing a dále s geologickými 
interpretacemi terénních prací, interpretací geofyzikálních měření, interpretace výsledků vrtného 
průzkumu do geologické stavby a zvýšením přesnosti analytiky podzemních vod.  

Analýza aktuálních satelitních snímků umožní upřesnění geologické stavby včetně analýzy 
využití území, protože v posledních letech došlo ke značným změnám v zástavbě a k 
poklesu zemědělské činnosti, které často nejsou zahrnuty v mapových podkladech. Stupeň využití 
území je důležitým aspektem při řešení ochrany podzemních vod a při výběru oblastí vhodných, 
resp. nevhodných pro intenzifikací jímání podzemních vod.  

Moderní analytika podzemních vod umožňuje stanovovat stopová množství antropogenních 
látek s různou toxicitou, které se dříve vůbec nesledovaly. V tomto směru bude nutné provést jejich 
základní screening zejména v dosud málo využívaných ale perspektivních vodárenských oblastech. 

V nezbytném rozsahu budou navrženy nové průzkumné hydrogeologické vrty, na kterých 
bude zpracován komplex geologických, hydraulických a geofyzikálních metod doplněný analytikou 
podzemních vod. 

Shrnutí základních cílů aktivity: 
I. Využití dálkového průzkumu Země (DPZ)  

II. Přímé terénní rekognoskace 
III. Vzorkování podzemních vod  

 
Dílčí kroky zahrnují: 

1. interpretace satelitních a leteckých snímků pro morfotektonickou analýzu  

Vysvětlení: Metodami DPZ lze odvodit velké množství parametrů vypovídajících o fyzikálně-
chemických vlastnostech zemského povrchu, které nelze zjistit metodami konvenčního 
pozemního průzkumu, a to především z následujících důvodů: 

• Data DPZ zprostředkovávají synoptický pohled na studovanou oblast a její široké okolí. 

• Data odrážející fyzikální vlastnosti zemského povrchu jsou pořizována ve formě 
kontinuálního gridu definovaného velikostí základní cely (pixelu). V současné době je 
možno pořídit data s rozlišením několika metrů až několika desítek metrů. Hlavní předností 
těchto metod je tedy fakt, že data jsou ve smyslu prostorovém pořizována kontinuálně a 
opakovaně ve smyslu časovém.  

• Viditelné a blízké infračervené spektrum je využíváno pro klasifikaci typů povrchů, detailní 
spektrální analýza umožňuje detailní studie vegetace dle obsahu chlorofylu, v případě 
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odkrytých terénů klasifikaci hornin dle mineralogického zastoupení, kde se využívá 
především tzv. krátkovlnné infračervené části elektomagnetického spektra. Analýzou dat 
pořízených v rámci termálního regionu lze odvodit povrchovou teplotu a parametry 
vypovídající o energetické rovnováze (tzv. „energy balance“), které jsou využívány 
především v klimatologii, hydrometeorologických tocích, evapotranspiraci apod.  

• Pro účely strukturní analýzy budou metodou automatické extrakce (dvojstupňová 
transformace, aplikace směrových filtrů) nalezeny drobné četné lineární objekty viditelné na 
digitálním obraze (tzv. mikrolineamenty) z transformovaného obrazu radarových scén 
(optimální se jeví družice nová japonská družice ALOS PALSAR). Další geostatistické 
zhodnocení extrahovaných mikrolineamentů (Kernelova hustota) umožňuje generovat 
novou informační vrstvu ukazující zóny s různou intenzitou porušení horninového prostředí 
(frakturace). Změny porušení hornin mohou být dány nejen rozdílnou litologií či 
tektonickým porušením, ale také různou mírou zvětrání (zvětralé horniny vykazují daleko 
vyšší míru porušení) a tedy i změnou permeability hornin. Na podkladě této vrstvy budou 
interpretovány významné lineamenty, které mohou z hlediska strukturní geologie ukazovat 
na zóny porušené tříštivou deformací a které jsou významné pro proudění podzemní vody.  

Postup:  
• Interpretace satelitních a leteckých snímků pro hodnocený hydrogeologický rajon jako 

jedna ze základních vrstev pro tvorbu koncepčního modelu. 

• Situování doplňkových hydrogeologických monitorovacích objektů.  

• Terénní ověření nalezených významných strukturních prvků. 
 
2. Povrchové geofyzikální měření pro vymezení průběhu tektonických zón a jejich 

hydrogeologické funkce, mocnosti zvětralin atd.  

Vysvětlení: Povrchové geofyzikální měření patří mezi nedestruktivní metody a používá se jednak 
pro ověření výsledků interpretace z dálkového průzkumu Země a pro upřesnění představy o 
geologické stavbě příslušné struktury, neboť geofyzikálními metodami lze v relativně 
krátkém čase získat data o mocnosti zvětralin, o změnách horninového prostředí, o průběhu 
tektonických zón a jejich hydrogeologické funkci na poměrně velké ploše. Geofyzikální 
metody se úspěšně využívají i pro optimální umístění hydrogeologických vrtů. 

Pro účely regionálních hydrogeologických projektů lze kombinovat letecké geofyzikální 
metody s pozemními. Výběr vhodných metod závisí na charakteru území, resp. přítomnosti 
technických sítí, např. hustotě elektrického vedení, produktovodů a jeho zastavěnosti a na 
účelu, pro který je geofyzikální průzkum realizován. 

Vhodnými metodami povrchové geofyziky jsou metody geoelektrické, mezi něž patří VES 
– vertikální elektrické sondování, VDV – velmi dlouhé vlny, kombinované odporové 
profilování (KOP) popř. odporová tomografie, dále pak pozemní elektromagnetická měření, 
seismická tomografie, kladivová reflexní seismika, detailní profilová gravimetrie a pro 
vymezení rozsahu mělkých připovrchových kolektorů lze využít s úspěchem georadar.  

Výše uvedené metody je vhodné podle typu hydrogeologického rajonu a jeho zvodnění 
kombinovat v reprezentativních profilech, čímž lze získat podrobnější obraz studovaného 
velkoplošného území na vybraných řezech, kde jsou chybějící informace z vrtné 
prozkoumanosti. Na základě výsledků geoelektrických metod lze usuzovat na přítomnost 
propustných a nepropustných souvrství, na celkovou mocnost výplně pánví i na charakter 
geologické stavby v jejich bezprostředním podloží.  
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Postup: Na základě znalosti již existujících geofyzikálních měření, výsledků rešeršních prací a 
znalosti zastavěnosti území lze navrhnout optimální kombinaci nových geofyzikálních 
metod pro zpřesnění geologické stavby pro hydrogeologický průzkum či jako podklad pro 
výběr optimálního místa nového hydrogeologického průzkumného vrtu. 

 
3. Geologické výzkumy 

Vysvětlení: V rámci rešerše archivních dat, ale zejména v rámci nových nezbytných geologických 
výzkumů spojeních s nutností lépe definovat geologickou stavbu rajonů, budou provedeny 
cílené detailní práce geologické mapovací, strukturní a geochemické, bude interpretována 
nová geofyzika do geologických konceptů a bude podrobně vyhodnocen vrtný průzkum 
se zpracováním karotážních měření i vzorků vrtného jádra komplexem geologických a 
geochemických metod – vše s cílem zpřesnit koncepční geologický modl rajonu, od něhož 
se dovíjí konstrukce všech dalších modelů nutných pro rebilancování zásob podzemních 
vod. 

 
4. Hydrologická měření 

Vysvětlení: V hydrogeologických rajonech s nesouvislým zvodněním, které jsou zpravidla plošně 
značně rozsáhlé, je nezbytné zpřesnění výše přírodních zdrojů podzemních vod v jejich 
dílčích částech. V této skupině hydrogeologických rajonů lze pro stanovení přírodních 
zdrojů podzemních vod s úspěchem použít metodu separace podzemního odtoku, proto 
bude nutné doplnění vodoměrných profilů na vybraných povrchových tocích v dílčích 
částech hydrogeologického rajonu. Výběr vhodných míst vyplyne z terénních měření. 

 I v pánevních strukturách je nutné pro potřeby koncepčního a matematického modelu ověřit 
interakci podzemní a povrchové vody a metodikou postupných profilových průtoků (PPP) 
určit ztrátové a příronové úseky na vybraných povrchových tocích. 

Postup: V době nízkých vodních stavů povrchových vod bude nutné v terénu ověřit ztrátové a 
přítokové úseky povrchových toků hydrometrováním.  

 
5. Kontrola umístění jímacích objektů 

Vysvětlení: Zdaleka ne ke všem jímacím objektům existuje geologická dokumentace v archivu 
ČGS-Geofondu či ČGS. Jde především o objekty, které byly vyhloubeny jako doplňkové 
v rámci již existujících jímacích území a nebo jde o staré objekty pro obecní vodovody či 
zemědělská družstva hloubené svépomocí.  

Postup: V hodnocených hydrogeologických rajonech provedení revize významných jímacích 
objektů včetně pořízení základní dokumentace k těmto objektů. Lze předpokládat, že řada 
materiálů bude dostupná u provozovatelů jímacích území a nebo jejich vlastníků 
(vodohospodářské společnosti, obce a města).  

 
6. Odběr a laboratorní zpracování vzorků podzemních vod z monitorovacích objektů  

Vysvětlení: Hydrogeologická prozkoumanost je obecně nerovnoměrná a závislá na hustotě osídlení 
a celkovém využití území, proto je nezbytné doplnění archivních informací o nová data 
z existujících objektů z důvodu rovnoměrného plošného rozmístění dat a zároveň i pro 
doplnění nestandardních parametrů. Většinou půjde o základní chemickou analýzu 
podzemních vod z důvodu stanovení geneze podzemních vod, dále o analýzu stopových 
prvků obsažených v podzemních vodách a o analýzu vybraných kontaminantů s ohledem na 
celkové využití hodnoceného hydrogeologického rajonu. 
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7. Dílčí analýza výsledků a případný návrh a situování vrtných prací, vodoměrných profil ů 

na povrchových tocích 

Vysvětlení: Na základě aktivity 1 a během aktivity 3 se jednoznačně ukáže, kde chybí geologická a 
hydrogeologická data o horninovém prostředí, a bude zřejmé, kde je nutné chybějící 
informace doplnit průzkumným hydrogeologickým vrtem, kde měrným přepadem 
s režimními daty pro potřeby aktivit 5, 6, 7, 8 a 9. 

Výstupem této aktivity budou:  
1. Mapy lineamentů, které mohou ukazovat na zóny porušené tříštivou deformací a které 

mohou být významné pro proudění podzemní vody. 
2. Výstup z povrchové geofyziky, která bude též zpracována v GIS vrstvě, potvrdí existenci 

lineamentů a naznačí jejich hydrogeologickou funkci.  
3. Zpřesněné geologické mapy hydrog. rajonů v měřítcích 1:50 tis., případně 1: 25 tis. 
4. Výstup z povrchové geofyziky poskytne základní informace o mocnosti zvětralin a 

pokryvných útvarů i z oblastí, kde nejsou vrty s litologickými profily. Jde o základní 
informace pro aktivity 5, 6, 7, 8, a 9. 

5. Zpřesnění interakce podzemní a povrchové vody, nalezení ztrátových a příronových úseků 
na povrchových tocích. 

6. Výsledná zdrojová i odvozená data uložená v centrální databázi projektu 
7. Návrh na situování vrtů a vodoměrných profilů 

Doba řešení: 2010-2014 
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AKTIVITA 4. 

Přímé testování kolektorů průzkumnými hydrogeologickými vrty a výstavba 
průzkumných hydrogeologických objektů  
 

Přímé testování kolektorů vrty a výstavba monitorovacích objektů (vodoměrné profily na 
povrchových tocích, limnigrafy aj., včetně testování jakosti podzemní vody) 

Vyhloubení a vystrojení nových průzkumných hydrogeologických vrtů v oblastech 
s nedostatečnou hydrogeologickou prozkoumaností poskytne údaje o geologické stavbě území a 
jeho hydrogeologických parametrech. 

V pánevních strukturách s větším počtem kolektorů budou realizovány přednostně jádrové 
vrty z důvodu zajištění dostatečného materiálu pro zpřesnění stáří zastižených hornin a pro jejich 
litologický popis. Dle nových geologických výzkumů byly hranice některých souvrství posunuty, a 
proto je nezbytný k prostorovému vymezení rozsahu kolektorů a izolátorů přesný litologický popis 
hornin a zejména identifikace rozhraní mezi jednotlivými horninovými typy. 

V pánevních strukturách, kde se vyskytuje více kolektorů, budou z důvodu zajištění 
kvalitních režimních a hydraulických dat z jednotlivých testovaných kolektorů hloubeny dva i tři 
vrty vedle sebe pro každý kolektor samostatně. Na jádro bude ovšem hlouben pouze nejhlubší vrt. 
Zbývající vrty budou hloubeny bezjádrově, neboť pro stanovení stáří zastižených hornin a jejich 
popis je postačující jeden jádrový vrt.  

Vyhloubené vrty budou dokumentovány geologicky (v pánevních strukturách je nezbytné 
jádrové vrtání pro přesné odlišení kolektorů a izolátorů) nebo na základě karotážního měření. 
Karotážní metody poskytují doplňující informace o geologickém profilu a fyzikálních vlastnostech 
hornin. 

Hydrodynamické testy se liší podle charakteru prostředí, ve kterém podzemní voda 
cirkuluje, a proto se liší i druhy a typy průzkumných vrtů. V některých horninách je možno 
provádět štíhlé nebo širokoprofilové bezjádrové vrty a hydrodynamické parametry hornin zjišťovat 
pomocí karotáže. Některé horniny, zvláště složité komplexy pánevních sedimentů ale i mocných 
kvartérních uloženin, vyžadují provádění více různých druhů vrtů na jednom místě, popřípadě 
jádrové vrtání na ověření předpokládaných rozhraní ověřovaných kolektorů. 

Hydraulické testování kolektorů pomocí přítokových zkoušek na nově vybudovaných, resp. 
starších hydrogeologických vrtech, poskytne základní informaci o hydraulických vlastnostech 
testovaného kolektoru, včetně množství vody, které lze z kolektoru odebírat a jakosti podzemní 
vody. Při přítokové zkoušce se stanoví hydraulické parametry kolektorů (koeficient hydraulické 
vodivosti, koeficient zásobnosti), které následně vstupují do hydraulických modelů. 

Nedílnou součástí přítokových zkoušek je stanovení chemického složení podzemních vod, 
které odráží hloubku jejich oběhu. Podle chemického složení podzemních vod se stanoví míra 
jejich vhodnosti pro veřejné zásobování pitnou vodou a lze také odhadnout náklady nezbytné na 
její úpravu tak, aby splňovala ukazatele vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 
187/2005 Sb. a ve znění vyhlášky č. 293/2006 Sb., limitující kvalitu pitné vody.  

V hydrogeologických rajonech s nesouvislým zvodněním budou vrty nahrazeny 
vodoměrnými profily v uzávěrech dílčích povodí, neboť v této skupině hydrogeologických rajonů 
lze velikost přírodních zdrojů podzemních vod stanovit z minimálních průtoků povrchových toků. 
Ojedinělé nové vrty v hydrogeologických rajonech s nesouvislým zvodněním budou navrhovány 
např. pro ověření hydraulické funkce významných tektonických zón.  
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S rostoucím antropogenním zatížením připovrchových kolektorů a se zvyšováním nároků na 
kvalitu pitné vody rostou náklady na její úpravu. Při rozhodování o vhodnosti určitého zdroje 
podzemních vod pro veřejné zásobování pitnou vodou tak nyní často převažují kvalitativní hlediska 
nad kvantitativními.  

V závislosti na řadě exogenních činitelů dochází k výrazným změnám režimu podzemních 
vod a povrchového odtoku. Pozorovací síť povrchových vod proto vyžaduje doplnění zejména ve 
vodárensky intenzivně využívaných oblastech, aby bylo možné posoudit vliv čerpání podzemních 
vod na celou hydrogeologickou strukturu a nikoliv jen na okolí jímacího území, a 
v hydrogeologických rajonech s nesouvislým zvodněním, kde lze uplatnit metodiku stanovení 
přírodních zdrojů podzemních vod zejména ze separace základního odtoku.  

Shrnutí základních cílů aktivity: 
I. Zjištění, případně ověření geologické stavby a proudového systému podzemní vody v 

kolektorech.  
II. Vybudování hydrogeologických průzkumných vrtů, vodoměrných objektů na pramenech a 

povrchových tocích pro dlouhodobé sledování množství a kvality podzemních vod s 
možností následně zařadit tyto objekty do státní pozorovací sítě ČHMÚ. 

III. Likvidace průzkumných objektů 

Dílčí kroky: 

1. Projekt vrtu, nebo vodoměrného profilu  

Vysvětlení: Po definitivním výběru místa průzkumného objektu, které vyplyne z aktivity 1 a 2, 
musí být vypracován projekt geologických prací. U vrtů je tak např. nutné stanovit postup 
hloubení, vrtné průměry, použité nářadí, pracovní výstroj vrtu, definitivní výstroj vrtu, 
těsnění výstroje atd. 

2. Vyhloubení vrtů za řízení a dokumentace hydrogeologa 

Vysvětlení: Odpovědný řešitel geologických prací provádí soustavný dozor při hloubení vrtů, 
dokumentaci a prvotní interpretaci shody předpokládané a skutečné geologické stavby. V 
případě zjištění odchylek v předpokládané mocnosti kolektorů a izolátorů provádí závazné 
změny projektu ve vrtném deníku, aby byla zajištěna správná funkce vrtu.  

 
3. Karotážní práce 

Vysvětlení: Pro objektivní zjištění litologického profilu, tektonického porušení a dynamiky 
podzemní vody se provádí ve vrtu geofyzikální měření různých fyzikálních veličin - tzv. 
karotážní měření. Výsledné soubory dat o závislosti fyzikálních veličin na hloubce vrtu se 
hodnotí ve formě přímých grafů - karotogramů nebo na základě matematické interpretace 
do fiktivních litologických parametrů. Výsledkem je objektivní charakterizace horninových 
typů ve stvolu vrtu. Při použití bezjádrových vrtných technologií jsou výsledky karotáže 
nezastupitelné. 

  
4. Hydrodynamická zkouška 

Vysvětlení: Hydrodynamické, neboli přítokové zkoušky podzemní vody do vrtu se provádějí za 
účelem zjištění hydrofyzikálních parametrů kolektoru, jeho propustnosti a zásobnosti. 
Realizace spočívá v zapuštění čerpadla do vrtu, které odebírá podzemní vodu. Následkem 
toho dojde k poklesu hladiny podzemní vody ve vrtu a v okolních vrtech a studních. Pohyb 
hladiny podzemní vody měřený v pravidelných intervalech několik dnů před čerpáním, při 
odběru vody čerpáním a po ukončení čerpání umožní výpočet požadovaných parametrů, 
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reálně ověří vydatnost vrtu a umožní odběr vzorků pro testy kvality podzemní vody. 
 
5. Odběr vzorků podzemní vody a jejich laboratorní rozbory 

Vysvětlení: Odběr vzorků vody se provádí z dostupných vývěrů podzemních vod nebo při 
hydrodynamických zkouškách, případně speciálním odběrným zařízením. Při odběru je 
třeba dodržet předepsané standardy. Vzorky vody je nutno případně chemicky stabilizovat 
pro převoz do laboratoří. Laboratorní rozbory je třeba provádět v akreditovaných 
laboratořích.  

 
6. Výstavba vodoměrných objektů (vodoměrné profily, pramenní přelivy) 

Vysvětlení: Po definitivním umístění vodoměrného profilu musí být vypracován detailní projekt 
stavby, který vyřeší úpravu koryta, umístění měrného zařízení a sběr dat. Projekt musí 
odpovídat standardům ČHMÚ a být tímto ústavem akceptován. 

 
7. Pozorování hladin podzemní vody ve vrtech, pozorování vydatností pramenů a 

pozorování průtoků na tocích  

Vysvětlení: Pro pořízení režimních dat se předpokládá použití čidel s automatickým záznamem, 
která budou pravidelně kontrolována. Jde o zajištění chybějících dat. 

Postup: Data budou jednou měsíčně stahována. Při stahování dat je zároveň nutné provést 
kontrolní záměr hladiny podzemní vody, vydatnosti pramene a průtoku povrchového toku. 

8. Likvidace průzkumných hydrogeologických objektů 

Vysvětlení: V závěru projektu budou vhodné průzkumné hydrogeologické objekty (vrty, 
vodoměrné profily atd.) nabídnuty ČHMÚ k zařazení a převedení k objektům státní 
pozorovací sítě podzemních a povrchových vod. Průzkumné hydrogeologické vrty s 
vysokou vydatností budou nabídnuty v závěrečné etapě řešení projektu jako vodní zdroje 
obcím a městům. Zbývající průzkumné objekty budou zlikvidovány.  

 

Výstupem aktivity bude: 
1. Získání chybějících dat o geologické stavbě, hydraulických charakteristikách testovaného 

horninového prostředí, doplnění objektů pro zajištění režimních dat pro aktivity 5, 6, 7, 8 a 
9. 

2. Doplnění databázových modelů rozšířených na vícerozměrné veličiny (3D a 4D) – možnosti 
ukládání dat a pozdějšího využití, analýzy časových řad měření, údaje a měření popisující 
3D stavbu. 

 

Doba řešení: 2010-2015 
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AKTIVITA 5. 

Sestavení koncepčního hydrogeologického modelu  
 

Koncepční hydrogeologický model se zpracovává pro hydrogeologický rajon s cílem 
formulovat základní představu o pozici kolektorů, jejich napájení a drenáži a interakci 
s povrchem. 

Model vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze 
graficky vyjádřit např. formou 3D vizualizace. Výsledkem je prvotní představa – schéma území, 
které slouží širokému týmu pracovníků jako jednotný podklad pro pochopení stavby 
hydrogeologického rajonu a jeho základních funkcí. Na podkladě modelu se navrhne doplnění dat, 
která umožní model upřesnit a vytvořit tak podklad pro hydrologické a hydraulické modely včetně 
definování okrajových podmínek pro hydraulické modely.  

Koncepčním modelem se tedy rozumí shrnutí geologických a hydrogeologických poznatků o 
zájmovém území a jejich schematizace pro následný hydraulický model. Vytvoření koncepčního 
modelu je základním předpokladem pro následnou konstrukci hydraulického modelu. Koncepční 
model vychází ze znalosti geologické struktury. 

S ohledem na rozdílnost oběhu podzemní vody v hydrogeologických rajonech bude nutné 
při sestavení hydrogeologických koncepčních modelů důsledně respektovat rozdílné podmínky 
oběhu podzemní vody v kvartérních sedimentech, pánevních strukturách a v prostředí 
s nesouvislým zvodněním.  
 

Shrnutí základních cílů aktivity: 
 I. Sestavení koncepčního modelu založeného na systémovém principu vyjadřujícím dosaženou 

úroveň poznání geometrie kolektorů, proudových systémů podzemní vody, okrajových 
podmínek proudění a interakce podzemní a povrchové vody v příslušném hydrogeologickém 
rajonu.  

Dílčí kroky: 
1. Systémová analýza geologické stavby území  

Vysvětlení: Schematizace geologické stavby řešeného území je nutná pro její následný převod do 
geometrie matematického modelu. Provedení určitého stupně schematizace se týká 
především významně nehomogenních prostředí. Jejím účelem je jednak snížení počtu 
složek systému s neznámými hodnotami hydraulických parametrů a také určitý stupeň 
zjednodušení konstrukce a naplňování matematického modelu. Tímto krokem se jednak 
snižuje časová náročnost konstrukce matematického modelu a zkracuje následný výpočetní 
čas numerických simulací a zároveň dochází ke snížení počtu možných řešení 
hydrogeologického systému. 

2. Sestavení map geometrie kolektorů (mapy izolinií báze kolektoru, mocnosti kolektoru, 
izolinie artéského stropu apod.) a izolátorů  

Vysvětlení: Na základě systémové analýzy geologické stavby území se vytvoří mapy geometrie 
horninového prostředí, které jsou jedním z mnoha nezbytných a důležitých vstupních údajů 
pro následnou stavbu hydraulického modelu, a to pro určení vhodné geometrie a konstrukce 
prostorové sítě modelu. 

 
2. Sestavení map hydraulických, fyzikálních a dalších parametrů  

Vysvětlení: S využitím dostupných a známých údajů o charakteristikách horninového prostředí 



 

 

Návrh projektu Rebilance zásob podzemních vod předkládaného Českou geologickou službou 
do prioritní osy 6.6. OP ŽP 

____________________________________________________________________________ 

18 

zájmového území se vytvoří prostorové mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů 
(hydraulická vodivost, porózita, případně průtoky nebo rychlosti proudění podzemní vody 
apod.). Tyto mapy následně slouží jako podklad pro naplňování matematického modelu. 

 
3. Systémová analýza oběhu podzemní vody  

Vysvětlení: V řešeném území představuje konstrukci základního obrazu o charakteru a způsobu 
oběhu podzemní vody. V tomto kroku se definují základní hydrogeologické funkce 
jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky.  

 
4. Vymezení prostorů dotace kolektorů a jejich odvodnění 

Vysvětlení: Jedná se v podstatě o provedení základního odhadu vodní bilance v řešeném území. Ta 
je společně s předchozím krokem nezbytná pro stanovení a definici odpovídajících 
okrajových podmínek v hydraulickém modelu a správné provedení numerického řešení 
zájmového území.  

 
V podstatě u všech oddílů platí, že jako výsledek se může uvádět doplnění a rozšíření 

databázových struktur, případně vývoj postupů a testování účelových pracovních nástrojů nebo i 
aplikací v závislosti na tom, jak dlouho se bude muset ta či ona činnost vykonávat. 

 

Výstupem aktivity budou: 
1. Koncepční modely hodnocených hydrogeologických rajonů 

_______________________________________________________________________________ 
Doba řešení: 2011-2013 
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AKTIVITA 6. 

Hydrologický model  

Stanovení dotace podzemních vod je nejdůležitějším prvkem bilance hydrogeologického 
rajonu. Dotace představuje tzv. přírodní zdroje jako základní složku využitelných zásob 
podzemních vod. Dotace – infiltrace srážek do podzemních vod je v průběhu roku proměnlivá s 
podzimními minimy a jarními maximy.  

Na většině území ČR jsou dlouhodobé úhrny srážek poměrně blízké velikosti možného 
výparu (potenciální evapotranspirace). Kolik vody se vsákne, kolik vypaří a kolik přímo odteče bez 
průchodu horninovým prostředím, závisí na časovém průběhu srážek, teplot vzduchu a dalších 
meteorologických veličin i na vlastnostech zóny provzdušnění (schopnost půdy vodu zachytit, 
schopnost privilegovaných cest vodu provést). 

Pro stanovení dotace podzemních vod je proto výhodné použít hydrologický bilanční model, 
který popisuje základní hydrologické procesy na povrchu povodí, v zóně provzdušnění (aerace) i 
základní složky zásob vody (ve sněhu, v půdě, zásoba podzemní vody) a odtok vody ze zásoby 
podzemní vody. Předností takového modelu je, že se v uzavřeném povodí bilance dílčích složek 
odtoku musí blížit pozorovanému odtoku a současně odtok podzemní vody odpovídá průběhu 
kolísání hladin v pozorovacích vrtech nebo vydatností reprezentativních pramenů. Velikost dotace 
a tedy i podzemního odtoku je pak začleněna do celkové hydrologické bilance, takže i při přepočtu 
z povodí na hydrogeologický rajon je ji možno stanovit spolehlivěji než jinými postupy. Vzhledem 
k tomu, že meteorologická data i průtoková pozorování jsou běžně k dispozici za období desítek 
let, lze pomocí hydrologického modelu také posoudit vztah mezi charakterem období krátkodobých 
několikaletých pozorování a dlouhodobým režimem odtoku i zásob podzemní vody. 

Dotace se stanovuje jako proměnná hodnota v měsíčním kroku, což umožňuje vystihnout 
limitní situace, ke kterým během roku dochází, např. delší období sucha, které může v intenzivně 
využívaných hydrogeologických rajonech způsobit významné poklesy hladin podzemní vod, 
případně i poklesy průtoků a omezení v jímání podzemních vod. 

Dotace se stanovuje na základě srážko-odtokových poměrů na podkladě analýzy 
hydrogramů příslušného toku s přihlédnutím ke kolísání hladin podzemních vod. Dotaci lze také 
stanovit pomocí hydrologických modelů, které simulují celou hydrologickou bilanci zahrnující 
srážky, výpar, podzemní a povrchový odtok a změnu zásob podzemní vody (kolísáni hladin 
podzemních vod).  

Údaje o dotaci podzemních vod následně vstupují do hydraulického modelu, který dovoluje 
řešit různé varianty v množství jímání podzemních vod na základě proměnlivé 
hydrometeorologické situace hydrogeologického rajonu. Výše uvedené modely umožňují též 
stanovení minimálních průtoků povrchových toků v oblastech s jímáním podzemní vody a tím úzce 
souvisí s ochranou přírody. 

Shrnutí základních cílů: 
I. Sestavení hydrologického modelu, který stanoví dotaci jednotlivých kolektorů pro 

hydraulické modelování s možností dodatečné aktualizace výstupů pro potřeby tzv. 
„hydrologické bilance minulého roku“.  

Dílčí kroky : 

1. Příprava meteorologických dat (srážky, teplota vzduchu, relativních vlhkost vzduchu) 
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a hydrologických dat (průtok, úroveň hladin podzemní vody, vydatnost pramenů) 
z území hydrogeologického rajonu 

2. Výpočet řad plošných průměrů pro dílčí pozorovaná povodí v rajonu 

3. Kalibrace hydrologického modelu pro dílčí povodí, modelování základního odtoku 

4. Modelové simulace pro předpokládaný vývoj klimatu 

5. Vyčlenění podzemního odtoku jak na základě průtokových dat tak i na základě režimu 
hladin podzemních vod  

6. Doplnění informací o interakci podzemních a povrchových vod terénním měřením 

7. Přenos výsledků z dílčích povodí na hydrogeologické rajony, výpočet dotace 

8. Analýza a charakteristika oběhu podzemní vody 

9. Sestavení charakteristik rozdělení a pravděpodobnosti pro dynamickou složku 
podzemních vod v měsíčním kroku  

10. Předání výsledku časové hydrologické bilance jako vstupního a omezujícího parametru 
hydraulického modelování 

11. Kritické hodnocení monitoringu, návrh úpravy pozorovací sítě 

Výstupem této aktivity budou: 
1. Hydrologický model pro příslušný hydrogeologický rajon, který je nezbytný pro aktivitu 7  
2. U hydrogeologických rajonů s nesouvislým zvodněním stanovení výše přírodních zdrojů 

podzemních vod a využitelných zásob včetně zabezpečenosti zdrojů 

Doba řešení: 2011-2014 
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AKTIVITA 7.  
Hydraulický model   

Podzemní vody jsou významným zdrojem zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V mnoha 
oblastech ČR jsou zdrojem jediným. Množství podzemní vody, které lze trvale nebo krátkodobě 
z hydrogeologického rajonu odebírat, lze stanovit pomocí hydraulického modelu. Modelováním lze 
optimalizovat stávající odběry podzemních vod a případně navrhnout jejich rozšíření v místech, 
která jsou z hlediska využití území a parametrů kolektoru nejvhodnější. 

Intenzivní čerpání podzemních vod pro vodárenské účely vyvolává po delší době redukci 
povrchového odtoku. V některých jímacích oblastech pak dochází až k úplnému zániku 
povrchových toků v období minimálních dotací. 

Je zřejmé, že v souvislosti s extrémními klimatickými stavy se budou tyto negativní jevy 
projevovat častěji a intenzivněji, neboť dochází k redistribuci srážkových úhrnů během roku a to do 
vegetačního období, kdy je prakticky dotace podzemních vod ze srážek minimální. 

Hydraulické modelování odběrů podzemních vod umožňuje řešit vztah odběrů podzemní 
vody a zachování minimálního potřebného průtoku v povrchových tocích s přímým dopadem na 
možnost nastavení parametrů ochrany dotčených ekosystémů. 

Je nutné upozornit, že každý hydrogeologický rajon má jiný režim a intenzitu doplňování 
zásob podzemních vod. Vzhledem k tomu, že vodárenské soustavy jsou stále ve větší míře 
propojené, lze na podkladě hydraulického modelování optimalizovat odběry podzemních vod 
v jednotlivých hydrogeologických rajonech tak, aby se negativní dopady čerpání podzemních vod 
minimalizovaly.  

Hydraulické modelování se bude realizovat v tzv. reálném časovém období – tedy 
s proměnlivou infiltrací srážek v měsíčním kroku. Takové modely umožňují zohlednit kolísání 
dotace, resp. modelovat dotační extrémy zejména v období minimálních dotací. Tak bude možno 
lépe plánovat vodohospodářské využití jednotlivých hydrogeologických rajonů, resp. řešit plány 
oblastí povodí. 

V hydrogeologických rajonech v pánevních strukturách, kde často povrchový tok nesouvisí 
s hlouběji uloženými kolektory, představují hydraulické modely založené na režimním sledování 
hladin vrtů hlubších kolektorů státní pozorovací sítě ČHMÚ jediný způsob stanovení velikosti 
přírodních zdrojů podzemních vod v těchto kolektorech.  

Shrnutí základních cílů:  
I. Sestavení hydraulického modelu s využitím komerčně dostupných softwarových produktů 

pro verifikaci proudových systémů a stanovení velikosti disponibilních zdrojů podzemních 
vod při zachování ekologických limitů v příslušném hydrogeologickém rajonu. 

II. Stanovení napjatosti vodohospodářské bilance zdrojů a odběrů podzemních vod. 

III.  Návrh optimalizace strategie jímání podzemních vod. Preference modelování v reálném 
časovém období.  
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Dílčí kroky: 

1. Sestavení hydraulického modelu 

Vysvětlení: Hydraulický model je matematickým vyjádřením koncepčního modelu. Hydraulický 
model se konstruuje na základě koncepčního modelu. Při vlastním sestavování 
hydraulického modelu se nejprve vytvoří prostorová modelová síť (dvou- nebo 
trojrozměrná). Dále se pro modelovou síť definují vstupní hydraulické parametry 
(hydraulická vodivost, porozita atd.) a okrajové podmínky (přítok/odtok z modelu, 
infiltrace, interakce podzemní vody s povrchovou vodou atd.). Hydraulické parametry musí 
být zadány pro každý uzlový bod modelové sítě, což představuje časově zdlouhavý proces, 
obzvláště při řešení prostorově rozsáhlých oblastí s velkou hustotou modelové sítě. 
Prostorové vymezení hydraulického modelu, volba okrajových podmínek a stanovení 
vstupních parametrů bývá většinou ve shodě s koncepčním modelem.  

 
2. Kalibrace hydraulického modelu na reálná pozorování stavů hladin a odtoků  

Vysvětlení: Kalibrace hydraulického modelu je proces, při němž se pomocí změny vstupních 
parametrů modelu (okrajové podmínky, hydraulické vodivosti, velikost infiltrace atd.) 
minimalizují rozdíly mezi výsledky numerického řešení a známými (v terénu změřenými) 
hodnotami. Cílem kalibrace tedy je, aby hydraulický model byl schopen reprodukovat v 
terénu zjištěné úrovně hladiny podzemní vody (případně dalších parametrů). Kalibrace 
modelu může být považována za ukončenou, podaří-li se najít takové hodnoty parametrů v 
modelu, prostřednictvím kterých numerická simulace produkuje takové výsledné hodnoty 
hladiny podzemní vody (a případně dalších parametrů), které odpovídají v terénu změřeným 
hodnotám v rámci stanovené meze tolerance (chyby). Takto sestavený hydraulický model je 
pak možné v dalších krocích využít např. pro předpovědní či optimalizační simulace.  

 
3. Analýza citlivosti  

Vysvětlení: Analýza citlivosti kvantifikuje dopad změny konkrétního vstupního parametru na 
výsledky hydraulického modelu. Cílem je najít parametry, které mají na modelové řešení 
největší vliv, a je tudíž důležité věnovat jejich stanovení největší pozornost. Analýza 
citlivosti neodhaluje pouze nejistoty ve stanovení vstupních dat, použitých pro výpočty 
piezometrické úrovně, ale také nejistoty plynoucí z geometrie modelu. Analýza citlivosti 
probíhá tak, že v průběhu výpočtu se mění hodnoty určitého parametru a sleduje se vliv 
těchto změn na výsledné úrovně hladiny podzemní vody, které jsou těmito změnami 
způsobeny. Velikost odchylek ve srovnání s původní hladinou podzemní vody je měřítkem 
citlivosti hydraulického modelu na daný parametr. 

 
4. Modelování variant odběrů podzemní vody pro optimalizaci jímání a minimalizaci 

stresu dotčených ekosystémů  

Vysvětlení: Nadměrné využívání zdrojů podzemní vody je kritické z hlediska zachování dostatečné 
úrovně hladiny podzemní vody a celkového odtoku podzemní vody z území, což se často 
negativně projevuje na povrchových tocích snížením jejich průtoku. Předem kalibrovaný 
hydraulický model řešeného území tak může být snadno použitelný pro návrh nových 
jímacích objektů podzemní vody či pro optimalizaci využití stávajících jímacích objektů. 
Numerický model totiž umožňuje v optimalizačním řešení zohlednit požadavky na ochranu 
okolních ekosystémů (zachování minimální úrovně hladiny podzemní vody, odtoku atd.), 
reakci hydrogeologického systému při měnících se vstupních podmínkách (např. 
proměnlivé klimatické poměry v rámci roku, výskyt extrémního počasí atd.) 
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v dlouhodobém horizontu, což následně vede ke stanovení maximálně možného využití 
zdrojů podzemních vody v jednotlivých částech řešeného území i v jeho celku. 

 
5. Vyhledání dílčích území s problémy pro zahuštění sítě a detailní hydraulický rozbor  

Vysvětlení: Na základě kalibrace hydraulického modelu a analýzy citlivosti je možné vytipovat 
lokální části zájmového území, kde modelové řešení vlivem nedostatku ověřených dat 
vykazuje známky nejednoznačnosti řešení. Pro taková místa může být navrženo provedení 
terénních průzkumných prací, jejichž výsledky budou poté využity ke zpřesnění 
numerického řešení. Opačně zase může detailní rozbor numerického řešení poukázat na 
části řešeného území, kde dochází k rozporu mezi modelovými výstupy a dosud obecně 
přijímanými geologickými a hydrogeologickými souvislostmi.   

Výstupem této aktivity budou: 
1. Hydraulický model pro příslušný hydrogeologický rajon 
2. Stanovení výše přírodních zdrojů podzemních vod a využitelných zásob podzemních vod 

včetně jejich zabezpečenosti 
3. Návrh optimalizace jímání podzemních vod v příslušném hydrogeologickém rajonu 

Doba řešení: 2012-2015 
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AKTIVITA 8. 

Vyhodnocení kvalitativního stavu útvarů podzemních vod, sestavení 
hydrochemického modelu  

Studium chemického složení podzemních a povrchových vod se provádí pro sledování jejich 
oběhu v přírodním hydrologickém cyklu a pro posouzení jejich kvality z hlediska možnosti jejich 
exploatace. Sledování základních složek chemizmu podzemních vod přináší obraz o přírodním 
prostředí, ve kterém voda proudí, a o celkovém využití území. Přírodnímu prostředí cizorodé 
složky obsažené v podzemní vodě indikují způsob a míru kvalitativního ovlivnění podzemní vody 
člověkem.  

Hydrochemické složení podzemních vod je důležitým indikátorem hloubky jejich oběhu a 
umožňuje verifikovat představy o proudění podzemních vod v hydrogeologickém rajonu. Z hlediska 
analytiky podzemních vod je důležité stanovení tzv. doby zdržení, resp. času, který uběhl od 
okamžiku infiltrace vody do horninového prostředí až do momentu její přirozené či umělé drenáže. 
Doba zdržení vody v horninovém prostředí se stanovuje pomocí přirozených stopovačů, jakými 
jsou např. izotopy kyslíku, dusíku a vodíku aj., a následně se modeluje hydrochemickými modely. 
Jde o poměrně nové metody, které umožňují stanovení infiltračního koeficientu poměru ve 
vegetačním a mimovegetačním období, časovou predikci vývoje kontaminace podzemních vod atd.  

Údaje o době zdržení vody jsou významnou informací při sestavovaní a upřesňování 
koncepčního hydrogeologického a následně i hydraulického modelu.  

Chemické složení podzemních vod významně ovlivňuje možnosti jejich vodohospodářského 
využití. Finanční nároky na úpravu podzemních vod se zvyšují s rostoucími cenami vstupů do 
úpravárenského procesu a také v souvislosti s legislativním zvyšováním požadavků na kvalitu pitné 
vody.  

Kromě primárních, z vodárenského hlediska negativně se projevujících složek podzemních 
vod (železo, mangan) je třeba odstraňovat z podzemních vod dusíkaté látky jako produkt 
zemědělské kontaminace, hliník uvolňovaný z horninového prostředí kyselými srážkami a další.  

Chemické složení podzemních vod kolísá v čase v závislosti na řadě faktorů. Pro některé 
složky podzemních vod je proto třeba vypracovat tzv. časovou zabezpečenost, která uvádí, s jakou 
pravděpodobností nebude koncentrace určité složky ve vodě překročena. 

Stanovení predikce časového vývoje kvality podzemních vod umožňuje v souvislosti 
s porovnáním ekonomických nákladů na úpravu podzemních vod na vodu „pitnou“ i variantní 
technická řešení a tedy i značnou ekonomickou úsporu pro provozovatele jímacích území.  

Shrnutí základních cílů: 
I. Sestavení hydrochemického modelu 

II. Mapy kvality podzemní vody jednotlivých kolektorů ve formě map hydrogeochemických 
typů, izolinií celkové mineralizace a map upravitelnosti pro vodárenské účely v prostředí 
GIS 

III. Sestavení geochemických modelů se stanovením průměrné doby zdržení podzemní vody 
v různých částech hydrogeologického rajonu pomocí přirozených stopovačů (poměry 
složek dlouhodobých, středně- a krátkodobých, chemické izotopové analýzy O, N, D, T, 
freony, SF6) 
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Dílčí kroky: 

1. Identifikace a popis chemických typů podzemních a povrchových vod a jejich 
prostorový vývoj a vazby 

Vysvětlení: Pro hodnocení chemizmu jednotlivých vod studovaného systému (vystupujících 
ve vodním režimu hodnocené oblasti) bude použit některý z genetických grafů (Durov, 
Piper apod.) ve vhodné úpravě. Cílem hodnocení vztahů mezi jednotlivými vodami (typy 
vod) je poznání rozdílů nebo naopak souvislostí v systému srážková – povrchová – 
podzemní voda nebo v systému kolektorů hodnocené oblasti. 

 
2. Sestavení hydrochemických map podzemních vod všech kolektorů příslušného 

hydrogeologického rajonu se zřetelem na výskyt znečišťujících látek 

Vysvětlení: Základní hydrochemické charakteristiky podzemní vody hodnoceného kolektoru 
budou vyjádřeny v mapě hydrochemických typů. Mapa bude konstruována na základě 
geologických, hydrogeologických a hydrochemických dat. V mapě bude odlišen základní 
hydrochemický typ, který vyjadřuje, že obsah hlavního kationtu i aniontu přesahuje 50 
meq%. Přechodný hydrochemický typ, který vyjadřuje, že obsah hlavního kationtu a 
aniontu kolísá mezi 35 - 50 meq% nebo přesahuje 50 meq% pouze pro jeden iont. Smíšený 
hydrochemický typ, který vyjadřuje, že pouze jeden iont přesahuje 35 meq%. Oblast 
výskytu příslušného hydrochemického typu je v mapě vymezena jeho hranicí v případě, že 
minimálně tři odběrné objekty v logické hydrogeologické souvislosti jsou shodného typu.  

Mapa bude doplněna o idealizované izolinie celkového obsahu rozpuštěných látek. Tyto 
izolinie vyjadřují především regionální trendy a nejsou interpretovány detailně pro všechny 
údaje o celkové mineralizaci zjištěné na jednotlivých vrtech. 

Hodnocení kvality zásob podzemních vod musí obsahovat hydrochemické hodnocení 
(typologie genetické grafy).  

 
3. Sestavení hydrochemického modelu 
 
4. Analýza doby zdržení v různých částech struktury na základě přirozených stopovačů, 

poměrů složek dlouhodobých, středně a krátkodobých a na základě chemických analýz 
izotopů O, N, D, T, freonů, SF6 

Vysvětlení: Dobu zdržení podzemní vody v kolektoru lze stanovit na základě přirozených 
stopovačů jako jsou izotopy O, N, T, freony a SF6. Každý z výše uvedených stopovačů 
charakterizuje různou složku proudění podzemní vody. Zjištěná průměrná doba zdržení 
podzemní vody je významná zejména v souvislosti s existující i potenciální kontaminací 
podzemních vod a predikcí vývoje šíření kontaminace.  
Data o izotopovém zastoupení 18O ve vodách slouží k popisu pohybu vody uvnitř povodí, 
respektive od zasáknutí do půdy až do kolektoru podzemní vody. Jsou-li známé hodnoty ze 
vstupujících srážek během roku, lze ze zjištěných dat stanovit jejich zastoupení v podzemní 
vodě a odtoku. Hodnoty δ18O zároveň umožňují výpočet poměru infiltračních koeficientů 
ve vegetačním a mimovegetačním období, při známé bilanci i množství infiltrujících srážek 
během výše uvedených období. Ze získaných dat lze provést jednoduchý odhad průměrné 
doby zdržení srážek v systému. 

Izotopová analýza dusíku 15N využívá přirozeného značení zdrojů dusíku rozdílným 
zastoupením stabilních izotopů dusíku 14N a 15N, které je dáno jejich původem. Primární 
zdroje dusíkatých látek ve vodách pocházejí z hnojiv, organických reziduí a produktů půdní 
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činnosti. Atmosférická depozice oxidu dusíku se podílí na znečištění podzemních vod zatím 
jen nepatrnou částí, neboť rychlost vstupu dusičnanů hnojením na intenzivně obdělávané 
půdě je cca 3 až 5x vyšší než z atmosférické depozice.  

Tritium je obsaženo přímo v molekule vody, takže je vhodným stopovačem pro sledování 
jejího pohybu v horninovém prostředí.  
Vyšší obsahy tritia (cca nad 15 TU v roce 2004) znamenají příměs vody z 60. a 70. let 20. 
století (mimo případů úniků tritia z odpadu a jeho nabohacení výparem ve vodních 
nádržích). Obsahy pod 5 TU naopak představují jednoznačně přítomnost vody infiltrované 
před rokem 1950. 

Protože tritium již dnes nedovoluje jednoznačnou interpretaci dob zdržení, využívají se 
další dostupné druhy stopovačů a to freony (CFCs) a SF6.  

Chlorofluorované uhlovodíky (freony) jsou stabilní, syntetické organické látky, které se 
začaly vyrábět ve třicátých letech minulého století jako bezpečná náhrada NH3 a SO2 pro 
chladící zařízení. Později byly široce využity i v jiných průmyslových odvětvích. Pro 
datování podzemních vod se využívají následující tři látky CFC 11 (CFCl3), CFC 12 
(CF2Cl2) a CFC 113 (C2H2F3Cl3).  

Pro tuto aktivitu bude využita investice do nákupu Delta Advantage izotopového 
hmotnostního spektrometru pro analýzu H,C,N,O,S s Gas Benchem pro automatickou 
analýzu vod a karbonátů a Cryo prep pro analýzu skleníkových plynů spojený s 
doplňkovým Laserovým analyzátorem s přesahem využití investice pro analýzu výše 
zmíněných prvků a jejich izotopů do dalších let po skončení projektu. 

 
5. Sestavení map upravitelnosti podzemních vod na vody pitné 

Vysvětlení: Pro posuzování jakosti surové vody z vodních zdrojů z hlediska její upravitelnosti na 
vodu pitnou ve vztahu k použité technologii platí ČSN 75 7214 - „Jakost vod - surová voda 
pro úpravu na pitnou vodu“. Tato norma umožňuje zaměřit se při výběru vodního zdroje pro 
veřejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou na takové zdroje, které se v přirozeném stavu 
svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, příp. biologickým složením a vlastnostmi 
co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a ve znění vyhlášky č. 293/2006 Sb. 
Norma ČSN 75 7214 zároveň umožňuje při rozhodování mezi několika možnými vodními 
zdroji vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti 
technologie úpravy vody a náročnosti na její dopravu.  

Z vody je možno ekonomicky únosnými metodami odstranit CO2, železo, mangan a 
vysokomolekulární organické látky. Zvláštní potíže nepůsobí ani odstranění NO2

-, NH4
+, 

některých radionuklidů a těžkých kovů přítomných v menších koncentracích. Obtížněji se 
odstraňují nízkomolekulární látky, fenoly, pesticidy, tenzidy, ropné látky, chlorované 
uhlovodíky a dusičnany. Vyšší koncentrace těchto látek mohou být limitujícím faktorem 
použitelnosti vody pro úpravu na vodu pitnou. 

Podle obsahu jednotlivých ukazatelů je surová voda rozdělena do 4 kategorií upravitelnosti: 
A - velmi vhodná, B - vhodná, C - méně vhodná a D – nevhodná. Výsledné kategorie 
upravitelnosti budou zobrazeny v mapě úpravárenských typů podzemních vod.  

Práce budou zahrnovat vytvoření metodiky sestavení mapy na základě existujících 
primárních a analytických dat. 
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6. Hodnocení časové zabezpečenosti kvality podzemní vody 

Vysvětlení: Chemizmus podzemních vod bude srovnán s platnými normativními ukazateli pro  

 

pitnou vodu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a ve 
znění vyhlášky č. 293/2006 Sb., limitující kvalitu pitné vody. Výsledky srovnání budou 
popsány z hlediska prostorové distribuce vyhovujících a nevyhovujících analýz podzemních 
vod a z hlediska průměrných a extrémních hodnot jednotlivých hodnocených ukazatelů. 

V případě, že bude hodnocený kolektor v přímé souvislosti s povrchovou vodou, je možno 
pro hodnocení kvality vody v povrchovém toku použít ČSN 75 7221 – „Klasifikace jakosti 
povrchových vod“, popřípadě ČSN 75 7220 – „Kontrola jakosti povrchových vod“, ČSN 83 
0602 – „Čistota povrchových vod“.  

Data získaná od provozovatelů vodárenských zdrojů a z dlouhodobého monitoringu státní 
pozorovací sítě mělkých a hlubokých kolektorů ČHMÚ poskytují údaje o kvalitě podzemní 
vody za posledních deset až třicet let. Tato data budou využita pro hodnocení míry 
zabezpečení nepřekročení charakteristických hodnot podle ČSN 75 7214 a budou také 
zpracována do grafů a podrobena analýze trendů.  

 
7. Vyhodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod podle kriterií plánů oblasti 

povodí 
 

Výstupem této aktivity budou: 
1. Vyhodnocení chemického stavu vodních útvarů podle kriterií plánů oblastí povodí. 
2. Mapy kvality podzemní vody jednotlivých kolektorů v hodnocených hydrogeologických 

rajonech v prostředí GIS se základními informacemi s přesností až 1 : 50 000. 
3. Mapa úpravárenských typů podzemních vod v jednotlivých hydrogeologických rajonech 

pro vodárenské účely v prostředí GIS včetně atributových tabulek se základními 
informacemi s přesností až 1 : 50 000. 

4. Vytvoření metodiky sestavení mapy na základě existujících primárních a analytických dat. 

Doba řešení: 2011-2015 
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AKTIVITA 9.  
Vyhodnocení ochrany podzemních vod a stavu významných přírodních 

ekosystémů  

Převážná část podzemních vod je zranitelná intenzivním využíváním povrchu území. 
Výjimkou nejsou ani tzv. artéské kolektory, které jsou sice v místě drenáže kryty nepropustným 
nadložím, neboť i do nich dochází k infiltraci ve vzdálenějších infiltračních oblastech. 

Zdroje znečištění lze rozdělit na plošné, kam patří především zemědělská výroba (hnojiva, 
ochranné prostředky pro rostliny), velké průmyslové objekty a velké sídelní aglomerace, a na 
bodové zdroje znečištění, kam lze řadit menší výrobní celky, sklady chemikálií, staré haldy, obce, 
skládky až po polní hnojiště.  

Jímací území mají vymezena ochranná pásma, ve kterých jsou některé činnosti zakázány 
nebo omezeny. MŽP, Odbor ekologických škod, vybudoval databázi kontaminovaných lokalit, která 
umožňuje vyhodnotit stávající rizika znečištění v ochranných pásmech. Na podkladě zpracovaných 
map zranitelnosti kolektorů bude možné vyhodnotit významné bodové kontaminace z hlediska 
současného a budoucího využívání podzemních vod. 

Na základě hydraulických modelů a znalosti mokřadních a vodních ekosystémů zejména 
v pramenných oblastech v intenzivně vodohospodářsky využívaných hydrogeologických rajonech 
bude možné specifikovat podmínky odběru podzemních vod tak, aby nedocházelo k ohrožení 
významných společenstev a stanovišť zvláště chráněných druhů, ale zároveň aby byl zajištěn 
relativně stálý zdroj podzemní vody. 

Mokřadní a vodní stanoviště reagují z hlediska jejich struktur a funkcí na změnu 
hydrologického režimu. V případě mokřadů může mít pokles hladiny podzemní vody fatální 
důsledky projevující se zpočátku degradací stanoviště a následně jeho zánikem. Změnou struktury 
vegetace jsou přímo ovlivněny také na tento ekosystém navázané druhy živočichů. Pozornost si 
zasluhují zejména stanoviště zahrnutá do zvláště chráněných území. 

Vodní biotopy mohou na odběry podzemní vody také velice negativně reagovat. V případě 
stojatých vod dochází k jejich vysychání spojenému se změnou chemismu vody a vymizením 
vzácných druhů vodních makrofyt, bezobratlých i obratlovců (zejména ryb a obojživelníků). Ve 
vodách tekoucích může naopak dojít (často v součinnosti s dalšími faktory) k snížení zůstatkových 
průtoků pod hranici únosnou pro lokální společenstva rostlin a živočichů. Takové narušení 
ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku je podle zákona o ochraně přírody 
vyloučené. 

Zvláštní pozornost si vyžádá hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany evropsky 
významných lokalit v rámci soustavy NATURA 2000. 

 

Shrnutí základních cílů: 
I. Vyhodnocení ochrany podzemních vod a stavu chráněných přírodních ekosystémů 

II. Stanovení podmínek využívání vodních zdrojů a nastavení jejich optimálního 
monitoringu  

III. Sestavení mapy využití krajiny se zákresem ochranných pásem vodních zdrojů pro 
zásobování obyvatel včetně hranic významných přírodních ekosystémů  

IV. Určení minimálních zůstatkových průtoků v dotčených tocích a minimálních úrovní 
hladin podzemní vody. 
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Dílčí kroky : 

1. Sestavení syntetické mapy zdrojů znečištění, výskytu polutantů a jímacích objektů 
 
2. Analýza lokalit evidované kontaminace staré ekologické zátěže 
 
3. Kritické vyhodnocení rizik znečištění 
 
4. Sestavení mapy vyznačující zájmy chráněné zvláštními předpisy (nitrátová směrnice 

apod.) 
 
5. Specifikace a vyjasnění vazeb podzemní vody a terestrických a vodních ekosystémů 
 
6. Nastavení monitoringu podzemních vod ohrožených ekosystémů ve zvláště 

chráněných územích a na stanovištích mokřadních zvláště chráněných druhů 
 
7. Identifikace parametrů nutných pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků 

v dotčených tocích 

 
 
Výstupem této aktivity budou: 

1. Syntetická účelová mapa v prostředí GIS zahrnující ochranná pásma vodních zdrojů, 
hranice rozšíření významných společenstev a stanovišť zvláště chráněných druhů vázaných 
na povrchové a podzemní vody s atributovou tabulkou obsahující např. základní informace 
jak o ochranném pásmu, tak o chráněném území a vazbě na terestrické a vodní ekosystémy. 

2. Stanovení institutu minimální hladiny podzemní vody ve vazbě na odběry podzemních vod 
ve zvláště chráněných územích a místech výskytu mokřadních zvláště chráněných druhů 
v rámci příslušného hydrogeologického rajonu. 

3. Stanovení minimálního zůstatkového průtoku povrchových toků v souvislosti s odběry 
podzemních vod v rámci příslušného hydrogeologického rajonu. 

Doba řešení: 2012-2015 
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AKTIVITA 10. 
 
Shrnutí výsledků geologických prací a sestavení závěrečné zprávy, 
zpracování detailních metodik pro hodnocení přírodních zdrojů podzemních 
vod v rámci různých skupin hydrogeologických rajonů  

S ohledem na revizi Plánů oblastí povodí v roce 2015 a časovou náročnost navrhovaného 
projektu budou již v roce 2013 hotovy výstupy aktivity 2, která obsahuje hrubý odhad přírodních 
zdrojů podzemních vod u 55 hydrogeologických rajonech, resp. 152 hydrogeologických rajonů (97 
vyhodnocuje průběžně ČHMÚ), potřebný pro zpracováni revize Plánů oblastí povodí pro příslušné 
podniky Povodí a ministerstvo zemědělství.  

Navrhovaný projekt tak pořídí u 55 hydrogeologických rajonů základní výchozí data pro 
stanovení hrubého odhadu výše přírodních zdrojů podzemních vod v těchto rajonech, které ČHMÚ 
nevyhodnocuje z důvodu neexistence základních výchozích dat.  

 

Závěrečná práva bude obsahovat: 
• Shrnutí výsledků průzkumu a sestavení závěrečné zprávy o vyhledávacím hydrogeologickém 

průzkumu s oceněním zásob podzemních vod 
• detailní metodiky hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v rajonech se souvislým a 

nesouvislým zvodněním a v rajonech kvartérních fluviálních sedimentů 
• zpracování podkladů nezbytných pro kontinuální hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod 

zpracování podkladů pro tvorbu systému, který by usnadnil rozhodování státní správy v oblasti 
hospodaření s podzemními vodami na různých rozhodovacích úrovních 

 
Kromě sestavení závěrečné zprávy za projekt je účelné, aby byly výsledky projektu využitelné 

v praxi, proto by součástí výstupu projektu měly být i systémy, které bude při vodní bilanci plně 
využívat ČHMÚ. Diky sestaveným hydrologickým a hydraulickým modelům bude možné nastavit 
v hodnocených hydrogeologických rajonech podmínky odběru podzemních vod a jejich ochrany. 
Zároveň bude účelné připravit podklady pro vytvoření systémů usnadňujících rozhodování státní 
správy v oblasti podzemních vod na různých rozhodovacích úrovních. Připravit odbornou 
platformu pro plány povodí a připravit podklady pro případné změny národní legislativy z pohledu 
zajištění trvale udržitelného stavu přírodních zdrojů podzemních vod.  
 

Součástí závěrečné zprávy budou dílčí zprávy ke každému detailně hodnocenému 
hydrogeologickému rajonu (56 dílčích zpráv), které budou obsahovat popis příslušného 
hydrogeologického rajonu, stanovení výše přírodních zdrojů podzemních vod, využitelných zásob 
podzemních vod, návrh monitoringu podzemních vod, limity využití podzemních vod vždy 
v příslušném hydrogeologickém rajonu. 
 

 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. 
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Shrnutí základních cílů: 
I. Závěrečná zpráva dle vyhlášky č. 369/2004 Sb.  

II. Předání aktualizovaných databází ČGS-Geofondu, ČHMÚ, VÚV, v.v.i. a podnikům Povodí 
III. Prezentace výsledků 

Dílčí kroky: 
1. Sestavení zprávy podle závazné osnovy v příloze č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 

2. Úprava databáze pro její předání státní správě 

3. Účelové mapy v GIS prostředí – využitelné pro rozhodování státní správy 

4. Detailní metodiky hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v rajonech:  

 - se souvislým zvodněním 

- nesouvislým zvodněním 

- v rajonech kvartérních fluviálních sedimentů 

5. Zpracování podkladů pro tvorbu systému, který by usnadnil rozhodování státní správy 
v oblasti hospodaření s podzemními vodami – povolování odběrů podzemních vod, 
vymezování ochranných pásem, zasakování, stavby průmyslových objektů atd. 

6. Sestavení postupu pro aktualizaci stanovení dynamických zásob podzemních vod ve 
vodní bilanci  

7. Vyjasnění deklarovaných problémů ve stavu útvarů podzemních vod a při odběrech 
podzemních vod (napjatost bilance, střety zájmů apod.) 

8. Prezentace výsledků úkolu příslušným orgánům státní a veřejné správy  

Výstupem této aktivity bude: 
1. Závěrečná zpráva 
2. Upravená databáze pro účely státní správy 
3. Účelové mapy v GIS prostředí – využitelné pro rozhodování státní správy 
4. Detailní metodiky hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v jednotlivých typech 

hydrogeologických rajonů 
5. Postup pro aktualizaci stanovení dynamických zásob podzemních vod 

Doba řešení: 2012-2015 
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AKTIVITA 11. 
 
Propagace, publicita, web, konference, publikace 
 

 Projekt bude mít vlastní webové stránky, které budou sloužit jednak pro informovanost 
veřejnosti a jednak pro komunikaci a sdílení dat se spoluřešili projektu. 

Pro zajištění vysoké odborné úrovně projektu je vhodné, aby se řešitelé projektu 
účastnili odborných seminářů a zahraničních konferencí, kde je na mezinárodní úrovni 
diskutována problematika hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod a jejich ochrana, 
jednotlivé metodické přístupy včetně realizovaných národních organizačních i právních 
opatření.  

V závěru projektu je vhodné seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky projektu 
formou odborných seminářů, které budou realizovány ve spolupráci se státní a veřejnou 
správou.  

Vysvětlení: Publicita v rámci projektu bude splňovat pravidla OP Životní prostředí, a to 
rozsahem, obsahem, grafickou i technickou stránkou. 

Postup: 

• V rámci projektu budou instalovány 2 velkoplošné informační panely o rozměrech 1200 
x 2400 mm, z toho jeden v budově České geologické služby, Klárov 3, Praha 1, a druhý 
v budově České geologické služby, Geologická 6, Praha 5. Po skončení projektu budou 
tyto velkoplošné informační panely nahrazeny 2 stálými informačními tabulemi dle 
pravidel OPŽP pro publicitu. 

• Pod webem České geologické služby (www.geology.cz) bude zřízena webová stránka 
k tomuto projektu. Spuštěna bude bezprostředně po zahájení projektu a bude fungovat 
po celou dobu realizace projektu. Odkaz na tuto webovou stránku bude zveřejněn na 
stránkách www.opzp.cz. 

• Při zahájení a ukončení projektu bude vydána tisková zpráva zaměřená na národní 
media. Po zahájení projektu a před jeho ukončením proběhne tisková konference. 

• Informace o projektu pro odbornou i širokou veřejnost budou distribuovány formou 
letáků (barevný, formát A4, náklad 1.000 ks, rozsah 1 strana; přípravu, tisk a distribuci 
zajistí ČGS) a formou populárně naučného filmu na DVD (barevný, HD kvalita, délka 
cca 20 minut). Film bude realizován formou dodávky, svépomocí ČGS bude 
realizována příprava podkladů, konzultace při přípravě scénáře, účast při natáčení, zápis 
filmu na DVD a distribuce filmu. 

• Metodiky, které budou v rámci projektu zpracovány, budou prezentovány ve zvláštním 
čísle odborného časopisu (Sborník geologických věd – Hydrogeologie, inženýrská 
geologie) s nákladem 300 ks. Cílovou skupinou časopisu je odborná veřejnost, 
vydavatelem je Česká geologická služba. 

• Pro zajištění publicity projektu na mezinárodní úrovni se řešitelé projektu zúčastní 
odborných seminářů a zahraničních konferencí, kde bude diskutována problematika 
hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod a jejich ochrana, jednotlivé metodické 
přístupy včetně realizovaných národních organizačních i právních opatření. Informace o 
projektu budou prezentovány na 3 evropských konferencích a 1 mimoevropské 
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konferenci. Předpokládaná délka trvání konferencí je 5 dnů, předpokládá se účast 2 
expertů na každé konferenci. 

• V průběhu realizace projektu budou vyrobeny výstavní panely a postery pro prezentaci 
projektu na Ministerstvu životního prostředí, na konferencích, seminářích atd. Celkem 
budou vyrobeny 2 výstavní panely o rozměrech 80 x 200/220 mm v českém a 
anglickém jazyce a 4 postery v angličtině v rozměrech dle požadavků organizátorů 
konferencí. 

• V závěru projektu bude odborná i laická veřejnost seznámena s výsledky projektu 
formou 5 odborných seminářů, které budou realizovány ve spolupráci se státní a 
veřejnou správou. U každého semináře je předpokládána účast cca 30-40 účastníků, 
cílovou skupinou seminářů budou vodoprávní úřady, Krajské úřady - odbory životního 
prostředí, vodního hospodářství, ochrany přírody, státní podniky Povodí, provozovatelé 
velkých jímacích území, odborné firmy i laická veřejnost. Semináře budou uspořádány 
v centrech, kde se vyskytují hodnocené rajony: pro Prahu a Středočeský kraj v Praze, 
pro Pardubický a Královéhradecký v Hradci Králové, pro Liberecký a Ústecký kraj v 
Liberci, pro Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj v Olomouci, pro Jihočeský kraj v 
Českých Budějovicích. Obsah semináře bude zahrnovat seznámení s výsledky projektu 
populární formou, přednášejícími budou odborníci z řad specialistů v oboru 
hydrogeologie, hydrologie a klimatologie, matematického modelování a ochrany 
přírody. 

Výstupem této aktivity budou: 
1. 2 velkoplošné informační panely o rozměrech 1200 x 2400 mm 
2. Webová stránka projektu na webových stránkách ČGS 
3. Tisková zpráva projektu po jeho zahájení a k jeho ukončení  
4. Propagační materiály – letáky, populárně-naučný film na DVD 
5. Zveřejněné metodiky v odborných časopisech 
6. Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích - postery, sborníky z vědeckých 

konferencí, výstavní panely 
7. Realizace 5 pracovních seminářů v krajských městech pro odbornou i laickou veřejnost 

Doba řešení: 2010-2015 
 
 


