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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

HGR hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 

oběhem podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 5/2011 Sb. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování 

podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a k 

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

KKZ Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin se subkomisí pro klasifikaci zásob 

podzemních vod  

Kolektor podzemních vod  horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně 

sousedícím horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat 

mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek (ČSN 75 0110 Vodní 

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

podnik Povodí  Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 

Povodí Vltavy, s.p.;  
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PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

Přírodní zdroje podzemní vody (přírodní obnovitelné zdroje podzemní vody) - množství vody 

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

zvodněného systému (příloha č. 8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km
2
) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

Útvar podzemní vody  je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 

porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru 

za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 

a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z 

hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona).  

Vodní útvar je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 

podzemních vod (§ 2 odst. 3 vodního zákona).  

VÚV, VÚV TGM  Výzkumný ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 

Využitelné množství podzemních vod  je množství podzemní vody, které je možné racionálně 

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

ovlivnění podzemních vod anebo okolního životního prostředí (příloha č. 8 vyhlášky č. 

369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zdroje podzemních vod jsou dynamickou (obnovitelnou) složkou podzemních vod, vyjádřenou 

v jednotkách objemového průtoku (objem za jednotku času). Sestávají z přírodních, 

indukovaných a umělých zdrojů podzemní vody (příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod, financovaného Státním fondem životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 6 (dále jen „projekt Rebilance“ nebo 

„projekt“), bylo s využitím dostupných standardních i moderních metodických postupů a technologií 

přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod a jejich disponibilní množství v hydrogeologickém rajonu 

v rozsahu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod) včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany 

podzemních vod a chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v tomto 

hydrogeologickém rajonu. 

Současně při řešení projektu Rebilance proběhla kontrola proudových systémů podzemních vod a 

stávajících hranic hodnoceného hydrogeologického rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) na 

základě výsledků provedených prací.  

Obsah zprávy za hodnocený rajon vychází z přílohy 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), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 

metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu Rebilance jsou 

uvedeny ve všeobecné části závěrečné zprávy za tento projekt. Závěrečná zpráva za každý hodnocený 

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

S ohledem na fakt, že přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou proměnnou v čase, 

byla nahrazena po odsouhlasení zástupci MŽP a AOPK příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 

„Průvodním listem“, který zahrnuje ve stručné formě všechny podstatné informace o hodnoceném 

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o HGR 2140 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 2140 

Název hydrogeologického rajonu: Třeboňská pánev - jižní část 

ID útvaru: 21400 

Název útvaru: Třeboňská pánev - jižní část 

Plocha, km
2
: 551,13 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Terciérní a křídové sedimenty pánví 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní Vltava 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní a svrchní část předkvartérních sedimentů - lokální oběh 

Předkvartérní sedimenty - regionální oběh 

Předkvartérní sedimenty - hluboký oběh 

Krystalinikum 

Kraje: Jihočeský 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 

HGR 2140 o rozloze 551 km
2
 se rozkládá mezi s. okrajem rybníka Rožmberk, městy Borovany, 

Novými Hrady a Českými Velenicemi.  

Rajon patří do základní vrstvy rajonů dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických 

rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Pozici rajonu ukazuje obrázek 2-1. 

Nadmořská výška jižní části Třeboňské pánve se pohybuje mezi 420 a 500 m n. m. Území rajonu 

odvodňují toky Lužnice k S a v j. části Stropnice k SZ. Přírodní odtokové poměry jsou v rajonu 

ovlivněny soustavou rybníků propojených řadou náhonů a stok vytvořených od 16. století. 

Rajon zahrnuje sedimentární pánevní strukturu vyplněnou limnickými a fluviálními 

svrchnokřídovými, terciérními a kvartérními sedimenty, krystalinické okolí na jz., z. a sv. okraji. 

Oblast krystalinika zaujímá cca 9 % plochy rajonu. Pánevní prostor je na Z, JZ a V omezen 

tektonicky, u ostatních okrajů se tektonika projevuje v omezené míře. Jihovýchodní omezení rajonu 

určuje státní hranice České republiky. Sedimenty třeboňské pánve zasahují do vzdálenosti cca 4 km na 

území Rakouska a v rozsahu cca 40 km
2
. Severní, sz. a z. hranice rajonu jsou určeny hydrologickou 

rozvodnicí. Sedimentární struktura přes s. hranici rajonu pokračuje plynule do rajonu 2152 - 

Třeboňská pánev – střední část. Krátký j. úsek hranic určuje tektonický okraj výchozu neogenních a 

křídových sedimentů Třeboňské pánve. Východní hranice rajonu jsou tektonické a geologické, sv. 

hranice vymezují rozvodnice a vodní toky. 

 

 

Obr. 2-1. Situace HGR 2140 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území přehledně zmapovali a geologicky zhodnotili Mrázek a Čech (Čech et al. 1962). Podklady pro 

sestavování map 1:25 000 a vysvětlivek poskytly výsledky výzkumných prací týmu vedeného 

Malechou (Malecha et al. 1962, 1963, 1964). Křídu a terciér reambuloval Malecha (1978) a 

reambulaci kvartérního pokryvu provedl Žebera. Analýza stavby území se opírá též o nová 

geofyzikální měření, která zpracoval Šalanský (1975). V minulosti  byly na území rajonu provedeny  

průzkumy jílů, dinasových písků a křemeliny (Knapp a Němeček 1962, Knapp a Vilímek 1969). U 

Nakolic byl proveden průzkum neogenních jílů a písků (Rybařík – Vohanka 1961) a na lokalitách 

Obora a Zdar u Nových Hradů průzkum pro skládky tuhého komunálního odpadu (Vrbata 1990). 

Průzkum cihlářských hlín, jílů a žáruvzdorných jílů, byl proveden na následujících lokalitách Lišov 

(Hejcman et al. 1987, Hejtmánek et al. 1955), Trhové Sviny (Kanta a Kolbabová 1981), Ledenice – 

Slavošovice (Malecha 1969) a Slavošovice (Pechová – Vilímek 1979). Litologický charakter 

pánevních sedimentů potvrdil rovněž inženýrsko-geologický průzkum v areálu Tesárny Poz. st. v 

Sosní (Goetler 1978). K ověření litologie sedimentů přispěly také vrty provedené v rámci 

geologického mapování listu M-33-102-D  Třeboň v měřítku 1:50 000 (Malecha 1961) a inženýrsko-

geologického průzkumu pro stavbu školy v Majdaleně (Pupík 1987). 

Ve studovaném území se realizala řada lokálních průzkumů  v lokalitách Hranice (Homolka 1995), 

Jiříkovo údolí (Homolka 1998), Nové Hrady –Jakule (Kabátová 1981), Hranice u Nových Hradů 

(Kroupa 1974), Halámky (Švaříček 1969), České Velenice (Urbánek 1928). U Nakolic byl proveden 

průzkum neogenních jílů a písků (Rybařík a Vohanka 1961) a na lokalitách Obora a Zdar u Nových 

Hradů průzkum pro skládky tuhého komunálního odpadu (Vrbata 1990).   

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci řešení projektu Rebilance zásob podzemních vod byla vrtná databáze archivu ČGS a další 

dostupná data převedena do aplikací GDbase5, čímž vznikl komplex geologických, 

hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové 

řady pozorování hydrologických a klimatických dat ČHMÚ. Proběhla reinterpretace a aktualizace 

zejména geologických dat dle nových výsledků průzkumu. 

Využití GDbase5 umožnilo hromadné zpracování dat a jejich zobrazení v prostředí GIS, což byl 

významný krok k modernímu zpracování velkého objemu informací, které se v takovém rozsahu v ČR 

zatím nerealizovalo. Tabulka 3-1 poskytuje informace o množství archivních vrtů uložených 

v Geodatabázi v hodnoceném území. 

 

Tabulka 3-1. Vrtná prozkoumanost - Geodatabáze 

Počet vrtů celkem počet vrtů v kvartérních 

sedimentech 

počet vrtů s hloubkou  

nad 5 m 

počet vrtů s hloubkou  

nad 20 m 

4043 1389 2182 251 

 

V rámci průzkumných prací bylo vyhloubeno 5 hydrogeologických vrtů  (2140_01T1, 2140_01T2, 

2140_02T, 2140_04T1, 2140_04T2) o hloubce 73 až 212 m. Informace o výsledku  průzkumných 
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hydrogeologických prací uvádí následující podkapitola 3.2. Hydrogeologická prozkoumanost. Zprávy 

za jednotlivé průzkumné hydrogeologické vrty jsou uloženy v archivu ČGS.  

 

 

 

Obr. 3-1. Situace archivních vrtů (označené černě) a nově vyhloubených vrtů (modře) v HGR 2140 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První souhrny hydrogeologických poměrů celého území zpracovali Hynie (1949, 1961) a Zima (1964). 

Komplexní problematiku oběhu podzemních vod jihočeských pánví a přilehlého krystalinika shrnul 

Krásný (1974, 1980, 2012). Přehodnocením dosavadních znalostí a bilančním hodnocením j. části 

třeboňské pánve se zabývali Kolaja et al. (1971) a Kliner aWurmová (1972). 

Lužnice tvoří regionálni erozní bázi, proto se průzkum soustředil na vztah pánevních a fluviálních 

sedimentů Lužnice v úseku Halámky – Rožmberk.  Zpráva obsahuje i odhad přírodních zdrojů 

podzemní vody ve výši 70 l/s (Bělař et al. 1985). Na základě výsledků průzkumu následoval v létech 

1984-1985 podrobný hydrogeologický průzkum v oblasti Majdaleny (Bělař 1985). Jeho cílem bylo 

stanovit zásoby podzemní vody v kategorii C, a využiti této lokality k následné exploataci. Souhrnné 

zhodnocení zásob podzemní vody v kategorii C, v j. části Třeboňské pánve, vymezení akumulačních a 

drenážních oblastí, oblastí vhodných pro soustředěné odběry podzemní vody obsahuje zpráva 

Homolky et al. (1985). Přehodnocení kolektorů podzemní vody v náplavech Lužnice a Nežárky a 

jejich zařazeni do kategorie C2  s odhadem přírodních zdrojů podzemní vody  ve výši 968 l/s a 

využitelné zásoby podzemní vody 66 l/s zpracoval Vašta (1985). Hydrogeologickou funkcí 

stropnického příkopu ve vztahu k j. části Třeboňské pánve se zabýval rovněž Vašta (1991). 

Tabulky 3-3, 3-4 a 3-5 podávají přehled o počtech hydrogeologických objektech v geodatabázi 

použitých pro  hodnocení hydrogeologických poměrů zájmového rajonu. 

 

Tabulka 3-2. Vybrané skupiny objektů 

Výběrová skupina objektů Počet 

Objekty v databázi  711 

Objekty vyřazené z databáze  

(mimo rajon, bez vztahu k hodnocené struktuře, studny, prameny, bez informací) 
156 

Objekty použité pro hodnocení rajonu 555 

Objekty s provedenými hydrodynamickými zkouškami 448 

Objekty s režimně měřenými hladinami podzemních a povrchových vod 243 

Objekty s provedeným karotážním měřením 76 

 

 

Obr. 3-2.  Schéma situace vrtů dle zastoupených kolektorů  
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Tabulka 3-3. Počet objektů dle zastoupených kolektorů 

Kolektor Počet objektů 

Kvartérní kolektor 294 

Připovrchová zóna pánevních sedimentů (lokální oběh) 199 

Pánevní sedimenty  (regionální oběh) 37 

Připovrchová zóna krystalinických hornin 25 

 

V hodnoceném rajonu existuje 38 monitorovacích vrtů ČHMÚ s dlouhodobým režimním měřením 

hladin podzemních vod. Jejich seznam obsahuje tabulka 4-3 a jejich situaci v rámci rajonu ukazuje 

obrázek 3-3. 

 

Tabulka 3-4. Vrty ČHMÚ s režimním pozorováním hladin podzemní vody 

Označení 

ČHMÚ 

Klíč 

GDO 

Původní 

označení 
Lokalita 

Hloubka 

m 
Poznámka 

VP0810 520887 V-810 Údolí u Nových Hradů 10 Zlikvidován, měřen 1967 – 2004 

VP0812 520888 V-812 Byňov 15 
 

VP0813 520889 V-813 Těšínov 13,7  

VP0814 519544 V-814 Třebeč 7,7  

VP0826 680684 VP-0810N Údolí u Nových Hradů 10,5  

VP1002 519839 V-1002 Tušť 14,5  

VP1003 519840 V-1003 Suchdol nad Lužnicí 7,9  

VP1004 519051 V-1004 Kosky 10  

VP1006 519053 V-1006 Majdalena 14,5  

VP1009 518419 V-1009 Holičky 15,2  

VP1024 518692 V-1024 Stará Hlína 8,7 
 

VP1025 518693 V-1025 Třeboň� 8,7  

VP1026 521697 V-1026 Hrdlořezy u Suchdola n. Luž. 9,6 Zlikvidován, měřen 1967 – 1979 

VP1027 520315 V-1027 Rapšach 9,6  

VP1029 519762 HV-1 Byňov 11  

VP1030 520619 TU-1 Tušť 13,5  

VP7600 521332 JP-2 Těšínov 300 Zlikvidován, měřen 1973 - 1997 

VP7603 521333 JP-2a Těšínov 30  

VP7617 521742 Na-1 Nakolice 296  

VP7618 521743 Na-2 Nakolice 105  

VP7619 519569 TJ-4a Třebeč 336  

VP7620 519781 TJ-4b Třebeč 200  

VP7621 519782 TJ-4c Třebeč 70  

VP7630 684639 4H-045d Těšínov 300  

VP7631 684640 4H-046c Těšínov 200  

VP7632 684641 4H-047b Těšínov 100,7  

VP7700 520629 JP-5a Hrdlořezy u Suchdola n.Luž. 31,5  

VP7701 520628 JP-5b Hrdlořezy u Suchdola n. Luž. 162 Zlikvidován, měřen 1973 – 2001 

VP7702 520628 JP-5c Hrdlořezy u Suchdola n. Luž. 162 Zlikvidován, měřen 1973 – 1995 

VP7708 519059 KM Majdalena 82  

VP7709 519060 KM-1 Majdalena 54  

VP7710 519061 KM-2 Majdalena 25  

VP7711 519844 KH Hamr 36,5  

VP7712 519633 TJ-18A Lhota u Vlachnovic 246  

VP7713 630834 TJ-18B Lhota u Vlachnovic 141  

VP7729 700971 4H-044b Bor 80  

VP7730 700972 4H-048c Hrdlořezy u Suchdola n. Luž 134,5  

VP7731 700973 4H-049b Hrdlořezy u Suchdola n. Luž. 80  
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Obr. 3-3. Vrty ČHMÚ s režimním měřením hladin podzemní vody 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY VYHLOUBENÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Pro zpřesnění pozice, mocnosti zastoupených kolektorů, ověření jejich hydraulických parametrů, 

zjištění aktuálního chemického složení podzemní vody byly v místech, kde scházely relevantní 

hydrogeologické informace, vyhloubeny průzkumné hydrogeologické vrty. Výsledky vrtných prací 

obsahují zprávy za průzkumné vrty zpracované  Homolkou a kol. (2015a), které jsou součástí přílohy 

závěrečné zprávy za projekt a jsou uloženy v archivu ČGS. Na průzkumných vrtech proběhly 

orientační hydrodynamické zkoušky, byla provedena karotážní měření včetně revizní karotáže 

ověřující technické provedení průzkumných vrtů a vzorkování podzemních vod. Tabulka 3-5 ukazuje 

ve stručné podobě výsledky průzkumných prací. 

 

Tabulka 3-5. Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015  

ID vrtu Název vrtu 
cílový 

kolektor 

hloubka 

vrtu (m) 

Rozsah kolektoru 

/perforace (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2/s) 
autor zprávy 

2140_01T1 Dunajovice K hlub 160 3 – 145,5 /115 - 156 2,0.10-4 
Homolka a kol. 

(2015a) 

2140_01T2 Dunajovice NK reg 97 (125) 3,0 - 125/32,5 – 64,6 2,5.10-4 
Homolka a kol. 

(2015a) 

2140_02T Vrcov NK reg 73 1,1 – 63,8 
Negativní 

 nevystrojen 

Homolka a kol. 

(2015a) 

2140_04T1 
České 

Velenice 

K hlub 
212 1,0 – 204,8/128,0 – 

204,0 

9,3.10-4 
Homolka a kol. 

(2015a) 

2140_04T2 
České 

Velenice 

NK reg 
110 0 – 110,0/40,0 – 108,0 7,2.10-6 

Homolka a kol. 

(2015a) 
Legenda: K hlub –  regionální oběh podzemní vody ve spodní části pánve; NK reg – regionální oběh podzemní vody ve 

střední části pánevních sedimentů; 
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2140_01T1 Dunajovice 

Průzkumný hydrogeologický vrt je situován mezi hrází rybníka Nový u Dunajovic a silnicí 

Dunajovice – Břilice 1,25 km jv. od okraje zástavby obce Dunajovice. Cílem hydrogeologického 

průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v oblasti s nízkou prozkoumaností 

v sz. okrajové oblasti hodnoceného rajonu, ze spodní části pánevní výplně, v blízkosti hranice mezi 

HGR 2140 a HGR 2152. 

 

Tabulka 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2140_01T1 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 3 navážka kvartér izolátor 

3 51 
pískovce rozpadavé pískovce, prachovce, 

jílovce a jejich kombinace 

miocén –mydlovarské 

souvrství 

soubor kolektorů, poloizolátorů a 

izolátorů 

51 145,5 
rozpadavé pískovce, prachovce, jílovce a 

jejich kombinace 
svrchní křída - senon 

soubor kolektorů, poloizolátorů a 

izolátorů 

145,5 160,0 žula moldanubický pluton relativní izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2140_01T1 je proveden jako úplná studna do souboru kolektorů 

spodní části svrchnokřídového klikovského souvrství. Vrt ověřil mocnost pánevní výplně do 145,5 m. 

Hladina podzemní vody kolektorů zkoušeného úseku je napjatá s negativní výstupní úrovní. Dne 26. 8. 

2015 byla změřena hladina v hloubce 8,90 m od měřícího bodu (okraj ocelové zárubnice), což 

odpovídá kótě hladiny 435,28 m n. m. Karotážní měření i záměry hladiny podzemní vody  

v průzkumném vrtu a sousedním vrtu ukázaly, že ve vrtu dochází ke komunikaci s mělčí zvodní. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 1+3+2 dní ve dnech 25. 8. – 

31. 8. 2015. Po celou dobu čerpací zkoušky bylo z vrtu odebíráno konstantní množství 1,39 l/s. 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo hodnotu 

průtočnosti kolektoru T = 1,0 – 1,5.10
-4

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektorů 6,8 m v aktivním úseku 

48,0 m je přibližně koeficient filtrace k = 2,9.10
-5

 m/s a průměrný koeficient filtrace otevřeného úseku 

pak 4,17.10
-6

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality podzemní vody testovaného kolektoru byly použity výsledky chemické 

analýzy dynamické odebraného vzorku podzemní vody z 9.11.2015. Podzemní voda je velmi měkká 

(Tcelková=0,54 mmol/l), slabě kyselá (pH=6,35) s celkovou mineralizací 0,1 g/l. Podle skupin 

převažujících iontů je charakterizována typem Ca-Mg-HCO3-SO4 (20 mval%). Toxické kovy ani 

mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Z hlediska posouzení kvality podzemní 

vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů, nevyhovuje voda zkoušeného kolektoru pouze nižší tvrdostí (Tcelková= 0,54 

mmol/l, Ca 13,4 mg/l, Mg 5,0 mg/l).  

Průzkumný vrt byl karotován před výstrojí a po vystrojení. Dle výsledků výše uvedených měření  

nebyl průzkumný vrt vhodný pro účely dalšího pozorování,  a  byl v závěru průzkumných prací 

zlikvidován. Průzkumný vrt přesto přinesl nové informace o litologických a hydraulických poměrech 

lokality. 
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2140_01T2 Dunajovice 

Průzkumný hydrogeologický vrt se nachází mezi hrází rybníka Nový u Dunajovic a silnicí Dunajovice 

– Břilice 1,25 km jv. od okraje zástavby obce Dunajovice. Cílem průzkumného hydrogeologického 

vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje sz. okrajové oblasti hodnoceného rajonu, 

v blízkosti hranice mezi  HGR 2140 a HGR 2152 ze svrchních partiích neogenních a křídových 

sedimentů pánevní výplně. 

 

Tabulka 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2140_01T2 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 3 navážka kvartér izolátor 

3 51 
pískovce rozpadavé pískovce, prachovce, 

jílovce a jejich kombinace 
neogén -miocén  soubor poloizolátorů a izolátorů 

51 125 
rozpadavé pískovce, prachovce, jílovce a 

jejich kombinace 
svrchní křída  

soubor kolektorů, poloizolátorů a 

izolátorů 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2140_01T2 je proveden jako úplná studna do souboru miocénních a 

svrchní části svrchnokřídových kolektorů. Hladina podzemní vody kolektorů zkoušeného úseku je 

napjatá s negativní výstupní úrovní. Dne 25. 7. 2015 byla změřena hladina v hloubce 9,36 m od 

měřícího (okraj ocelové zárubnice), což odpovídá kótě hladiny 434,94 m n. m.  

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací v trvání 1+3+2 dní ve 24. 7. – 30. 7. 

2015. Po celou dobu čerpací zkoušky bylo z vrtu odebíráno konstantní množství 1,27 l/s. Vyhodnocení 

čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo hodnotu průtočnosti kolektoru T 

= 2,5.10
-4

 m
2
/s = 21,6 m/den. Při celkové mocnosti kolektorů 20,0 m v aktivním úseku vrtu 82,0 m má 

koeficient filtrace hodnotu k= 1,25.10
-5

 m/s
  
a průměrný koeficient filtrace aktivního úseku 3,05.10

-6
 

m/s. 

Pro zhodnocení kvality podzemní vody zvodněných vrstev byly použity výsledky chemické analýzy 

dynamicky odebraného vzorku podzemní vody 27. 7. 2015. Podzemní voda zkoušených kolektorů je 

měkká (Tcelková=1,10 mmol/l), slabě kyselá (pH=6,1), s celkovou mineralizací 0,18 g/l. Podle skupin 

převažujících iontů je charakterizována typem Ca-Mg-SO4-HCO3. Z hlediska posouzení kvality 

podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů, nevyhovuje voda zkoušených kolektorů nižší tvrdostí, obsahem vápníku a 

hořčíku (Tcelková =1,10 mmol/l, Ca 26,44 mg/l, Mg 10,7 mg/l), mírně zvýšeným obsahem manganu 

(0,15 mg/l) a zvýšeným obsahem pesticidů (alachlor ESA 0,257 μg/l).  

Na průzkumném vrtu proběhla před a jeho vystrojením karotážní měření, která jeho prokázala 

nezpůsobilost pro účely dalšího pozorování. Vrt byl v závěru průzkumných prací zlikvidován. Přesto 

přinesl nové poznatky o litologii a tlakových poměrech v různých hloubkových úrovních pánevní 

výplně. 

 

2140_02T  Vrcov 

Průzkumný hydrogeologický vrt je situován ve vrcholové části údolí Chrastského potoka j. od místní 

komunikace mezi Vrcovem a Růžovem, v. od rozsáhlé těžebny diatomitů využívané ke skládkování 
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odpadu. Cílem průzkumného hydrogeologického vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje 

z prostoru mezi původní těžebnou diatomitů a významným jímacím územím podzemních vod v z. 

části Stropnického příkopu v hodnoceném rajonu. 

 

Tabulka 3-8.  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2140_02T 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 1,1 hlína jílovitá kvartér izolátor 

1,1 63,8 jílovce místy prachovité a písčité neogén - miocén izolátor 

63,8 73,0 eluvium pararuly, pararula proterozoikum -moldanubikum izolátor 

 

Vrt zastihl v celém profilu nepropustné jíly a jílovce. Hydrodynamické zkoušky a odběr vzorku 

podzemní vody proto nebyly provedeny.  V průzkumném vrtu proběhla karotážní měření před výstrojí. 

S ohledem na zastiženou litologii a negativní výsledek hydrogeologických průzkumných prací byl 

v závěru průzkumných prací vrt zlikvidován. 

 

2140_04T1  České Velenice 

Průzkumný hydrogeologický vrt se nachází v lesním porostu 2,5 km z. od Českých Velenic, 600 m j. 

od silnice České Velenice – Vyšné, na j. straně lesní cesty ve vzdálenosti 85 m  na V od křižovatky 

lesních cest. Cílem průzkumného hydrogeologického vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické 

údaje v jv. okrajové oblasti hodnoceného rajonu, ze spodní části pánevní výplně, v blízkosti 

tektonického okraje pánevního prostoru. 

 

Tabulka 3-9. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2140_04T1 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,0 hlína, štěrkopísek kvartér poloizolátor 

1,0 204,8 
rozpadavé pískovce, prachovce, jílovce a 

jejich kombinace 
svrchní křída 

soubor kolektorů, poloizolátorů a 

izolátorů 

204,8 212,0 pararula 
proterozoikum -

moldanubikum 
izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2140_04T1 je proveden jako úplná studna do souboru 

svrchnokřídových kolektorů ve spodní části pánevní výplně pod úrovní 386,0 m n. m. (124 m od 

terénu). 

Hladina podzemní vody kolektorů zkoušeného úseku je napjatá s negativní výstupní úrovní. Dne 26. 8. 

2015 byla změřena hladina v hloubce 45,75 m od měřícího bodu (okraj ocelové zárubnice), což 

odpovídá kótě hladiny 465,94 m n. m. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a 

stoupací v trvání 1+3+2 dní ve dnech 25. 8. – 31. 8. 2015. Po celou dobu čerpací zkoušky bylo z vrtu 

odebíráno konstantní množství 1,15 l/s. V průběhu zkoušek byla sledována hladina ve 20,88 m 

vzdáleném mělčím etážovém vrtu 2140_04T2, s aktivním úsekem 20 – 110 m ve svrchní části pánevní 

výplně. Hladina se v něm plynule stoupala po ukončení předchozí čerpací zkoušky z 11,53 m na 10,16 
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m od odměrného bodu (horní okraj ocelové pažnice 511,50 m n. m.) bez patrného vlivu odběru vody 

z čerpaného vrtu. 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou 

hodnotu průtočnosti kolektoru T = 9,3.10
-4

 m
2
/s = 80,4 m/den. Při celkové mocnosti kolektorů 26,6 m 

v aktivním úseku (88,0 m) získáme koeficient filtrace kolektorů k= 3,49.10
-5

 m/s a koeficient filtrace 

otevřeného úseku 1,06.10
-5

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody zvodněných vrstev byly použity výsledky chemické analýzy vzorku vody 

odebraného 26. 10. 2015. Voda zkoušených kolektorů je měkká (Tcelková 0,86 mmol/l), neutrální (pH  

7,04), s celkovou mineralizací 0,22 g/l, podle skupin převažujících iontů je charakterizována typem 

Ca-Na-Mg-HCO3. Toxické kovy ani mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Z 

hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nevyhověl odebraný vzorek vody, nízkou tvrdostí 

(Tcelková 0,86 mmol/l, Ca 19,29 mg/l, Mg 9,2 mg/l), mírně zvýšeným obsahem železa (1,69 mg/l) 

a manganu (0,1 mg/l)  

Dle zadání bylo provedeno karotážní měření před výstrojí a revizní karotáž po vystrojení vrtu. Na 

základě výsledku výše uvedených měření a průzkumných prací, byl vrt ponechám pro sledování 

hladiny podzemní vody spodní části pánevní výplně. Je osazen dataloggerem s kontinuálním 

záznamem hladiny podzemní vody. 

 

2140_04T2 České Velenice 

Průzkumný hydrogeologický vrt je situován v lesním porostu 2,5 km z. od Českých Velenic, 600 m j. 

od silnice České Velenice – Vyšné, na j. straně lesní cesty, 65 m  na V od křižovatky lesních cest. 

Cílem průzkumného hydrogeologického vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v jv. 

okrajové oblasti hodnoceného rajonu, ze svrchní části pánevní výplně do hloubky 110 m, v blízkosti 

tektonického okraje pánevního prostoru. 

 

Tabulka 3-10. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2140_04T2 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 110,0 
rozpadavé pískovce, prachovce, jílovce a 

jejich kombinace 
svrchní křída  

soubor kolektorů, poloizolátorů a 

izolátorů 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2140_04T2 je proveden jako úplná studna do souboru 

svrchnokřídových kolektorů ve svrchní části pánevní výplně do hloubky 110 m. Hladina podzemní 

vody kolektorů zkoušeného úseku je napjatá s negativní výstupní úrovní. Dne 19. 8. 2015 byla 

změřena hladina v hloubce 9,81 m od měřícího (okraj ocelové zárubnice), což odpovídá kótě hladiny 

podzemní vody 501,69 m n. m. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací 

v trvání 1+3+2 dní ve dnech 18. 8. - 24. 8. 2015. Po celou dobu čerpací zkoušky bylo z vrtu odebíráno 

konstantní množství 0,27 l/s.  

Vyhodnocení hydrodynamické zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo hodnotu průtočnosti 

kolektoru T = 7,2.10
-6

 m
2
/s = 0,62 m/den. Při celkové mocnosti kolektorů 21,5 m v aktivním úseku 
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90,0 m je koeficient filtrace kolektorů k= 3,35.10
-7

 m/s a průměrný koeficient filtrace otevřeného 

úseku 8,0.10
-8 

m/s. 

Pro zhodnocení kvality podzemní vody zvodněných vrstev byly použity výsledky chemické analýzy 

z dynamicky odebraného vzorku podzemní vody 19. 10. 2015. Podzemní voda zkoušených kolektorů 

je měkká (Tcelková =0,73 mmol/l), neutrální (pH =7,03), s celkovou mineralizací 0,17 g/l. Podle 

převažujících iontů je chemického typu Mg-Ca-Na-HCO3. Toxické kovy ani mikroznečisťující 

organické látky v podzemní vodě zjištěny nebyly. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve 

vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů, nevyhověl odebraný vzorek vody, nízkou tvrdostí, nízkým obsahem vápníku s hořčíku 

(Tcelková =0,73 mmol/l, Ca=11,77 mg/l, Mg 10,6 mg/l), mírně zvýšeným obsahem železa (0,44 mg/l) a 

manganu (0,74 mg/l). 

Na průzkumném vrtu proběhla karotážní měření před výstrojí a revizní karotáž po vystrojení vrtu a vrt 

byl na základě průzkumných prací i výsledku karotážního měření ponechám pro monitorování hladiny 

podzemní vody svrchní části pánevní výplně. Je osazen dataloggerem s kontinuálním záznamem 

hladiny podzemní vody. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1.  GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

MOLDANUBIKUM 

Podloží sedimentární výplně třeboňské pánve je na území HGR 2140 tvořeno krystalinickými 

horninami. Jedná se především o granitoidy moldanubického plutonu a metamorfity jednotvárné 

skupiny moldanubika, které tvoří plášť centrálního moldanubického plutonu a představují nejstarší 

horniny dané oblasti. Centrálnímu moldanubickému plutonu patří řada petrograficky spřízněných 

granitoidních hornin. Největší rozšíření má středně zrnitý až hrubozrnný dvojslídný porfyrický granit, 

který náleží číměřskému (eisgarskému) typu. Poměrně úzkými přechodnými zónami je tento typ 

spojen s drobnozrnným okrajovým typem, který má obvykle charakter až dvojslídného granodioritu 

(mrákotínský typ). Směrem k J se hrubozrnný porfyrický dvojslídný granit střídá v nepravidelných 

tvarech s hrubozrnnou odrůdou bez vyrostlic draselného živce a odrůdou středně zrnitou. Ojediněle se 

vyskytuje jemnozrnný muskovitický granit, který tvoří smouhy ssv. směru. Poměrně hojné jsou 

nevelké výskyty bazičtějších dioritických hornin tvořících čočkovitá tělesa v migmatitech při 

východním okraji rajonu (Chlum u Třeboně, Hamr). Ze žilných hornin se vyskytují při v. okraji žulový 

porfyr až granodioritový porfyr. Přítomny jsou i žíly aplitu a pegmatitu. Stáří granitoidů 

moldanubického plutonu bylo stanoveno na 330 – 280 Ma (spodní karbon) pomocí metody K-Ar. 

Metamorfní plášť je zastoupen především migmatity a pararulami. Podél v. okraje rajonu převažují 

cordierit-biotitické migmatity s všesměrnou až plošně paralelní texturou. V pararulovém plášti byly 

vzácně zjištěny vložky kvarcitu, erlánu a slabě grafitických rul. Směrem od Stráže nad Nežárkou 

zasahuje k sv. okraji rajonu těleso leukokratní biotitické ortoruly. Ve vrtu 2140_04T1 České Velenice 

byla v podloží zastižena fosilně zvětralá biotitická rula, původně patrně s cordieritem.  

 

 

SVRCHNÍ KŘÍDA 

KLIKOVSKÉ SOUVRSTVÍ 

Sedimentární výplň třeboňské pánve začíná v oblasti HGR 2140 spodním oddílem klikovského 

souvrství, který nasedá diskordantně na krystalinické podloží. Reprezentují je tři hlavní litologické 

typy – (i) světle šedé, hrubozrnné, kaolinické pískovce až slepence, často s hojným obsahem 

navětralých živců (arkózovité), (ii) pestré, většinou rudohnědé a pestře skvrnité jílovité prachovce až 

jílovce, (iii) tmavošedé jílovité pískovce až proměnlivě písčité jílovce s obsahem zuhelnatělých 

rostlinných zbytků. Z klastických součástí vysoko převládá křemen, běžně jsou přítomny muskovit a 

biotit, zatímco živce pouze akcesoricky. Jílovitou základní hmotu tvoří téměř výhradně kaolinit a 

nepatrnou příměsí illitu a montmorillonitu. Tyto horniny se střídají v sedimentačních cyklech nižšího a 

vyššího řádu s pozitivní gradací. Každý dílčí „cyklus“ začíná na bázi obvykle písčitým vývojem, 

přecházející směrem k nadloží do pestrých a někdy posléze až tmavošedých vrstev. Většinou však 

svrchní části cyklů mají neúplný vývoj. Zároveň architektura těles vykazuje také velkou laterální 

nestálost a proměnlivost.  
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Podrobné faciálně litologické studium uloženin klikovského souvrství, zaměřené na všechny strukturní 

vrty v obou pánvích, vedlo k vymezení tří velkých sedimentačních cyklů vyššího řádu, vyjadřujících 

hlavní vývojová stadia pánevních oblastí (Slánská 1966, 1967). Starší dva cykly patří spodnímu 

oddílu, zatímco nejmladší cyklus zahrnuje celý svrchní oddíl klikovského souvrství. Vlivem mírného 

úklonu krystalinického podloží k JZ narůstá mocnost této nejstarší stratigrafické jednotky z 25 – 35 m 

v okolí Klikova až na 150 – 180 m v okolí Třebče a Lhotky. Přibližně ve střední části rajonu vystupují 

sedimenty svrchního oddílu klikovského souvrství, od hornin spodního oddílu oddělené zřetelným 

hiátem. Mají mnohem světlejší zbarvení, obsahují vzácně živce a biotit. Tmavošedé jílovce a pískovce 

jsou nahrazeny bělošedými druhy bez organické příměsi a rostlinných zbytků. Vykazují rovněž znaky 

cyklické sedimentace a dosahují zde nejvyšší mocnosti kolem 120 m.  

V průzkumném vrtu 2140_04T1 bylo klikovské souvrství zachyceno v mocnosti 204 m, kde křídové 

sedimenty mají charakter rychlého střídání arkózových pískovců a prachovitých či písčitých jílovců. 

Pískovce obsahují především subangulární klasty křemene a živců. Lokálně lze v nich pozorovat 

šikmé zvrstvení. Jílovce nevykazují zachovalé sedimentární struktury. Některé polohy obsahují zrna 

živců v různém stupni zvětrání a jsou zřejmě postiženy pedogenezí. Ojedinělé se v jílovcích nachází 

konkrece limonitu či sideritu. Ve vertikálním sledu je zřejmý trend úbytku podílu a mocnosti 

jednotlivých vrstev pískovců do nadloží. V průzkumném vrtu 2140_01T1 Dunajovice  (Homolka a 

kol. 2015) byli sedimenty svrchní křídy zastiženy v mocnosti 145,5 m. Jsou charakteristické střídáním 

pískovců , prachovců a jílovců. Ve spodní části sledu bylo zjištěno vysoké zastoupení jílovců. Některé 

polohy vykazují  přitomnost zbytků rostlin a lokálně přecházející až do uhelných jílovců.  

 

TERCIÉR – NEOGÉN 

V zájmovém území se nachází jediný souvislý výskyt nejstarší terciérní jednotky v celé jihočeské 

pánevní oblasti – lipnického souvrství. Tato litostratigrafická jednotka, nejpravděpodobněji 

spodnooligocenního stáří, nasedá na svrchnokřídové podloží hrubým křemenným slepence, výše pak 

se střídají pestře zbarvené nebo i bělošedé jíly s jílovitými písky. V nejvyšší části došlo vlivem 

klimatického zvětráváním k silicifikačním pochodům a k vytvoření limnokvarcitové krusty. Výskyt 

leží uvnitř sj. šalmanovického příkopu, vyplněného později neogenními sedimenty. 

Nejstarší miocenní jednotkou je zlivské souvrství. Tvoří je písky a šedozelenavé písčité jíly, ve svrchní 

části špatně vytříděné, hrubší a silicifikované. Podle Slánského (1974) obsahují i závalky jemných 

kyselých tufitů. Vyskytují se pouze v reliktech o poměrně malé mocnosti zpravidla do 10 m, zejména 

ve zmíněném příkopu, avšak i mimo něj např. u Těšínova.  

Mnohem větší rozšíření mají horniny mydlovarského souvrství, které tvoří hlavní výplň 

šalmanovického a stropnického příkrovu. V zájmovém území jsou zastoupeny v celé mocnosti hlavně 

střídajícími se písky a šedozelenými jíly, jen v šalmanovickém příkopu vykazují náznaky klasického 

litofaciálního vývoje s uhelnými sedimenty uprostřed a diatomovými jíly ve vyšší části souvrství (vrt 

Sch-4 u Lipnice). Mocnost této jednotky, která náleží do karpatu (spodní část) a spodního badenu 

(svrchní část), je dosti značná a ve stropnickém příkrovu se blíží 80 m. V průzkumném vrtu 2140_02T 

(Homolka a kol. 2015) Vrcov byly zjištěny v souhrnné mocnosti 63 m diatomity a jílovce 

mydlovarské souvrství spočívající na krystalinickém podloží. Pískovce v sedimentárním sledu zcela 

chybí. 

Od mydlovarského souvrství je odděleno zřetelným hiátem mladší domanínské souvrství, litologicky 

dosti podobné, avšak s naprosto odlišnou diatomovou flórou (Řeháková 1969). V mocnostech kolem 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

26 

 

30 m je vyvinuto v šalmanovickém příkopu, a to souvisle od s. okraje listu přes Domanín až do j. a jv. 

okolí Lipnice. Nejpravděpodobněji vzniklo ve svrchním badenu až sarmatu. 

K nejmladším neogenním sedimentům patří pliocenní ledenické souvrství, budované světlými písky a 

modravě šedými, převážně kaolonitickými jíly. Největší rozsah dosahuje v šalmanovickém příkopu 

mezi Kojákovicemi a Šalmanovicemi, v mocnostech  10 až 15 m, v méně mocném reliktu se vyskytuje 

jv. od Třebče.  

 

KVARTÉR 

Fluviální terasy se vyskytují při v. okraji rajonu, kde lemují dnešní tok Lužnice.  Akumulace mají 

charakter písčitých štěrků až štěrkovitých písků. Písčitá frakce je středně až hrubozrnná, valounový 

materiál štěrků je tvořen především dobře opracovanými křemennými klasty. Mocnosti se pohybují 

řádově v prvních metrech. V oblasti Českých Velenic se nachází přehloubená koryta, na které jsou 

vázány vyšší mocnosti štěrkopískových akumulací.  

Ve velké části rajonu jsou na křídovém a neogenním podloží vyvinuta rozsáhlá rašeliniště 

s organickými sedimenty, kde převládá ostřico-mechový a ostřico-rákosový humolit. Tyto oblasti 

jsou charakteristické hladinou podzemní vody v blízkosti povrchu. 

 Svahové sedimenty mají charakter plošně omezených výskytů v úpatních částech svahů a jejich 

litologická charakteristika se odvijí od horninového složení podloží.  

 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Informace o zlomové tektonice hodnocenéhoho rajonu vyplývají z geologického mapování, ze studia 

úložných poměrů platformních uloženin a z geofyzikálních měření. Geofyzikální údaje pomohly řešit 

tektoniku hlavně v oblasti krystalinika. Po jejich zhodnocení byl vymezen např. průběh zlomů 

souběžných s okrajovým zlomem třeboňské pánve v okolí obcí Hrádek a Pěčín. Zlomové struktury se 

projevují v krystaliniku poměrně hojně. Jde zejména o výskyt drcených pásem např. v. od Nových 

Hradů, j. od Hrádku nebo křemenné výplně poruch, jako je křemenný val v. od Nových Hradů. 

Zlomy na území HGR 2140 náležejí ke dvěma hlavním systémům. V západní části mezi obcí Bukvice, 

Hrádek a Chudějov se projevuje systém zlomů blanické brázdy. Jde o zlomy s průběhem směru SSV-

JJZ  a na ně kolmé doprovodné poruchy. K tomuto typu patří i zlomy v. od Nových Hradů, směru 

SSV-JJZ a SV-JZ. Lze předpokládat, že byly založeny v období před variskou orogenezí a formovaly 

se během ní. Mladší opakované pohyby byly doprovázeny nízce temperovanou hydrotermální činností 

– vznikem křemenných valů a žil, prokřemeněním drcených pásem, chloritizací a vzácně albitizací. 

Nejdůležitější zlomovou strukturou je systém okrajového zlomu třeboňské pánve. Jde o velmi staré 

linie směru SZ-JV a na ně kolmé doprovodné poruchy. Jsou to pravděpodobně prevariské struktury, na 

nichž během variské a alpínské orogeneze došlo k opakovaným pohybům a inverzi reliéfu. Ovlivnily 

též tvar intruze centrálního masivu. Za variské orogeneze a v období po ní byla podél tohoto systému 

vyzdvižena oblast dnešní třeboňské pánve a zaklesnuta oblast na JZ od ní (tzv. oblast s hojnými 

zbytky rulového pláště). Tuto skutečnost potvrzují i výsledky gravimetrických výzkumů, protože 

centrum kyselých granitoidů leží v úseku vymezeném těmito zlomy. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

27 

 

V době alpínské orogeneze byly zlomové struktury opět oživeny. Podle výskytů křídových a 

terciérních sedimentů nastal pokles jednak v oblasti třeboňské pánve, jednak v pruhu přibližně od 

Veveří k Žáru a k Pěčínu. Jihojihozápadní část třeboňské pánve jeví výrazný kerný rozpad. 

Dominantní tektonickou strukturou je zde stropnický příkop směru SZ-JV, vyplněný uloženinami 

miocenního mydlovarského souvrství. Příkop je omezen na JZ olešnickým zlomem, který v úseku sz. 

od Bukové přebírá funkci okrajové dislokace pánve, stejně jako je tomu i při v. okraji pánve a vsv. od 

Nových Hradů. Na opačné straně je stropnický příkop omezen nejvýznamnější tektonickou strukturou 

j. části třeboňské pánve, stropnickým zlomovým pásmem (Malecha 1962). Skládá se z několika 

rovnoběžných, někdy patrně konvergujících zlomů s hlavní poklesovou tendencí k JZ. Toto pásmo 

rozděluje tektonicky konsolidovanější úsek s mocnými uloženinami obou oddílů klikovského 

souvrství od geologicky pestřejší, silně tektonicky porušené okrajové oblasti pánve jz. od údolí 

Stropnice. Nejvýznamnější tektonickou linií stropnického pásma je petříkovský zlom s pravděpodobně 

nejvyšší výškou skoku. Většina zlomů se velmi výrazně projevuje v morfologii terénu, zejména 

usměrněním vodních toků (např. Žárský a Svinenský potok, Stropnice). Morfologicky výrazný hřbet, 

podmíněný tektonikou probíhá od Údolí přes Hlínov, Svaryšov směrem na Hrádek. 

Zlomy stropnického pásma sehrály významnou úlohu v průběhu jednotlivých sedimentačních etap. V 

nejstarší fázi při vzniku uloženin spodního oddílu klikovského souvrství nemělo stropnické pásmo a 

ani protilehlý olešnický zlom větší vliv na mocnost této stratigrafické jednotky. V období přerušení 

sedimentace mezi oběma oddíly je zde třeba předpokládat inverzní pohyb spojený s částečnou 

denudací spodního oddílu klikovského souvrství. Nejvýznamnější inverzní pohyby se datují zejména z 

konce paleogénu a začátku neogénu. Výše uvedené pohyby vedly k úplné denudaci hornin svrchního 

oddílu klikovského souvrství i oligocenního lipnického souvrství v úseku jz. od stropnického pásma. 

Další inverze (na hranici helvet s.s. – karpat ?) měla za následek odnos uloženin zlivského souvrství v 

obvodu nynějšího stropnického příkopu. Denudační zbytky tohoto souvrství se uchovaly na 

svrchnokřídovém podloží po obou stranách příkopu, především podél petříkovského zlomu. Kra 

stropnického příkopu nejvýrazněji poklesla v období tvorby mydlovarského souvrství v karpatu a 

tortonu s.s. (badenu). Pokračující poklesová tendence ve svrchním miocénu a v pliocénu byla 

přerušena koncem pliocénu, kdy patrně došlo k úplné denudaci svrchno-miocenního domanínského a 

pliocenního ledenického souvrství. Od té doby se datuje soustavný výzdvih celé j. části Českého 

masivu. Relativně se zpožďující v obvodu kry stropnického příkopu jako tektonicky nejmobilnější 

jednotky. Tento diferencovaný pohyb se odráží v dnešní morfologii zájmového území. 

Mezi Bukovou a Novými Hrady je jz. od stropnického příkopu zachována kra s mocnými sedimenty 

spodního oddílu klikovského souvrství. Vzhledem ke zjištěné mocnosti křídy ve vrtu P-6 byl pokles na 

okrajovém zlomu třeboňské pánve (hlínovském) větší než 300 m. 

Systém sz.-jv. dislokací a struktur je porušen zlomy směru SV-JZ. Z nich nejdůležitější funkci má 

zlom probíhající od obce Údolí u Nových Hradů přes Štiptoň k SV (štiptoňský). V křídové kře sv. od 

stropnického příkopu tvoří rozhraní mezi uloženinami svrchního oddílu klikovského souvrství na SZ a 

spodního oddílu na JV. 

Kromě těchto hlavních tektonických směrů se v území projevují zlomy směru ZSZ-VJV. Pohyby na 

těchto zlomech jsou relativně nejmladší. Nejvýznamnější poruchou tohoto směru je nakolický zlom. V 

okolí Nových Hradů posunuje asi o 500 m okrajový hlínovský zlom v úseku v. od obce Žár; v úseku v. 

od Štiptoně dokonce představuje tektonickou hranici pánve s poklesem s. kry nejméně od 200-250 m. 

Poruchy systému SSV-JJZ nebyly bezpečně zjištěny. Jejich průběh je zřejmě zastřen dominantní sz.-

jv. tektonikou. 
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V tektonickém vývoji třeboňské pánve sehrál v oblasti HGR 2140 velkou úlohu především stropnický 

příkop, jenž byl v tortonu (spodním badenu) hlavní komunikací jihočeské pánevní oblasti s alpsko-

karpatským prostorem, kudy došlo k několikrát opakované krátké ingresi slaných mořských vod 

daleko od nitra Českého masivu. 

 

 

Obr. 4-1. Linie geologického řezu HGR 2140 mezi Dunajovicemi a Českými Velenicemi  

 

Obr. 4-2. Schematický geologický řez HGR 2140 mezi Dunajovicemi a Českými Velenicemi  



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

29 

 

 

Obr. 4-3. Linie geologického řezu HGR 2140 mezi Lhotkou a Majdalenou 

 

Obr. 4-4. Schematický geologický řez mezi Lhotkou a Majdalenou  
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Obr. 4-5. Interpretace mocností výplně třeboňské pánve na základě odporových vlastností hornin, patrný je v jz. 

části území stropnický příkop 

 

Hlavním problémem oblasti je nedostatečná znalost zlomového systému z hlediska geodynamiky 

třeboňské pánve. Ačkoliv kapitola o tektonice dokládá existenci velkého množství informací o 

průběhu jednotlivých zlomových struktur, jejich průběh a interpretované funkce nejsou zcela v 

souladu s tektonosedimentárním vývojem pánve. 
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Obr. 4-6. Izolinie báze pánevních sedimentů HGR 2140 
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 Obr. 4-7. Přehledná geologická mapa rajonu 
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4.2. HYDROLOGIE 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 2140 byla použita data poskytnutá ČHMÚ o srážkách a 

průtocích.  Základní data o srážkových úhrnech, teplotách vzduchu a evapotranspiraci v hodnoceném 

rajonu porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot 

vzduchu rozdílů hodnot) uvádí tabulky 4-1 až 4-3. Obrázek 4-8 ukazuje pozici srážkoměrných stanic, 

ze kterých byla použita data a tabulka 4-4 podává přehled o době měření na těchto stanicích.  

 

Tabulka 4-1. Vývoj srážkových úhrnů 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

mm mm dif. mm dif. 

HGR 2140 670,81 694,18 1,03 769,79 1,11 

 

Tabulka 4-2.  Vývoj teploty vzduchu 

  1961-1980 1981-2010 2001-2010 

°C °C dif.  °C dif. 

HGR 2140 7,28 7,97 0,69 8,30 0,33 

 

Tabulka 4-3.  Vývoj evapotranspirace 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

mm mm dif. mm dif. 

HGR 2140 520,28 532,21 1,02 550,93 1,04 

 

 

Obr. 4-8. Pozice srážkoměrných stanic v HGR 2140 
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Ze srovnání hodnocených období vyplývá, že průměrná teplota vzduchu v rajonu roste, což 

prokazuje statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C/ rok. U průměrného ročního úhrnu srážek 

nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn statisticky významný trend. 

 

Tabulka 4-4. Základní údaje o srážkoměrných stanicích  

Číslo stanice Lokalita Doba měření Poznámka 

900068, 900069, 900070, 900071 Třeboň 1.11.1975 - 30.4.2002  

900061, 900062 Ledenice 1.2.1985 - 2014  

 Lipnice 1.1.2012 - 2014  

900066, 900067 Suchdol n. /L. 1.9.1992 - 2014  

900055, 900056 Byňov 1.1.1997 - 2014  

900057 Hranice 1.6.1931 - 2014  

Mimo HGR Trhové Sviny 1.1.1961 - 2014 Poblíž rajonu 

Mimo HGR Chlum u Třeboně 1.10.1907 - 2014 Poblíž rajonu 

 

Údaje o nadmořských výškách a plošné distribuci srážkových úhrnů v hodnoceném rajonu ukazují 

obrázky  4-9 a 4-10.  

 

 

Obr. 4-9. Výškopis (m n. m.) Obr. 4-10. Průměrné roční srážkové úhrny v letech 1981–2010 (mm/rok)  

 

Hlavním vodním tokem je Lužnice, která protéká rajonem od J k S. V jihozápadní části teče Stropnice, 

která je pravostranným přítokem Malše. Spolský potok v s. části rajonu odvodňuje toto území do 

rybníka Rožmberk. Situace a popis říční sítě rajonu ukazuje obrázek 4-11.  

Dle hydrologických prací se v období 1981-2010 pohybovala specifická dotace podzemních vod okolo 

hodnoty 3,45 l/s.km
2
, celková dotace pak 108,85 mm/rok.  

Přirozené hydrologické poměry jsou narušeny soustavou uměle vybudovaných rybníků a stok 

budovaných od 15. století. Rybníky propojují soustavy stok, z nichž nejznámější je Zlatá stoka o délce 

cca 45,6 km, šířce 2-6 m s průměrným průtokem cca 1 m
3
/s (max. až 2,5 m

3
/s). Jejím účelem je 

napájení a odvodňování rybníků a zachycování části povodňových vod Lužnice. Stoka napájí vodou 

soustavu rybníků a zároveň odvodňuje řadu levostranných přítoků Lužnice. Další výraznější pokles 

průtoku Lužnice je způsoben tokem Nové řeky (U Soukupů), kterou v průměru odtéká  5 m
3
/s vody 

z Lužnice. Funkce Nové řeky je omezena, neboť na rozdíl od starého koryta Lužnice má menší spád a 

její koryto je zaneseno v celé délce jemnými sedimenty. Dále jsou odtokové poměry ovlivněny 

značnou rozlohou vodních ploch. Již Kliner (1972) upozorňuje, že výpar z volné hladiny je zde  
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v teplých obdobích vyšší, nebo stejný jako srážky, čímž volné vodní plochy plochy zvyšují hodnotu 

odtokového deficitu. 

Jižní část třeboňské pánve je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, 

která byla vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 85/1991 Sb. 

Průtoky v tocích se měří na průtokoměrných stanicích ČHMÚ, VÚV, případně pro podnik Povodí v 

dalších účelových sítích. Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v 

tabulce 4-5. Pozice průtokoměrných stanic ukazuje obrázek 4-11. 

 

 

Obr. 4-11. Schématická situace říční sítě, vodoměrná stanice ČHMÚ v rajonu 

 

Tabulka 4-5. Základní údaje o průtokoměrných stanicích  

Číslo 

stanice Vodní tok Lokalita 

Plocha 

povodí  

Max.  

denní průtok 

Min. 

 denní průtok  

Průměrný 

roční průtok  

Specifický 

odtok  Pozn. 

(VHB) km2 m3/s datum m3/s datum m3/s l/s.km2 

900023 Lužnice Majdalena 931,34 1171 12.9.1984 1839 19.7.1983 1460 1,98 Pilař lg 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU  

V posuzovaném rajonu jsou velmi omezené možnosti získání informací o odtoku z vodoměrných 

pozorování ČHMÚ, koincidence mezipovodí a rajonu je malá. V rámci řešení projekty byla doplněna data 

PPP a kontinuální měření průtoku na Spolském potoce. Vodoměrné profily na tocích ve vytipovaných dílčích 

povodích, profily pro expediční hydrometrování v rajonech s nedostatečným množstvím dat, byly měřeny, 

vedle nutnosti provést prostorovou analýzu hydrogeologických poměrů, také s ohledem na analýzy pohybu 

hladin podzemní vody ve vrtech.  

Analýza čar postupných profilových průtoků vychází z předpokladu, že průtok v určitém místě je výsledkem 

působení různých činitelů, kteří se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. PPP měření probíhala v 
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obdobích nízkých srážek, kdy převládající složku v toku tvoří podzemní voda  tzv. základní odtok a vliv 

ostatních činitelů je zanedbatelný. Výsledkem PPP bylo vymezení úseků na toku, kde dochází k 

drenáži podzemní vody a úseků, kde dochází k infiltraci povrchové vody do vody podzemní. Výsledky 

měření tak upřesnily úseky se zvýšenými hodnotami drenáže, resp. infiltrace. Hydrologické výstupy 

jsou navázány na vymezené kolektory a izolátory, směry proudění podzemní vody, případné 

preferenční cesty proudění podzemní vody apod. Výsledky sloužily následně pro potřeby koncepčního 

i matematického modelu.  

Přehled provedených měření PPP v rámci projektu  uvádí  tabulka 4-6 a situaci měřených úseků 

zobrazuje obrázek 4-12. Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku na ploše 

povodí ukazují obrázky 4-13 až 4-18. 

 

Tabulka 4-6. Přehled provedených měření PPP na tocích 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Lužnice 2.-4.9.2013; 24.-26.82015 10 + 10 součtových bodů 

Spolský potok 30.8.2013; 11.9.2013 3 + přítoky 

Stropnice 22.8.2013; 3.4.2014 16 + 1 součtový bod, + přítoky 

 

Obr. 4-12. Lokality provedených měření PPP na tocích 

 

Obr. 4-13.  Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku Lužnice 
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Obr. 4-14. Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku Spolského potoka 

 

Obr. 4-15.  Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku Stropnice 

 

Obr. 4-16. Průtoky a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Lužnice 

 

Obr. 4-17. Průtoky a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Spolského potoka 
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Obr. 4-18. Průtoky a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Stropnice 

 

Lužnice 

Měřený úsek Lužnice je ohraničen ř. km 146,8 (Nová Ves - 597,1 km
2
, 1-07-02-002) a ř. km 76,95 

(silniční most, Veselí n. Lužnicí, 1-07-02-076). Měřená oblast spadá do dvou rajonů 2140 Třeboňská 

pánev – jižní část a 2152 Třeboňská pánev – střední část. K přechodu mezi rajony dochází nad ř. km 

94. Profil Nežárky leží v HGR 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice. 

Profily byly vybrány z profilů, kde již bylo měřeno, a to tak, aby postihly daný úsek včetně přítoků. 

Celkově se jednalo o 10 profilů Lužnice, zbytek tvořily přítoky, rozdělovací objekty a jeden profil na 

Nežárce. Celkově bylo měřeno 28 profilů. Významné přítoky: Tušť (1-07-02-007, ř. km Lužnice -  ústí 

přítoku: 121,55), Dračice (1- 07 - 02- 013, ř. km Lužnice - ústí přítoku: 123,35), Koštěnický potok ( 1-

07-02-028, ř. km Lužnice - ústí přítoku: 115,62). Měření zahrnovala i profily státní monitorovací sítě 

Nová Ves (Lužnice), Dračice, Pilař (Lužnice), Pilař (Zlatá stoka a Lužnice), Koštěnický potok, 

Kazdovna (Lužnice), Rožmberk (Lužnice) a Frahelž (Lužnice). 

Měření proběhla dvakrát, vždy ve třech dnech 2.9. – 4.9.2013 a 24.8. – 26.8.2015. Byla situována do 

suchých období. V oblasti dochází ke dvěma problémům. Jedním jsou manipulace především ne jezu 

MVE Nová Ves a druhým pak odvody povrchové vody do rybničních soustav. Proto byly měřeny i 

objekty rozdvojení – Pilař/Zlatá Stoka, dělící objekt (Stará a Nová řeka). Díky odvodu povrchové 

vody do Nové řeky i Nežárka u Veselí n. Lužnicí. 

Měření lze v obou případech rozdělit do tří úseků Nová Ves – Suchdol, Suchdol – Rožmberk  a 

Rožmberk - Veselí n. Lužnicí. Při prvním měření  v roce 2013 došlo k manipulaci na jezu MVE, proto 

byla v prvním úseku zastižena vlna, kdy průtok měřený uprostřed úseku byl podstatně navýšen. 

Zbytek měření proběhl v následujících dnech a nebyl touto manipulací ovlivněn. Druhé měření v roce 

2015 proběhlo za prohlubujícího se sucha. Což paradoxně tvořilo problém pro měření, průtok byl v 

korytě často rozdroben mezi kameny a obtížně se hledal měrný profil. Celkově by tato měření 

nemohla být uskutečněna bez přístroje ADCP, který umožnil měřit i profily neměřitelné 

hydrometrickou vrtulí. 

Stropnice 

Stropnice v měřeném úseku protéká dvěma HGR 2140 a HGR 6310. Do HGR 6310 vtéká v okolí ř. 

km 44 a 45, vytéká před ř. km 20.  

Plocha povodí v profilu Borovany, kde je umístěna stanice státního podniku Povodí Vltavy (ř. km 

18,8), činí 215,55 km
2
. Průměrný roční průtok tímto profilem činí 1,39 m

3
/s, číslo hydrologického 

pořadí je 1-06-02-056. Tento profil se již nachází mimo HGR 2140. 
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Měřeným vstupním profilem Stropnice v HGR 2140 je profil pod zaústěním Veveřského potoka, ř. km 

43,8;1-06-02-046.  Měření proběhlo dvakrát. Pro první měření (22.8.2013) byly vybrány takové 

profily, ve kterých již bylo v minulosti měřeno (včetně významných přítoků – Janovský a Vyšenský 

potok). Byl zastižen setrvalý nízký stav, blízký stavu sucha. Profilů Stropnice bylo osm. Zhruba v 

polovině měřeného úseku se nachází profil Tomkův mlýn, kde dochází k rozdvojení toku. Tento obtok 

by měl ovšem být scelen před dalším měřeným profilem. Na levém břehu se poté nachází soustava 

rybníků. Po profil Tomkův mlýn docházelo k postupnému nárůstu průtoku. Od profilu Tomkův mlýn 

došlo k poklesu průtoku. Ten se na původní hodnotu jako u Tomkova mlýna dostal až v uzávěrovém 

profilu U Koudelů. Druhé měření proběhlo v období ještě nižších stavů dne 3.4.2014. Vstupní a 

výstupní profil byl posunut do okolí hranice HGR 2140 do prostoru Údolí – Borovany. Bohužel, 

měření bylo znehodnoceno nečekaným vypouštěním sádek u Štiptoně.  

Spolský potok 

Měřený úsek se nachází v hydrogeologickém rajonu 2140 Třeboňská pánev – jižní část. Úvodním byl 

profil Ledenice (ř. km 17,8; 1-07-02-039), závěrovým profil Spolí (ř. km 8,7; 1-07-02-43). 

Významným přítokem je pravostranný Petrovický potok (ř. km 12,5; 1-07-02-042, 17 km
2
). Měření 

proběhla dvakrát. Jsou ovlivněna faktem, že Spolský potok protéká dvěma rybníky (Výskok, Spolí), 

což se projevilo především při prvním měření (30.8.2013), kdy byl průtok v konečném profilu ve Spolí 

neadekvátně vysoký. Z tohoto hlediska je reprezentativní měření druhé (11.9.2013). Obě měření 

proběhla za nízkého a setrvalého stavu. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE 

HGR 2140 zahrnuje sedimentární strukturu vyplněnou limnickými a fluviálními svrchnokřídovými 

terciérními a kvartérními sedimenty, dále krystalinické okolí  vyskytující se na jz., z. a sv. okraji. 

Pánevní prostor je na Z, JZ a V omezen tektonicky. U ostatních okrajů se tektonika projevuje v 

omezené míře. Jihovýchodní omezení rajonu je určeno hranicí České republiky, sedimenty okrajové 

části pánve zasahují do vzdálenosti cca 4 km na území Rakouska v rozsahu cca 40 km
2
. Severní a sz. 

hranice rajonu je určena hydrologickou rozvodnicí a sedimentární struktura přes jeho hranici 

pokračuje plynule do HGR 2152.  

Z hydrogeologického pohledu je možno pánevní výplň charakterizovat jako soubor rychle se 

střídajících kolektorů, poloizolátorů a izolátorů o mocnosti několika centimetrů až maximálně metrů, s 

čočkovitým vývojem a omezeným plošným rozsahem. Propustnost pánevních sedimentů je výhradně 

průlinová, dostatečně zpevněné sedimenty, které by mohly vykazovat i propustnost puklinovou, 

nebyly vrtnými pracemi zastiženy.  

Akumulace pánevních sedimentů je považována za regionálně hydraulicky spojité, ale nehomogenní 

prostředí s propustností o několik řádů nižší ve vertikálním směru. 

Zřejmě tektonicky omezené příkopy stropnický a šalmanovický se v proudění podzemní vody v 

regionálním měřítku příliš neprojevují. U šalmanovického příkopu je to dáno i při větším podílu 

jílovitých sedimentů menší mocností a jeho sj. směrem, který je souhlasný s generelním směrem 

proudění podzemní vody ve svrchní části sedimentární výplně v centrální části pánve. Ve stropnickém 

příkopu není zřejmě propustnost terciérních sedimentů významně rozdílná od okolních 

svrchnokřídových uloženin spodního oddílu klikovského souvrství. 
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Kvartérní fluviální sedimenty jsou uložené podél toku Lužnice v šířce 1,5–2,5 km a představují 

drenážní prostor pro lokální i regionální oběh pozemní vody v předkvartérních sedimentech v místě 

jejich přirozeného odvodnění na sv. okraji pánve. Jejich mocnost se pohybuje mezi  5–15 m. V oblasti 

mezi Krabonošem,  státní hranicí a Halámkami se nachází paleokoryto s mocností kvartérních 

sedimentů až 30 m. Kvartérní fluviální sedimenty uložené podél ostatních toků (Stropnice, Spolský 

potok) mají malou mocnost i rozsah a představují prostor drenáže lokálního mělkého oběhu podzemní 

vody ve svrchní části pánevních sedimentů. V místech přirozeného odvodnění lokálního oběhu 

podzemní vody, které nejsou protékané významnějšími toky, pak vznikla rašeliniště mezi Třeboní, 

Cepem, Borem a Hranicemi u Nových Hradů. 

Proti ostatním částem třeboňské pánve má proudění podzemní vody v j. části specifický charakter. V 

převážné většině pánevního prostoru mimo mělčí sv. a sz. okrajové části se projevuje vertikální 

hydraulická zonálnost s generelně sestupným trendem (výstupní úroveň hladiny klesá s hloubkou 

uložení kolektoru). Největší tlakové rozdíly přes 20 m mezi svrchní a bazální částí sedimentů pánevní 

výplně byly zjištěny v blízkosti hydrologické rozvodnice mezi povodím Stropnice a Lužnice. Což je v 

důsledku charakteru sedimentů, zejména až o několik řádů větší propustností zvodněného systému v 

horizontálním než ve vertikálním směru.  

V jižní části pánve se v souladu s představou Krásného (1974) v rámci sedimentární výplně pánve 

vyčleňuje hlubší regionální oběh a lokální mělký oběh podzemní vody. Podzemní vody lokálního 

oběhu pronikají částečně do hlouběji uložených kolektorů a částečně jsou drénovány v úrovni místních 

drenážních bází, kterými jsou  Stropnice, Spolský potok, Hranické a Červené blato. Směr proudění 

lokálního oběhu podzemní vody ve svrchní části sedimentární výplně je určován přednostně 

morfologií terénu. Se zvětšující se hloubkou uložení kolektoru se přibližuje generelně severnímu až 

severovýchodnímu proudění podzemní vody regionálního charakteru. Tento oběh podzemní vody  je 

vázaný na hlubší jz. a centrální část pánve. Směřuje od stropnického příkopu v jz. okrajové části pánve 

do oblastí regionální drenáže do rašeliniště jv. od Třeboně a do údolí Lužnice.  

Znamená to, že v některých částech pánve např. prostoru mezi tokem Stropnice a morfologickou 

elevací stejného směru sv. od toku je směr proudění podzemní vody ve svrchní části pánevní výplně 

opačný než v její spodní části. Přechod mezi lokálním regionálním oběhem podzemní vody je plynulý 

a v blízkosti regionální drenáže oba oběhy splývají.  

Rozložení tlakových poměrů v rámci celého zvodněného pánevního systému je možné popsat jedině 

pomocí dostatečného množství etážových monitorovacích vrtů. V současnosti je proudění 

komplikováno existencí vrtů, které propojují celou mocnost  pánevních sedimentů a jímáním vody z 

rozdílných i překrývajících se hloubkových úrovní. 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Chemizmus podzemní vody, zvláště pak jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemní vody. Primárně byly využity především analýzy podzemní vody 

z archívu ČGS Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým 

rajonům. Ze základního souboru byly vybrány analýzy od roku 1980, s chybou elektrolytické    bilance   

menší,    než 10 %, které byly následně podrobeny elementární statistické analýze (výpočtu základních 

popisných charakteristik) a které byly následně využity k dalšímu zpracování formou map chemických 
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typů podzemních vod a prostorového rozložení celkové mineralizace podzemní vody (TDS). Jako 

doplňkový zdroj byla využita data z monitorovací sítě ČHMU. Tabulka 4-7 ukazuje počty relevantních 

chemických analýz podzemních vod.  

 

Tabulka 4-7. Počet chemických analýz podzemní vody použitý ke konstrukci hydrochemických map  

Kolektor celkový počet analýz v 

databázi 

použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

krystalinikum 14 13 8 

K hlub 45 45 41 

NK reg 195 180 138 

Q NK lok 241 201 165 

Připovrchová zóna 212 212 212 

Indikace znečištění 59 59 

 celkem 522 

  
 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ PODZEMNÍ VODY 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaného rajonu, případně oblasti byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz podzemní vody převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy podzemní vody z pramenů a vrtů 

ČHMÚ, výsledky analýz z nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních 

vod za období 2013 a 2015. Mapy se konstruovaly na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje 

kationty a anionty přesahující 35 mval%.  

Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, nanejvýš 

pak dva kationty a anionty. Nižší hranice např. 20 mval% by pro zobrazení na mapě byla složitá a 

nepřehledná. Zvolená hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu podzemní vody na starších hydrochemických mapách 1 : 200 000 vydávaných 

ÚÚG v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu 

a obsahujícím chemickou analýzu podzemní vody přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či 

izolátor). V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz podzemní vody s chybějící koncentrací některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení 

chemismu podzemní vody v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960.  

 

Pro podzemní vody hodnoceného rajonu je charakteristická nízká mineralizace 0,1-0,2 g/l prakticky ve 

všech kolektorech. V chemických typech je mezi kationty často zastoupen hořčík nebo sodík, přesto 

převažuje typ Ca-HCO3. 

 

V podzemní vodě připovrchové zóny krystalinika na výchozech i v podloží křídových sedimentů se ve 

většině území střídají podzemní vody chemického typu Ca-HCO3 s typem Mg-HCO3. V infiltrační 

oblasti na jz. okraji HGR 2140 se vyskytuje chemický typ Ca-SO4. V jižní části pánve v hlubokém 

podloží křídových sedimentů lze předpokládat smíšený chemický typ vody CaNa-HCO3 typ, neboť 

v hlubokém křídovém kolektoru převažuje chemický typ vody Na-HCO3. Celková mineralizace 
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podzemní vody se mění od velmi nízké po střední bez zjevné závislosti, tj. od cca 0,1 g/l po 0,6 g/l bez 

souvislosti s chemickým typem. Pro věrohodnější popis prostorových trendů je však nedostatek údajů. 

 

Zvodeň kolektoru K hlub - křídový kolektor s hloubkou cca 150 – 200 m (dělení dle Homolky a kol. 

2013) se nachází pouze v j. části třeboňské pánve. Podzemní vody hlubšího oběhu se vyznačují 

zvýšeným obsahem alkálií a sníženým obsahem síranů chemického typu Na-HCO3. Střídají se zde 

typy vod Na-HCO3 s Ca-HCO3 a Mg-HCO3, ojediněle se vyskytuje i Fe-HCO3 typ vody (dle 35 

mval%). Chemický typ vody SO4  nebyl v hodnoceném rajonu zaznamenán. Celková mineralizace 

podzemní vody přestože se jedná o relativně hluboké kolektory je nízká převážně mezi 0,15-0,25 g/l, 

jako např. balená voda s názvem „Dobrá voda“. 

 

Zvodeň kolektoru NK reg (regionální kolektor s hloubkou do 100 m tvořený křídovými a neogenními 

sedimenty) má v s. části HGR 2151 téměř výhradně chemický typ Ca-HCO3 s velmi nízkou až nízkou 

mineralizací převážně od 0,05 do 0,2 g/l. V jižní části HGR 2140 se střídají mezi kationty typy vod Ca 

a Mg a vyskytují se Fe typy vod. Mezi anionty se vyskytují i síranové a chloridové typy a typ CaNa-

HCO3 je jen ojediněle. Celková mineralizace podzemní vody je nízká převážně mezi 0,1 až 0,2 g/l, 

výjimečně až 0,4 g/l. 

 

Obrázky 4-19 až 4-24 ukazují prostorové zastoupení chemických typů podzemní vody i její celkovou 

mineralizaci v HGR 2140. 
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Obr. 4-19. Chemický typ podzemní vody hlubokého křídového kolektoru 
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Obr. 4-20. Celková mineralizace včetně chemického typu podzemní vody hlubokého křídového kolektoru  
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Obr. 4-21. Chemický typ podzemní vody v oblasti krystalinických hornin 
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Obr. 4-22. Celková mineralizace včetně chemického typu podzemní vody v oblasti krystalinických hornin 
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Obr. 4-23. Chemický typ podzemní vody kolektoru NK reg křídových a neogenních sedimentů do 100 m 
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Obr. 4-24. Celková mineralizace včetně chemického typu podzemní vody kolektoru NK reg křídových a 

neogenních sedimentů do 100 m 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

49 

 

4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). S 

výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však tyto 

metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují určit 

efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu s 

intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (3H) a 18O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci s 

atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3- v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 3H, 18O, CFC, SF6, 14C, 

atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány 

se staršími údaji. 

V HGR 2140 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena v mělčích zónách pánevní výplně 

na objektu  R61 (vrt Jílovice; tab. 4-8). Střední doba zdržení podzemní vody dosahuje v objektu R61 

okolo 150 let (tab. 4-9), což je v souladu s výsledky doby zdržení podzemní vody z dalších 

hydrogeologických objektů z třeboňské pánve (objekty R62-R63; Bruthans a kol. 2015). 

 

Tabulka 4-8. Koncentrace freonů a SF6 ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R61 0,39 ± 0,05 0,7 ± 0,1 0,05 ± 0,05 0,5 ± 0,1 

Tabulka 4-9. Rozsah středních dob zdržení za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů (roky) 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R61 >200 >200 >170 100-150 
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Obr. 4-25. Místa odběru vzorků podzemních vod z třeboňské pánve. Obr. 4-26 Střední doba zdržení podzemních 

vod   podle SF6 - exponenciální model 

 

V zájmové oblasti bylo odebráno velké množství vzorků na radiouhlíkovou aktivitu (tab. 4-10). 

V třeboňské pánvi byla použita ke korekci radiouhlíkového stáří počáteční aktivita 85 % moderního 

uhlíku (PMC), která byla k interpretaci radiouhlíkových dat v republice v minulosti převážně 

používána (Šilar 1983a 1989). K radiouhlíkovým datům bohužel nejsou známy hodnoty 
13

C, takže 

nelze výsledky interpretovat jiným způsobem, než použitím 85% korekce. Radiouhlíkové datování 

naznačuje, že v hlubších zónách pánevní výplně lez očekávat podzemní vodu s dobou zdržení v řádu 

tisíců až vyšších desítek tisíc let (tab. 4-10). 
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Tabulka 4-10. Shrnutí radiouhlíkových stáří vody ze starších údajů z prostoru třeboňské pánve  

                                                                                         (zdroje: archiv 
14

C laboratoře, PřF UK). 

Číslo 

rajon 

Lokalita označení 

objektu 

hloubka úseku 

(m) 

datum 

odběru 

číslo 

měření 

původní interpretace 

radiouhlíkového stáří 

 (roky) 

3H (TU) 

2140 Třebeč TJ 4A  23.8.1978 CU 219 5730+-155 <3 

2140 Třebeč TJ 4B  23.8.1978 CU 220 8209+-188 <3 

2140 Petříkov JP 2A 3 - 9, 21 - 26 4.5.1973 CU 53 1999+-150 16+-10 

2140 Petříkov JP 2B 59 - 118 11.6.1973 CU 65 6917+-292 <3 

2140 Petříkov JP 2c+d 138-258, 270-300 22.5.1973 CU 49 25624+-2419 <3 

2140 Hrdlořezy JP 5A  14.2.1973 CU 64 173+-150 <3 

2140 Hrdlořezy JP 5B  9.3.1973 CU 84 8429+-231 6+-5 

2140 Hrdlořezy JP 2C  9.3.1973 CU 29 16513+-594 

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 8.6.1982 CU 429  8+-5 

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 9.11.1982 CU 430  10+-6 

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 16.2.1983 CU 438  13+-5 

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 4.6.1983 CU 452   

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 6.6.1983 CU 454 3772+-170  

2140 Borovany BJ 1 19 - 123 12.3.1984 CU 470   

2140 Štiptoň TJ 8 úseků 40-258 16.2.1983 CU 436  <3 

2140 Štiptoň TJ 8 úseků 40-258 6.6.1983 CU 456 3104+-158 <3 

2140 Štiptoň TJ 8 úseků 40-258 12.3.1984 CU 469   

2140 Tomkův mlýn TJ 11a 144 - 231 26.1.1982 CU 423 3968+-199 16+-6 

2140 Tomkův mlýn TJ 11b 17 - 120 10.5.1982 CU 455 souč.(0+-132) 63+-8 

2140 Třebíčko TJ 12 30 - 48,  

56 - 62 

2.3.1982 CU 422 1389+-188 11+-6 

2140 Třebíčko vrt u Kyselů 7.5.1984 CU 473 současné(0+-120) 

2140 Lhotka TJ 13a úseky  

140-324 

22.6.1982 CU 421 5298+-205  

2140 Lhotka TJ 13b  úseky 10-72 26.1.1982 CU 424 souč.(0+-143) 23+-6 

2140 Bukvice JV 2  14.2.1984 CU 532 současné(0+-202) 

  

 

 

 

4.6. ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena aktualizace všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok, kterou poskytlo Povodí Labe, s.p. Současně byla doplněna 

dokumentace k jímacím objektům, kde tato dokumentace nebyla k dispozici. V databázi jsou odběry 

podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 v kalendářním roce nebo 500 m

3
 v kalendářním 

měsíci. Přehled lokalizovaných odběrných objektů do roku 2012 je uveden v tabulce 4-11 a jejich 

přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 4-27. 
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Tabulka 4-11. Přehled lokalizovaných odběrných objektů 

Číslo VHB Označení odběru 
Charakter 

odběru 

Počet 

jímacích 

objektů 

Současná* 

velikost odběru 

Období evidence 

odběru 

m3/rok rok 

111012 ČEVAK Ledenice, Ledenice POD 1 24 500 1979 – 2012 

111019 ZD Libín POD 1 7 200 2004 – 2012 

111021 ŽPSV Nové Hrady Byňov POD 2 3 700 1979 – 2012 

111022 R.A.B. Třeboň Štěpánovice (Vranín) POD 2 19 800 1979 – 2012 

111025 BEST Kaznějov Štěpánovice POD 2 3 800 2009 – 2012 

111034 Obec Mladošovice POD 2 14 400 2008 – 2012 

111035 Zemědělská výroba Hranice POD 1 15 500 1) 1985 – 1993 

111043 Vojsko PS 0227 Třebotovice POD 1 5 100 2) 1988 – 2003 

111044 Poděbradka Byňov POD 2 103 800 1991 – 2012 

111047 ČEVAK Olešnice Lhotka POD 2 228 100 1994 - 2012 

111050 ČEVAK Borovany Hluboká u Borovan POD 2 212 600 1984 - 2012 

111052 ČEVAK Třebeč POD 1 15 200 3) 2001 – 2006 

111057 LB MINERALS Borovany POD 1 6 600 2002 – 2012 

111058 ČEVAK Olešnice POD 1 20 000 2002 – 2012 

111061 ČEVAK Nové Hrady Byňov POD 3 7 800 2002 – 2012 

111070 ČEVAK Jílovice POD 1 17 400 2003 – 2012 

111072 Poděbradka Byňov minerální voda POD 2 226 900 2005 – 2012 

111073 ZOD Borovany POD 1 22 900 2005 - 2012 

111076 Obec Štěpánovice Libín Spolí POD 1 41 400 2005 – 2012 

111077 ZOD Borovany Třebeč POD 1 9 100 2005 – 2012 

111082 ČEVAK Šalmanovice POD 1 5 000 2006 – 2012 

111083 ČEVAK Obora u Vyšného POD 1 11 500 2006 – 2012 

111086 ČEVAK Jílovice Kojákovice POD 1 5 500 2006 – 2012 

111089 Obec Libín Spolí POD 1 23 500 2007 – 2012 

113001 Otavan Třeboň POD 1 19 000 4) 1979 – 1991 

113002 ČEVAK Hamr POV 1 822 400 2004 – 2012 

113003 ČEVAK České Velenice Halámky POV 1 251 100 2004 – 2012 

113005 ČEVAK Třeboň POD 2 22 700 5) 1979 – 1993 

113006 ČEVAK Suchdol n/Luž. POD 2 176 200 1979 – 2012 

113009 VaKJČ, d.JH Hamr POD 1 516 400 6) 1979 - 2003 

113013 Skloform Suchdol n/Luž. POD 1 29 000 7) 1979 – 1997 

113018 R.A.B. Třeboň Břilice POD 1 1 200 1979 – 2012 

113019 K+K Břilice-Gigant Klikov POD 2 5 300 8) 1989 – 2006 

113020 Hospodářství Suchdol POD 1 32 800 9) 1980 – 1993 

113021 SHR Jan Kepka, Rapšach POD 1 40 800 1991 – 2012 

113025 Sloupárna Majdalena POV 1 12 000 1985 – 2012 

113027 Lázně Aurora Třeboň POD 2 109 600 1979 – 2012 

113031 Sportcentrum Doubí Branná POD 1 6 000 2009 – 2012 

113033 Obec Domanín POD 1 53 500 1984 – 2012 

113039 VaKJČ, d.JH Halámky POD 1 250 300 10) 1996 – 2003 

113042 Pivovar Bohemia Regent Třeboň POD 2 50 900 2002 - 2012 

113045 R.A.B. Třeboň Tušť POD 1 1 200 2002 – 2012 

113055 Obec Dvory n/Lužnicí POD 1 7 900 2002 – 2012 

113078 Obec Cep POD 1 8 000 2008 – 2012 

113084 SKLOFORM Nová Ves nad Lužnicí POD 1 5 000 2012 – 2012 
Vysvětlivky: číslo VHB (viz obr.), * velikost odběru v posledním roce, tučně – evidované, - barevně označené odběry byly ukončeny nebo 

nedosahují 6 000 m3 za rok; 1) - odběr snížen pod 6.000 m3/rok; 2) - odběr snížen pod 6.000 m3/rok; 3)-změna provozovatele, od roku 2005 

ZOD Borovany, VHB 111073; 4)- odběr zřejmě ukončen, informace o zdroji nejsou k dispozici; 5) - odběr ukončen; 6) - odběr z pískovny, od 
roku 2004 evidován jako povrchový odběr, VHB 113002, 7 ) - odběr pod 6.000 m3/rok, později zřejmě ukončen; 8) - zřejmě útlum výroby, 

odběr pod 6.000 m3/rok; 9) - zřejmě útlum výroby, odběr pod 6.000 m3/rok; 10)- odběr z pískovny, od roku 2004 evidován jako 

povrchový odběr, VHB 113003. 
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Obr. 4-27 Přehledná lokalizace odběrných objektů 

Od roku 2011 jsou evidovány velikosti převodů povrchových vod z Lužnice do Nežárky Novou řekou 

a do toku Zlaté stoky, které uvádí tabulce 4-12. 

 

Tabulka 4-12. Přehled převodů povrchových vod 

Číslo VHB Označení odběru 

Charakter 

odběru 

Počet 

jímacích 

objektů 

Současná 

velikost odběru 

Období evidence 

odběru 

    m3/rok rok 

119977 Mláka Novosedly - převod vody Nová řeka POV 1 115 444 300 2011 – 2012 

119988 Pilař Majdalena - převod vody POV 1 16 652 900 2011 – 2012 

 

Tabulka 4-13. Přehled vypouštění vod 

Číslo 

VHB Označení odběru 

Charakter 

vypouštění 

Průměrná* velikost 

vypouštění 

Období evidence 

odběru 

m3/.rok rok 

111001 ČEVAK Dolní Bukovsko ÚV VYP 13,0 2002 - 2012 

111020 DCD IDEAL Dynín VYP 24,8 1999 - 2012 

111041 Obec Bošilec VK VYP 145,8 2003 - 2010 

111043 Obec Dynín ČOV VYP 19,4 2004 - 2012 

111045 Městys Dolní Bukovsko ČOV VYP 137,1 2003 - 2012 

111057 PHOENIX (ArdeaPharma) Ševětín VYP 10,8 2008 - 2012 

112015 Fontea sodovkárna Veselí n/Luž VYP 1324,5 1991 - 2011 

112069 Radouňská Montážní Ševětín ČOV VYP 35,4 1991 - 2012 
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Obr. 4-28. Přehledná lokalizace míst vypouštění vod 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

55 

 

5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

 

ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován ve spolupráci se zpracovateli hydrologických a hydrogeologických 

matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný podklad pro 

pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také k identifikaci 

chybějících dat a k jejich doplnění v rámci řešení projektu. Vytvoření koncepčního modelu je 

základním předpokladem pro úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

 

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Prvotní mapy geometrie kolektorů a izolátorů byly aktualizovány a byla ukončena tvorba tabulek 

s přiřazením vrtů k jednotlivým kolektorům. Stejné přiřazení k jednotlivým kolektorům bylo použito 

pro hodnocené odběry podzemních vod a vytváření map s upřesněnou geometrií kolektorů, 

hydraulických, fyzikálních a ostatních parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní 

vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci jsou 

uloženy v datovém skladu ČGS a složily zpracovatelům hydraulických modelů. 

Pánevní prostor je tektonicky založen v oblasti českého moldanubika, v oblasti vyvřelin centrálního 

moldanubického plutonu a metamorfitů jednotvárné skupiny v jeho plášti. V převážné části podloží a 

okolí jz. poloviny pánve jsou zastoupeny granitoidy moldanubického plutonu (převážně typ Eisgarn, 

dále pak Weinsberg a Freistadt), v s. části převažují biotitické, sillimanit-biotitické pararuly až 

migmatity. U Nových Hradů na j. okraji a u Mláky na sv. okraji pak vystupují tělesa biotitických 

ortorul. 

Pánevní výplň je zastoupená v rozhodující míře svrchnokřídovými sedimenty klikovského souvrství a 

ve výrazně menším rozsahu i terciérními sedimenty, které vyplňují šalmanovicko – soběslavský 

příkop sj. směru v centrální části pánve mezi Šalmanovicemi a Přesekou a stropnický příkop směru 

ZSZ – JVJ u jv. okraje pánve mezi Českými Velenicemi a Borovany. Jejich mocnost v šalmanovickém 

příkopu nepřesahuje 80 m, ve stropnickém příkopu byla zjištěna největší mocnost kolem 90 m. Menší 

rozsah s mocností do 60 m mají terciérní sedimenty v prostoru mezi Borovany a Ledenicemi na z. 

okraji pánve. V malých mocnostech se vyskytují v reliktech i mimo uvedené příkopy lipnické, zlivské, 

mydlovarské, domanínské a ledenické souvrství.  

Největší zahloubení pánevního prostoru a mocnost sedimentů přes 330 m byla zjištěna u jz. 

tektonického okraje pánve u Lhotky,  kde dno pánevního prostoru se od jz. tektonického okraje (oblast 

stropnického příkopu) téměř plynule zvedá sv. a s. směrem k jeho okrajům. 

Litologický charakter terciérních uloženin ve stropnickém a šalmanovickém příkopu a na z. okraji u 

Ledenic je obdobný jako u svrchnokřídových sedimentů, podíl jílovitých sedimentů je však vyšší a 

písčité sedimenty byly zpravidla zastiženy v jejich bazální části. Lokálně však mají terciérní sedimenty 
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silně odlišný vývoj – např. mydlovarského souvrství ve výběžku sedimentů ze stropnického příkopu 

od Lhotky k Trhovým Svinům, kde podíl písčitých sedimentů přesahuje 60 %. 

Klikovské souvrství je tvořeno rozpadavými kaolinickými slepenci, pískovci, prachovci, jílovci a 

jejich kombinacemi. Celkový podíl písčitých sedimentů se v průměru pohybuje kolem 30 %. Mocnost 

jednotlivých kolektorů zpravidla dosahuje pouze jednotek metrů. V oblastech s největší mocností 

sedimentů bylo zastiženo 25 až 30 kolektorů a jejich rozložení ve vertikálním profilu je víceméně 

pravidelné. V některých částech pánve je možné vysledovat větší podíl jílovitých sedimentů kolem 

nadmořské výšky 350 m n.m., resp. 80 až 160 m pod terénem. 

Zlomová tektonika směru SZ – JV se v současné stavbě uplatňuje zejména v omezení pánevního 

prostoru na jeho jz. okraji s výškou skoku až 300 m, ve v. a sv. tektonickém omezení se pak více 

uplatňuje směr blanické brázdy SSV – JJZ. Zlomová tektonika směru SZ – JV se uvnitř pánevního 

prostotu významně podílí na stavbě stropnického příkopu (stropnické zlomové pásmo, olešnický zlom) 

vyplněného terciérními uloženinami a v jz. omezení výskytu svrchního oddílu klikovského souvrství. 

V omezení šalmanovického příkopu rovněž vyplněného terciérními sedimenty se uplatňují oba směry 

s převahou směru SSV – JJZ. 

Okrajové zlomy a příčné zlomy zřejmě nemají zřejmě zásadní drenážní nebo izolační účinek na okolní 

krystalinikum, lokálně jejich účinek závisí na litologickém charakteru svrchní části sedimentů v 

okrajové části pánve. Případná tektonika v podloží sedimentů se na dotaci pánevní výplně podzemní 

vodou podílí zanedbatelně. 

Významnější akumulace kvartérních fluviálních sedimentů se vyskytují podél toku Lužnice a lemují 

sv. okraj pánevního prostoru.  

Z hydrogeologického pohledu je možno pánevní výplň charakterizovat jako soubor rychle se 

střídajících kolektorů, poloizolátorů a izolátorů o mocnosti několika centimetrů až maximálně metrů, s 

čočkovitým vývojem a omezeným plošným rozsahem. Propustnost pánevních sedimentů je zejména 

průlinová, dostatečně zpevněné sedimenty, které by mohly vykazovat i propustnost puklinovou, 

nebyly vrtnými pracemi zastiženy. Akumulace pánevních sedimentů je považována za regionálně 

hydraulicky spojité, ale nehomogenní prostředí, s propustností několika řádů nižší ve vertikálním 

směru než ve směru horizontálním. 

Svrchnokřídové i terciérní sedimenty vykazují značnou vertikální a horizontální faciální proměnlivost 

a z hydrogeologického hlediska jsou charakterizovány jako rychlé střídání kolektorů (rozpadavé 

slepence, pískovce až písky), poloizolátorů (proměnlivě jílovité rozpadavé pískovce, prachovce) a 

izolátorů (rozpadavé jílovce, písčité jílovce až jíly) omezeného plošného rozsahu. Akumulace 

pánevních sedimentů je z regionálního pohledu považována za hydraulicky jednotné a spojité prostředí 

s průlinovou propustností. Součástí rajonu je i krystalinické okolí na v., jv. a sv. okraji pánevní 

struktury. 

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy se následně využily jako podklad 

pro naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 

využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, tj. které prokazatelně nepropojují více 

kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. I když tento přístup nelze vždy v mnoha 
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kolektorovém systému třeboňské pánve aplikovat s ohledem na přítomnost velkého počtu dílčích 

kolektorů. 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 

hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 

čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností.  

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specifická vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická vydatnost z 

„první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). Ze specifických vydatností byla spočtena transmisivita, resp. index transmisivity (Y) vyjadřující 

průtočnost hodnoceného území. 

Index transmisivity Y narůstá s nárůstem mocnosti písčité složky v sedimentární výplni pánve. Pokud 

se množství písčité složky pohybuje do 25 %, potom hodnota indexu transmisivity kolísá od 4 do 6. 

Pokud je písčité složky více než 25 %, pohybuje se index transmisivity nejčastěji mezi hodnotou 5 až 

6. Nižší hodnoty 4 až 5 bývají na okraji pánve a logicky nejvyšších hodnot indexu transmisivity 6 a 

více se vyskytují zpravidla v místech drenážních bází podzemní vody např. v údolí Lužnice, v části 

stropnického příkopu (viz kap. 6.2).  

Na omezenou intenzitu proudění podzemní vody ve větších hloubkách upozorňuje již Domenico 

(1972), který uvádí, že 90 % infiltrované vody se nedostane hlouběji pod povrch než 80 až 100 m 

v kolektorech, jejichž mocnost dosahuje 300 m. 

Průměrná transmisivita kolektoru odvozená z parametru Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 

podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1978) v kategorii II.-III. střední až vysoká. 

Průměrný koeficient filtrace je v kategorii IV. – horniny mírně propustné (Jetel 1973). 

Regionální proudění podzemní vody je ovlivněno drenážními bázemi a jeho směr určují velké toky 

Stropnice a Lužnice. Jednotlivé hydrogeologické vrty s různou hloubkou mají většinou nestejnou 

úroveň hladiny podzemní vody. V oblasti drenáže podzemní vody bývá často tlaková výška hladiny 

podzemní vody mírně nad terén. V detailním rozboru je vzájemné srovnávání úrovní hladin podzemní 

vody jednotlivých vrtů komplikováno značnou nehomogenností a anizotropií sedimentární výplně 

pánve.  

Nejvyšší hodnoty transmisivity 100–300 m
2
/d jsou mezi Suchdolem nad Lužnocí a Majdalénou a v j. 

okolí Třeboně. Tomu odpovídá koeficient filtrace (hydraulická vodivost) 5– 10 m/den. Při větší 

mocnosti sedimentů nad 100 m propustnost s hloubkou klesá.  

Transmisivita kolektoru  terciérních sedimentů je vysoká ve stropnickém příkopu  až 800-1200 m
2
/den 

ale k JV klesá na  0,2-9 m
2
/den, neb podíl jílovité složky se výrazně zvašuje.  

Podzemní voda vytváří dva základní oběhy - mělký a hluboký. Podzemní voda mělkého oběhu je 

drénována lokálními toky část této mělké podzemní vody se infiltruje do hlubších částí pánve a je 

většinou exploatována prostřednictvím jímacích vrtů. 
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5.1. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Systémová analýza oběhu podzemní vody se řešila pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

umožňující charakteristiku jejího oběhu. V tomto kroku byly definovány základní hydrogeologické 

funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. Charakter oběhu 

podzemní vody byl sladěn s jejím chemickým složením (základní hydrochemické mapy) a délkou 

transportu vody kolektorem, reakcí podzemní vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů podzemní 

vody.  

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody a mocnost zvodnění. Tyto mapy následně byly podkladem pro 

naplňování matematického modelu. Na základě hloubky vrtu, charakteru proudění podzemní vody i 

chemismu podzemní vody bylo vymezeno několik tzv. kolektorů, k nimž byly přiřazeny jednotlivé 

vrty. 

Tabulka 5-1.  Zastoupené kolektory   

Kolektory Počet  hydrogeologických objektů 

Kvartérní kolektor 294 

Připovrchová zóna pánevních sedimentů (lokální oběh) 199 

Pánevní sedimenty  (regionální oběh) 37 

Připovrchová zóna krystalinických hornin 25 

 

Připovrchová zóna krystalinických hornin v podloží křídových sedimentů a na okrajích pánve; 

Kolektor K hlub -  křídový kolektor s hloubkou cca 150 – 200 m; do této oblasti spadá i zdroj Byňov  - 

výrobní závod Dobrá voda. 

Kolektor NK reg  s regionálním prouděním podzemní vody s hloubkou do cca 100 m tvořený 

křídovými a neogenními sedimenty. 

Kolektor QNK lok - kolektor kvartéru a připovrchová zóna křídových a neogenních sedimentů 

s lokálním prouděním podzemní vody do místních erozních bází.  

Koncepce pro matematický model regionu 5, jehož součástí je HGR 2140 je založena na následujících 

předpokladech. 

 Proudění podzemní vody probíhá v prostoru křídových a terciérních sedimentů pánve, v 

přilehlých připovrchových oblastech krystalinika a ve vrstvě kvartérních sedimentů. 

 Křídové a terciérní horniny jsou reprezentovány jílovitými, prachovitými a písčitými sedimenty s 

řadou faciálních přechodů a rychlým horizontálním i vertikálním nepravidelným střídáním 

propustných a nepropustných poloh. V prostoru pánve nelze vymezit rozsáhlejší souvislé 

kolektory a izolátory. Propustnost pánevních sedimentů je dominantně průlinová. Pánevní výplň 

je vzhledem k čočkovitému charakteru limnické sedimentace výrazně propustnější v 

horizontálním směru než ve směru vertikálním. 

 Modelový region tvoří bilančně uzavřenou oblast. Zdrojem podzemní vody na území modelu je 

srážková infiltrace.  

 Zdrojem podzemní vody na území modelu je srážková infiltrace. 
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 Odtok podzemní vody je realizován drenáží do říční sítě, rybníků, pramenů a do jímacích objektů 

(vodárenské a individuální odběry). 

 Po obvodu pánve dochází v krystaliniku k sestupnému proudění po tektonických liniích a k dotaci 

spodních sedimentárních horizontů. V okrajových částech pánve s výjimkou drenážních bází 

kolem Lužnice a Stropnice převažuje ve vertikálním směru sestupné proudění podzemní vody, 

takže dochází k infiltraci vody do hlubších horizontů.  

 V oblastech drenáže je při režimu neovlivněném odběry podzemní vody předpokládáno vzestupné 

proudění. 

 V rajonu lze rozlišit proudění podzemní vody mělké a hluboké resp. lokální a regionální. Mělké 

proudění v kvartérní vrstvě a ve svrchních partiích pánevní výplně směřuje od míst srážkové 

infiltrace (ke které dochází na téměř celém  zájmovém  území s výjimkou urbanizovaných oblastí 

a vodních ploch) do lokálních drenážních bází (blízké vodoteče a rybníky). Podzemní voda v 

rámci hlubšího regionálního proudění směřuje do hlavních drenážních bází, které podle 

dosavadních představ reprezentují tok Lužnice a rybniční soustava kolem Třeboně spolu s tokem 

řeky Stropnice. 

 Vertikálně lze  v prostoru pánve vyčlenit pět až osm vrstev podle mocnosti pánevní výplně jak 

ukazuje obrázek 5-1. V hodnoceném rajonu bylo pro potřeby modelu  vymezeno osm vrstev. 

 

 

Obr. 5-1. Schéma vertikální diskretizace modelu 

 

Prostory dotace a odvodnění kolektorů byly popsány jako uzavřený oběh následovně: 

1. Dotace – po okrajích pánve, v ploše na výchozech a přetékáním mezi kolektory 

2. Proudění – do drenážních bází – převažuje sv. směr 

3. Odvodnění - skrytými přírony do řeky Stropnice a Lužnice – centrum odvodnění u Třeboně 

(dolní část Spolského potoka a okolní rašeliniště a blata) 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 

Pro poznání dynamiky zvodní v zastoupených kolektorech (resp. doplňování a vyprazdňování) 

probíhaly analýzy časových řad kolísání hladin podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. 

Seznam objektů ČHMÚ s časovými řadami uvádí  tabulka 5-2 a výsledky pozorování  na vybraných 

vrtech ČHMÚ ukazuje obrázek 5-2. 

 

Tabulka 5-2. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody  

Název  Lokalita Sledován do roku Sledovaný parametr kolektor 

V-1009 VP 1009 Třeboň – Holičky 1971 - 2012 hladina, chemismus Q NK lok 

V-1006  Chlum u Třeboně - Majdaléna 1971 - 2012 hladina Q NK lok 

KH VP 7711 Hamr 1980 - 2012 hladina, chemismus NK reg 

TU-1  Suchdol / Lužnicí - Toušť 1991 - 2012 hladina Q NK lok 

Na-1 VP 7617  1971 - 2012 hladina, chemismus K hlub 

JP-2a VP 7603 Petříkov 1985 - 2012 hladina, chemismus NK reg 

V815  Borovany 1971 - 2012 hladina  

TJ-4C VP 7621 Třebeč 1991 - 2012 hladina, chemismus NK reg 

TJ-18A VP 7712 Lhota 1985 - 2012 hladina, chemismus K hlub 

TJ-18B VP 7713 Lhota 1985 - 2012 hladina, chemismus NK reg 

 

 

Obr. 5-2. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod v m n.m. na vrtu VP7712 ČHMÚ  

 

Obr. 5-2b. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod v m n.m. na vrtu TU-1 
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Kolísání hladiny podzemní vody je nepravidelné s mírně stoupajícím trendem na několika vrtech např. 

VP 7712 Lhota (obr. 5-2), stejně jako nepatrně klesajícím u vrtu TU-1 Toušť a je zpožděné oproti 

vrcholu srážek, průtoku na profilu řeky Lužnice. Vrty, které jsou situovány v těsné blízkosti jímácích 

vrtů, mají proto kolísání ovlivněno čerpáním podzemní vody.  

V HGR 2140 se nachází 10 vrtů, které sledují kolísání hladin podzemní vody (obr. 5-3 až 5-5). Pět 

vrtů sleduje především mělkou zvodeň s typickým sezónním kolísáním hladiny podzemní vody. Ve 

zbývajících vrtech jsou sledovány hlubší pánevní zvodně. Na všech vrtech je patrný i dlouhodobější 

trend kolísání hladin podzemní vody.  

 

 

Obr. 5-3. Časové řady kolísání hladin podzemní vody v mělkých pozorovacích vrtech ČHMÚ 

 

 

Obr. 5-4. Časové řady kolísání hladin podzemní vody v mělkých i hlubokých vrtech ČHMÚ 
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Obr. 5-5. Časové řady kolísání hladin podzemní vody v mělkých vrtech ČHMÚ 

 

Všechny pozorované vrty vykazují výrazný pokles hladin podzemní vody v letech 1998-2001 a 

následný nástup hladin podzemní vody po roce 2001 a 2002. Hladiny podzemní vody podléhající 

sezónnímu kolísání se od roku 2002 drží cca na stejné úrovni. K opětovnému poklesu těchto hladin 

dochází v období 2007-2010. Rok 2010 byl extrémně srážkově bohatý se zřetelným nárůstem hladin 

podzemní vody. K poklesu hladin podzemní vody došlo až koncem roku 2014.  

 

5.2. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

K rozšíření monitoringu podzemních vod v HGR 2140 lze doporučit kromě pozorovaných vrtů  i nové 

dva vrty uvedené v tabulce 5-3.  

 

Tabulka 5-3. Základní parametry nových průzkumných vrtů  

ID vrtu Název vrtu 
cílový 

kolektor 

hloubka 

vrtu  

(m) 

Rozsah kolektoru  

/perforace  

(m) 

Koeficient transmisivity 

(m2/s) 

2140_04T1 České Velenice K hlub 212 
1,0 – 204,8 

/128,0 – 204,0 
9,3.10-4 

2140_04T2 České Velenice NK reg 110 
0 – 110,0 

/40,0 – 108,0 
7,2.10-6 

K hlub – hluboký (regionální) oběh v sedimentech; NK reg – regionální (mělký) oběh v sedimentech 
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Obr. 5-6. Situace hodnocených objektů v rajonu 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1.  HYDROLOGICKÝ MODEL 

HGR 2140 je j. částí struktury třeboňská pánev tvořící tektonicky predisponovanou depresi vyplněnou 

sedimenty svrchní křídy (klikovské souvrství – senon), které jsou zastoupeny pískovci, prachovci a 

jílovci s převládajícím písčitým vývojem, a terciérními jíly a písky mydlovarského souvrství.  

V pánevní výplni se nepravidelně střídají propustné a méně propustné vrstvy. Omezení pánve je 

určeno stykem s okolním krystalinikem, permokarbonem a zčásti je tektonické. Proudění podzemní 

vody v sedimentární výplni pánve je převážně průlinové, bez významnějšího podílu puklinové 

propustnosti. 

Přirozený režim podzemní a povrchových vod je výrazně ovlivňován soustavou rybníků a umělých 

vodotečí typu kanálů a stok. 

V HGR 2140 Třeboňská pánev – jižní část nelze spolehlivě definovat místní drenážní báze vzhledem k 

manipulaci s odtoky na povrchových tocích. Transmisivita sedimentů pánevní výplně je vysoká v řádu 

1.10
-3

 m
2
/s. Oběh podzemní vody je z valné části s napjatou hladinou.  

 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Pro HGR 2140 byla vybrána povodí Stropnice a horní Lužnice, která tvoří j. část rajonu. Povodí 

Stropnice je uzavřeno stanicí Pašinovice-Komařice (1140). Odtok z povodí horní Lužnice je 

pozorován pod rozdělením Lužnice na Zlatou stoku a Lužnici ve stanicích Pilař - Majdalena – Zlatá 

stoka (1200) a Pilař - Majdalena - Lužnice (1190). Průtoky v uvedených profilech jsou dlouhodobě 

pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha povodí v rajonu je znázorněna na obrázku 6-1, 

základní charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1.  Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data 

ID  DBC ANALOG P 

(mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A 

(km2) 

IA 

(km2) 

KALIB 

2140p1140 Povodí Stropnice 

(Pašinovice - 

Komařovice) 

1140  735,45 2,299 535,12 399,99 105,74 1971- 

2010 

2140p1190+1200 Povodí Zlatá Stoka a 

Lužnice (Pilař - 

Majdalena) 

1190+1200  728,52 6,097 536,87 936,60 141,39 1971-

2010 

HGR 2140 HGR 2140 - TRANS 675,07 - 470,63 551,13 551,13 NE 

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: plocha z dílčího 

povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP: označení 

povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 

 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU  

V posuzovaném rajonu jsou velmi omezené možnosti získat informace o odtoku z vodoměrných 

pozorování ČHMÚ, koincidence mezipovodí a rajonu je malá. Pro doplnění byla zvolena stanice na 

Spolském potoce, jehož povodí leží celé v posuzovaném rajonu. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byla zajištěna kontinuální měření jen na Spolském 

potoku v obci Spolí.  

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-2. 
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Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr (zelená čára), POD: podzemní odběr 

(červená čára), VYP: vypouštění (modrá čára). 

 

Tabulka 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích pro jednotlivá období 

JEV Území % 

1981-2010 

% 

2001-2010 

tis.m3/měsíc 

1981-2010 

tis.m3/měsíc 

2001-2010 

mm/rok 

1981-2010 

mm/rok 

2001-2010 

POD HGR 2140 NaN NaN 68,27 53,77 1,49 1,17 

POD Povodí Stropnice 

(Pašinovice - Komařovice) 

1,16 1,20 26,08 36,00 0,78 1,08 

POD Povodí Zlatá Stoka a Lužnice 

(Pilař - Majdalena) 

0,80 0,22 47,65 13,67 0,61 0,18 

POV HGR NaN NaN 72,68 72,68 1,58 1,58 

POV Povodí Stropnice 

(Pašinovice - Komařovice) 

1,93 0,68 42,72 20,03 1,28 0,60 

POV Povodí Zlatá Stoka a Lužnice 

(Pilař - Majdalena) 

5,17 12,00 318,89 991,63 4,09 12,71 

VYP Povodí Stropnice 

(Pašinovice - Komařovice) 

4,66 4,64 104,17 139,33 3,13 4,18 

VYP Povodí Zlatá Stoka a Lužnice 

(Pilař - Majdalena) 

1,25 1,89 76,17 149,68 0,98 1,92 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍ 

VODY 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ i HGR 2140, 

bylo nutno volit následující postup: 

1.     Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a průměrných 

teplot v období 1981-2010. 

2.       Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 
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3.     Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS a byly zpracovány ve 

formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního odtoku a 

dotace zásob podzemní vody spolu s výsledky pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádí obrázky 6-3 až 6-7 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázku 6-8 až 6-13 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 0,05 a pro povodí Zlatá Stoka 

a Lužnice (Pilař - Majdalena) – 0,19. 

Na obrázcích 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny 

řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. Sezónní průběh základního odtoku ve formě 

pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90 % po 

nejužší 40-60 %, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-2010 je na obrázcích 6-8 a 6-9. Stejné 

charakteristiky jsou na obrázcích 6-10 a 6-11 pro dotace podzemní vody. 

Číselné hodnoty kvantilů pro základní odtok obsahují tabulky 6-3 a  6-4, pro dotaci podzemní vody 

tabulky 6-5 a 6-6. Na obrázku 6-12 jsou čáry překročení pro základní odtok, na obrázku 6-13 pro 

dotaci podzemní vody zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 

2001-2010. 

 

 

Obr. 6-3. HGR 2140 - základní odtok dle modelu Bilan 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍ 

VODY – METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-3. Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech v HGR 2140 

DBC ID COR 

2140p1140 521742 0,0352 

2140p1190+1200 700971 0,148 

2140p1140 519633 0,149 

2140p1190+1200 700973 0,178 

2140p1190+1200 700972 0,194 

2140p1140 519782 0,257 

2140p1140 630834 0,303 

2140p1190+1200 519844 0,314 

2140p1140 684639 0,328 

2140p1140 684641 0,536 

2140p1140 521333 0,546 

2140p1190+1200 519053 0,612 

2140p1190+1200 520619 0,673 

2140p1190+1200 518419 0,692 

2140p1140 684640 0,741 

2140p1140 519544 0,796 

2140p1140 680684 0,865 
DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; DBC – povodí; ID – ID použitého vrtu; COR – korelace 

Z uvedených vrtů nejlépe vystihuje charakter základního odtoku vrt 519544 (obr. 6-4). Ostatní vrty 

vykazují větší odchylky jednotlivých metod. 

Tabulka 6-4. Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod HGR 2140 

metoda BFI při 2140p1140 BFI při 2140p1190+1200 

BILAN 0,632 0,683 

MINIMA 0,429 0,516 

Kliner-Knezek 0,318 0,301 

 

 

Obr. 6-4. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 2140p1190+1200 a hladin podzemní vody         

vrtu ID 519544 
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6.1.1. DOTACE PODZEMNÍ VODY 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území rajonu činí za období 1981-2010 specifická dotace 

podzemních vod 3,45 l/s.km
2
, celková dotace je pak 108,85 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

hydrologické bilance za modelované povodí a celý rajon dokumentují  tabulky 6-5 a 6-6. 

Na nově zřízené vodoměrné stanici Spolský potok byla stanovena dotace podzemních vod 0,51 

l/s.km
2
. Výsledek je využitelný pro sestavení hydraulického modelu, poskytuje informaci o variabilitě 

odtoku v různých částech rajonu. Stanice na Spolském potoce reprezentuje odlišné poměry z. části 

rajonu s výrazně nižšími průměrnými srážkovými úhrny, vyššími hodnotami evapotranspirace (v 

souvislosti s nižší nadmořskou výškou a vyšší průměrnou teplotou atmosféry) a okrajovou facií 

pánevního prostoru s větší variabilitou hodnot propustnosti. Hodnoty základního odtoku jsou zde proto 

výrazně nižší než v osové části pánve reprezentované měřeními na Lužnici. 

 

Tabulka 6-5. Shrnutí hydrologické bilance za  období 1981-2010 

 P  

(mm) 

R  

(mm) 

RM 

(mm)  

P – R  

(mm) 

ET  

(mm) 

RC  

(mm) 

RC  

(l/s.km2) 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 724,39 174,07 180,92 550,32 541,37 118,52 3,76 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 730,76 197,05 209,81 533,71 519,16 146,08 4,63 

HGR 2140 694,18 NA 160,71 533,47 532,21 108,85 3,45 

Vysvětlivky: P – měsíční srážkový úhrn; R – měsíční odtoková výška pozorovaná; RM – měsíční odtoková výška 

modelovaná; ET – aktuální evapotranspirace; RC – dotace zásob podzemní vody;  

 

 

Tabulka 6-6. Shrnutí hydrologické bilance  za období 2001-2010 

 P 

(mm) 

R 

(mm) 

RM 

(mm) 

P – R 

(mm) 

ET [ 

(mm) 

RC 

(mm) 

RC 

(l/s.km2) 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 811,16 233,83 244,46 577,33 558,45 160,28 5,08 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 813,83 239,88 266,6 573,94 540,64 187,27 5,93 

HGR  769,79 NA 213,31 556,48 550,93 146,65 4,65 

 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Obrázky 6-5 až 6-10 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. Silnou čárou je vyznačen průměr 

vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, váhy jsou 

kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu spolehlivosti 

odhadu průměru. 
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Obr. 6-5. Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obr. 6-6. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-7. Vývoj aktuální evapotranspirace  - odhad z modelu BILAN 
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Obr. 6-8.  Vývoj průměrného ročního odtoku - odhad z modelu BILAN 

 

Obr. 6-9. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody odhad z modelu BILAN 

 

Obr. 6-10. Vývoj průměrného ročního základního odtoku - odhad z modelu BILAN 
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Tabulky 6-7 až 6-12 uvádějí průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, 

dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za 

období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). 

 

Tabulka 6-7. Vývoj srážkových úhrnů 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(mm) (mm) dif.(-) (mm) dif. (-) 

HGR 2140 670,81 694,18 1,03 769,79 1,11 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 702,45 724,39 1,03 811,16 1,12 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 700,23 730,76 1,04 813,83 1,11 

 

 

 

Tabulka 6-8. Vývoj teploty vzduchu 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(°C) (°C) dif.[°C] (°C) dif.[°C] 

HGR 2140 7,28 7,97 0,69 8,30 0,33 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 7,05 7,61 0,56 7,95 0,34 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 7,02 7,63 0,61 7,97 0,34 

 

Tabulka 6-9.  Vývoj odtoku - odhad z modelu BILAN 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(mm) (mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2140 150,21 160,71 1,07 213,31 1,33 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 174,77 180,92 1,04 244,46 1,35 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 190,43 209,81 1,10 266,60 1,27 

 

Tabulka 6-10.  Vývoj aktuální evapotranspirace - odhad z modelu BILAN 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(mm) (mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2140 520,28 532,21 1,02 550,93 1,04 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 526,56 541,37 1,03 558,45 1,03 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 509,25 519,16 1,02 540,64 1,04 

 

 

Tabulka 6-11. Vývoj dotace zásob podzemní vody - odhad z modelu BILAN 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(mm) (mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2140 100,27 108,85 1,09 146,65 1,35 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 114,21 118,52 1,04 160,28 1,35 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 131,42 146,08 1,11 187,27 1,28 

 
 

Tabulka 6-12. Vývoj základního odtoku - odhad z modelu BILAN 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

(mm) (mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2140 99,95 107,59 1,08 141,09 1,31 

povodí Stropnice (Pašinovice - Komařovice) 113,09 116,42 1,03 152,04 1,31 

povodí Zlatá Stoka a Lužnice (Pilař - Majdalena) 130,87 144,29 1,10 180,68 1,25 
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ANALÝZA NEJISTOT 

Na obrázku 6-11 jsou proti průměrné dlouhodobé srážce vyneseny dlouhodobé průměry základního 

odtoku a dotace podzemní vody  pro použitá mezipovodí  rajonu. Modrá přímka znázorňuje lineární 

spojnici trendu, šedá plocha pak 95% interval spolehlivosti. 

 

 

Obr. 6-11. Závislost základního odtoku (BF) a dotace podzemní vody (RC) na srážkách (P) 

 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty ukazuje obrázek 6-12. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5; 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obrázek 6-13. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

74 

 

 

 

Obr. 6-12. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 

 

Obr. 6-13. Měsíční změny základního odtoku, dotace zásob podzemní vody  a odtoku dle RCM simulací pro 

jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v 

souboru klimatických modelů. 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ 

Výsledky hydrologického modelování vykazují s odtoky z mezipovodí vypočtenými z průtoků ve 

vodoměrných stanicích přijatelnou shodu. V posuzovaném rajonu jsou však  omezené  možnosti získat 

informace o odtoku z vodoměrných pozorování ČHMÚ, neboť koincidence mezipovodí a rajonem je 

malá. Pro doplnění byla zvolena stanice na Spolském potoce, jehož povodí leží celé v posuzovaném 

rajonu. Lze doporučit jako indikátor poměrů v rajonu toto pozorování dlouhodobě zajistit.  

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Modelové zhodnocení oblasti HGR 2140 je zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 5 

„Třeboňská pánev“. Situace území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného rajonu je 

vykreslena v obrázku 6-14. 

 

Obr. 6-14 .  Modelový region 5 a pozice HGR 2140 

 

Model byl realizován pro období 2001-2010 ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace proudění při 

konkrétních odběrech podzemní vody – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody pro období hydrologických let 2001-2010. 

Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým zpracováním 
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výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený pomocí parametru 

doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění podzemní vody pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných v rámci projektu. Na základě výsledků stacionárního a 

transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly zpracovány variantní 

simulace regionálního vlivu změn odběrů podzemní vody. 

 

KONCEPCE, DISKRETIZACE, OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech podzemní vody a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace 

proudění podzemní vody v základních hydrogeologických rajonech byly realizovány ve dvou 

základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni na úrovni roku 2010 – kalibrační varianta. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze režimu 

proudění podzemní vody  v zájmové  lokalitě a  jeho  ovlivnění odběry podzemní vody (simulace  

alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001-2010. 

Koncepce pro matematický model regionu 5, jehož součástí je HGR 2140 je uvedena již v kapitole 5.  

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

 Modelové území tvoří bilančně uzavřenou strukturu, hranice jsou vedeny po rozvodnicích; 

 přes hranice modelového území nedochází k přetokům podzemní vody, 

 vertikálně je prostor modelu diskretizován do pěti až osmi vrstev podle mocnosti pánevní výplně 

(obr. 6-15), v HGR 2140 je prostor modelu diskretizován do osmi vrstev. 

 První modelová vrstva reprezentuje vrstvu kvartérních uloženin a připovrchovou vrstvu zvětralin. 

Ve vrstvě se odehrává nejrychlejší proudění od míst infiltrace srážkové vody do míst nejbližší 

lokální drenážní báze. První vrstva zprostředkovává infiltraci i drenáž pro  horniny pánevní výplně 

a krystalinika a obvyklá mocnost první vrstvy v HGR 2140 je mezi 10 a 25 m. 

 Báze ostatních modelových vrstev jsou zadány vodorovnými plochami. Jednotlivé vrstvy zahrnují 

v nižších horizontech nejen pánevní sedimenty, ale na okrajích, nebo v místě elevací podloží i 

horniny krystalinika, které jsou od pánevních sedimentů odlišeny svými hydraulickými parametry. 

 Horizontálně je plocha modelu rozdělena do pravidelné sítě čtvercových elementů o straně 100 m, 

velikost modelových elementů je rovnoměrná, v modelu je celkem 583 920 aktivních buněk. 

 Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému. 
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Obr. 6-15. Schéma vertikální diskretizace modelu 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Proudění podzemní vody v prostoru modelu je vymezeno zadáním okrajových podmínek odvozených 

z koncepčního modelu. Množství podzemní vody, které proudí v simulované, bilančně uzavřené 

struktuře, je dáno zadanou velikostí zdrojů podzemní vody, které v podobě efektivní infiltrace 

představují jedinou dotační (Neumanovu) okrajovou podmínku úlohy předepsanou na plochu 

představující povrch první modelové vrstvy. Na zbytku vnější hranice modelové oblasti je vzhledem k 

přijatému koncepčnímu modelu předepsána podmínka nulového toku (homogenní Neumanova 

podmínka). Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní 

vody do říční sítě, vodních nádrží (Newtonova podmínka) a jímacích objektů (Neumanova podmínka). 

Infiltrace 

Ve stacionárním modelovém řešení byla srážková infiltrace zadána pomocí 30 zón s hodnotami v 

rozsahu x
-11

 m/s až x
-9

 m/s. Průměrná infiltrace pro celou modelovou oblast dosahovala přibližně 

hodnoty 2 l/s.km
2
 (2.10

-9
 m/s), celková infiltrace zadaná do modelu regionu 5 je 2,046 m

3
/s. 

Stacionární řešení předpokládá, že efektivní infiltrace do prostředí terciérních a křídových sedimentů 

dosahuje v regionálním pohledu cca 50 % této hodnoty a druhá polovina odtéká v rámci velmi 

rychlého připovrchového oběhu do nejbližších drenážních bází. 

Pro HGR 2140 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 1317 l/s, což představuje specifický 

odtok ve výši cca 2,4 l/s.km
2
. 

Hydraulické parametry 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro hodnocený rajon 

odladěny  v rámci  stacionárních  a  transientních  modelových  simulací.  Vstupní  údaje,  převzaté z 

dostupných informací vyhodnocených hydraulických zkoušek, byly plošně interpretovány v rámci 

procesu kalibrace pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. Rozložení modelových 

zón horizontální hydraulické vodivosti pro modelové vrstvy 2, 4 a 6 je dokumentováno v obrázku 6-16 

až 6-18. Koeficienty hydraulické vodivosti (koeficienty filtrace) kvartérních, terciérních a křídových 

sedimentů se pohybují v řádech x
-6

 až x
-4

 m/s, koeficienty v oblastech krystalinika x
-7

 až x
-6

 m/s. 

Obecně lze říci, že vyšší hydraulické vodivosti jsou ve svrchních dvou vrstvách podél linií hlavních 

toků. Nižší vodivosti jsou v oblasti rozvodnice mezi povodími Lužnice a Stropnice. Modelová 
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vertikální hydraulická vodivost se v prostoru HGR 2140 pohybuje v rozmezí x
-6

 až x
-10

 m/s a obvykle 

je o jeden až dva řády nižší než vodivost horizontální.  

Modelové hodnoty storativity (zásobnosti) sedimentární výplně byly stanoveny na 2 až 5 % pro  

volnou storativitu a 3e
-5

 až 5e
-5

 (bezrozměrné) pro napjatou storativitu. Pro krystalinikum byl v 

modelu použit koeficient napjaté storativity v řádu x
-10

. 
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Obr. 6-16. Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti – 2. Modelová vrstva 
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Obr. 6-17. Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti – 4. modelová vrstva 
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Obr. 6-18. Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti – 6. modelová vrstva 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů  podzemní vody pro 2., 4. a 6. modelovou 

vrstvu ukazují obrázky 6-19 až 6-21.  

V HGR 2140 lze vymezit dvě drenážní báze.  

 Pro většinu území rajonu včetně podzemní vody hlubokého oběhu v prostoru stropnického 

příkopu je drenážní bází tok Lužnice a rybniční soustava u Třeboně.  

 Pro podzemní vodu převážně mělkého proudění v jz části rajonu je drenážní bází koryto 

Stropnice na JV od Borovan.  

Převládající směr proudění podzemní vody protékající hodnoceným rajonem je vzhledem k poloze 

drenážní oblasti Lužnice ve většině pánevní výplně k S až SV.  

Vypočtenou bilance podzemní vody přehledně dokumentuje tabulka 6-13. 

 

Tabulka 6-13. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů podzemní vody 

 přítok do modelu odtok z modelu 

l/s l/s 

infiltrace 1317,2 - 

povrchové toky - 1300,6 

přetok přes hranici s HGR 4152 24,7 41,5 

odběr podzemní vody - - 

suma 1341,9 1342,1 
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Obr. 6-19. Modelová hladina podzemní vody – ideový režim bez odběrů podzemní vody (stacionární simulace)  

 2. modelová vrstva 
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Obr. 6-20. Modelová hladina podzemní vody – ideový režim bez odběrů podzemní vody (stacionární simulace) 

4. modelová vrstva 
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Obr. 6-21. Modelová hladina podzemní vody – ideový režim bez odběrů podzemní vody (stacionární simulace) 

6. modelová vrstva 
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SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY PODZEMNÍ VODY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech podzemní vody obsahují obrázky 6-22 až 

6-23. Vykresleny jsou rovněž izolinie snížení hladiny  podzemní vody v důsledku simulovaných 

odběrů podzemní vody v rajonu. Simulován byl průměrný odběr podzemní vody na úrovni cca 86,2 l/s 

v roce 2010, polohu výše uvedených odběrů realizovaných v příslušné modelové vrstvě (podle 

perforace vrtů) ukazují obrázky 6-24 až 6-26. Velikosti odběrů podzemní vody  zadané do této 

varianty simulace jsou dokumentovány v tabulce 6-14. 

 

Tabulka 6-14.  Odběry  podzemní  vody  zadané  do stacionární  simulace  proudění  na úrovni roku 2010 

ID objekt nazev ICO odběr 2014 (l/s) 

1 L1 ČEVAK Ledenice 111012 1,33 

2 vrty HV-1, HV-3 ZD Libín 111019 0,29 

3 NH-1 ŽPSV Nové Hrady Byňov 111021 0,17 

4 studna V1,vrt VH1 R.A.B.Třeboň Štěpánovice (Vranín) 111022 0,63 

5 vrty V1 a HV1 Obec Mladošovice 111034 0,43 

6 Hv3a, HV4 Poděbradka Byňov 111044 2,98 

7 Hv1a ČEVAK Olešnice Lhotka 111047 7,41 

8 BJ1, BJ2 ČEVAK Borovany Hluboká u Bor. 111050 6,99 

9 BS-11 LB MINERALS Borovany 111057 0,30 

10 V1 ČEVAK Olešnice 111058 0,69 

11 HV1 ČEVAK Nové Hrady Byňov 111061 0,30 

12 Hv1 ČEVAK Jílovice 111070 0,66 

13 Hv5+Hv7 Poděbradka Byňov minerální voda 111072 7,47 

14 HV-BY ZOD Borovany 111073 0,66 

15 HV-1 ? Obec Štěpánovice Libín Spolí 111076 1,20 

16 THV1 ZOD Borovany Třebeč (ČEVAK) 111077 0,27 

17 Š-1 ČEVAK Šalmanovice 111082 0,19 

18 HV-1 ČEVAK Obora u Vyšného 111083 0,40 

19 Hv1 ČEVAK Jílovice Kojákovice 111086 0,18 

20  Obec Libín Spolí 111089 0,72 

21 Hv1,Hv2 ČEVAK Suchdol n/Luž 113006 6,12 

22 Hv1 R.A.B. Třeboň Břilice 113018 2,01 

23 HV,1 2 Lázně Aurora Třeboň 113027 4,23 

24 HV-1(nový HV-2) Sportcentrum Doubí Branná 113031 0,25 

25 Hv1,(V1) Obec Domanín 113033 1,28 

26 Hv102,Hv103 Pivovar Regent Třeboň 113042 1,70 

27 st.Hv1 ? R.A.B. Třeboň Tušť 113045 0,33 

28 vrt Obec Dvory nad Lužnicí 113055 0,24 

29 HV-2 Obec Cep 113078 0,2 

30 HV-2 VAKJČ obec Hranice  0,41 

31  ČEVAK Žof ina Huť  0,11 

32  ČEVAK Nová Ves n.L.  0,35 

33 písník VaKJČ,d.JH Hamr 113009 27,92 

34 písník VaKJČ,d.JH České Velenice 113039 7,73 

 

Největší odběr vody v HGR 2140 je z písníků u Suchdola nad Lužnicí. Oba písníky, ze kterých je 

odebírána voda jsou lokalizovány ve fluviálních sedimentech Lužnice a tvoří tak spolu s řekou drenáž 

nejen pro vodu v připovrchové vrstvě a povrchovou vodu, ale také pro vodu mělkého proudění 

podzemní vody pocházející z hydrogeologického pánevního systému. Odběry vody z písníků vytváří 

oproti ideovému stavu bez odběrů vod pouze mělké, lokálně omezené, deprese v hladině podzemní 

vody. Z tabulky 6-14 a obrázků 6-22 je patrné, že další významné odběry v rajonu v povodí Lužnice 

jsou realizovány z vrtů v okolí Třeboně  ve výši cca 8,2 l/s a Suchdola n. Lužnicí  ve výši 6,1 l/s. I tyto 

odběry  jsou  lokalizovány  v oblasti  drenáže  ve  svrchních  vrstvách  pánve  s vyšší  propustností a 

intenzivnějším prouděním podzemní vody. Proto deprese, které vytváří, jsou lokalizované na jejich 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

87 

 

blízké okolí a dosahují v maximech snížení cca 4 m (Lázně Aurora - Třeboň). Významné vodárenské 

odběry podzemní vody  jsou realizovány i z povodí Stropnice, jednak v jv. okolí Borovan cca 15 l/s a 

jednak z vrtů Poděbradka, a.s.  Byňov ve výši cca 7,5 l/s. Odběry podzemní vody z vrtů Poděbradka, 

a.s.  označených jako minerální voda probíhá ze spodních horizontů pánvní sedimentární výplně 

(hluboký oběh podzemní vody).  

Odběry podzemní vody u Borovan vytváří depresi hladiny podzemní vody oproti ideovému 

neovlivněnému stavu ve svrchních vrstvách sedimentárního sledu. Nejvyšší snížení hladiny podzemní 

vody vypočtené ve svrchní části sedimentů generuje odběr ČEVAK Olešnice - Lhotka, maximální 

hodnota snížení dosahuje cca 6,5 m. Na ideovém rozhraní oblastí mělkého a hlubokého proudění 

podzemní vody vytváří odběry podzemní vody souvislou depresi hladiny podzemní vody především v 

okolí odběrů podzemní vody z oblasti Borovan, ale i v okolí odběrů podzemní vody z vrtů 

Poděbradka, a.s. Byňov. Deprese zasahuje do značné vzdálenosti i do povodí Lužnice (téměř až na 

okraj Suchdola n. Lužnicí) a největší snížení hladiny podzemní vody v okolí čerpaných vrtů dosahuje 

až 7,2 m (v oblasti odběrů ČEVAK Borovany z vrtů BJ1 a BJ2). Odběr Poděbradka Byňov – 

minerální voda je realizován ze spodní části sedimentárního sledu, kde je množství protékající 

podzemní vody relativně malé, a při čerpání podzemní vody se proto vytváří rozsáhlá deprese v celé 

ploše aktivních modelových  vrstev.  Maximální  snížení  dosahuje  v bezprostředním  okolí  odběru  

hodnot  až  13 m. V souladu s výsledky čerpacích zkoušek, které byly v této oblasti provedeny, nemá 

ale snížení hladiny v hlubších horizontech pánevní výplně výraznější vliv na úroveň hladiny podzemní 

vody v mělčích zvodnělých obzorech pánve. Vlivem odběrů podzemní vody je snížena drenáž této 

vody do povrchových toků cca o 85 l/s. Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu 

je uvedena v tabulce 6-15, bilanční schéma pro jednotlivé modelové vrstvy ukazuje obrázek 6-24. 

Tabulka 6-15. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roku 2010 

 přítok do modelu (l/s) odtok z modelu (l/s) 

infiltrace 1317,2 - 

povrchové toky - 1215,1 

přetok přes hranici s HGR 4152 24,8 40,6 

odběr - 86,2 

suma 1342 1341,9 

 

Obr. 6-22.  Bilance modelových vrstev – varianta odběrů na úrovni roku 2010 
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6.2.3. SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001- 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody je pro období hydrologických 

let 2001-2010 řešena v měsíčním kroku. Na úroveň hladiny podzemní vody má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu. 

 

 

Obr. 6-23. Vývoj odběrů v období hydrologických let 2001-2010 

 

Vývoj odběrů podzemní vody v HGR 2140 v simulovaném období dokumentuje obrázek 6-23. Z 

trendové čáry je patrný pozvolný nárůst velikosti registrovaných odběrů podzemní vody v rajonu. 

Pro porovnání režimu a kalibraci kapacitních parametrů modelu bylo v HGR 2140 k dispozici 10 vrtů 

ČHMÚ s režimním měřením hladin podzemní vody.  

Měřené a modelové hladiny podzemní vody v kvartérním vrtu V-1006, který je situován v nivě 

Lužnice na S od Suchdola n. Lužnicí, jsou porovnány na obrázku 6-24.   

 

 

Obr. 6-24. Porovnání měřené a modelových hladin podzemní vody pro transientní simulaci ve vrtu V-1006 

 

Perforovaný úsek vrtu V-1006 protíná pouze 1. modelovou vrstvu. Režim měřené hladiny podzemní 

vody ve vrtu je v grafu vyznačen modře, modelová hladina podzemní vody je červeně a hodnoty 
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úrovně hladiny podzemní vody jsou uvedeny na ose popsané rovněž červenou barvou. Rozdíl v 

absolutní hodnotě měřené a modelové hladiny podzemní vody je dán odchylkou kalibrace 

stacionárního modelu.  

Měřená hladina podzemní vody ve výše uvedeném vrtu vykazuje nízkou rozkolísanost s dobře 

patrným režimním chodem. Z porovnání modelové a měřené hladiny podzemní vody je zřejmé, že 

bylo dosaženo přiměřeně dobré shody v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. Z grafu je 

rovněž patrné, že reakce měřené hladiny podzemní vody ve vrtu na extrémní srážky v období srpna 

2002 je mírně rychlejší a výrazně větší než reakce modelových hladin podzemní vody. 

Obrázek 6-25 ukazuje porovnání průběhu měřené hladiny podzemní vody s modelem pro vrt JP-2a, 

který je lokalizován poblíž toku Stropnice. Vrt JP-2a protíná otevřeným úsekem první a druhou 

modelovou vrstvu. Z obrázku je patrné, že kolísání hladiny podzemní vody ve vrtu odpovídá spíše 

režimu pohybu modelové hladiny podzemní vody ve druhé modelové vrstvě, která vykazuje větší 

rozkolísání jejích úrovní. Hladina  podzemní vody v první modelové vrstvě vykazuje v prostoru vrtu 

JP-2a malé kolísání vlivem blízké okrajové podmínky reprezentující vodní tok a zvolené (stometrové) 

diskretizaci sítě. 

 

 

Obr. 6-25. Porovnání měřené a modelových hladin podzemní vody pro transientní simulaci ve vrtu JP-2s 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno rozdílnou dotací ze srážek v jednotlivých 

měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce hydrologických let 

2001-2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-26. Z grafu je patrné, že okamžitá srážková infiltrace (ve 

smyslu měsíčního časového kroku simulace) byla modelem odladěna přibližně v rozmezí nuly až tři a 

půl násobku průměrné (stacionární) infiltrace. V obrázku je rovněž uvedena velikost průměrné 

modelové drenáže podzemní vody do povrchových vodotečí a rybníků. Vypočtené zpoždění maxim 

drenáže oproti maximům infiltrace je cca dva měsíce. 
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Obr. 6-26. Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace pro HGR 2140 

 

Na režimně měřených hladinách podzemní vody, ani na modelem vypočtených hladinách podzemní 

vody v monitorovaných vrtech, se neprojevují výrazné výkyvy způsobené změnami čerpání podzemní 

vody.  

V simulovaném období let 2001-2010 nedocházelo k takovým změnám čerpaných množství u 

významných odběrů podzemní vody, které by mohly překrýt vliv sezónního kolísání hladin podzemní 

vody ve vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. Obrázky 6-27 až 6-29 dokumentují snížení hladiny podzemní 

vody v jdnotlivých modelových vrstvách vyvolané odběry podzemní vody. 
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Obr. 6-27. Modelová hladina podzemní vody – odběry podzemní vody na úrovni roku 2010  

snížení hladiny podzemní vody oproti ideové variantě bez odběrů podzemní vody -  2. modelová vrstva 
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Obr. 6-28. Modelová hladina podzemní vody – odběry podzemní vody na úrovni roku 2010  

snížení hladiny podzemní vody oproti ideové variantě bez odběrů podzemní vody - 4. modelová vrstva 
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Obr. 6-29. Modelová hladina podzemní vody – odběry  podzemní vody na úrovni roku 2010  

snížení hladiny podzemní vody oproti ideové variantě bez odběrů podzemní vody  - 6. modelová vrstva 
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6.2.3.1. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

TRANSIENTNÍ SIMULACE  - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti dotace stanovené jako 

aritmetický průměr měsíčních hodnot  infiltrace  odladěných  v  rámci  transientního  modelu pro 

období hydrologických let 2001- 2010. Průměrné měsíční dotace podzemní vody jsou dokumentovány 

v obrázku 6-30, průměrná měsíční drenáž v obrázku 6-31. Odběr podzemní vody je zadán po celou 

dobu simulace konstantní na úrovni 86,2 l/s. 

 

 
Obr. 6-30. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Obr. 6-31.  Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 

 

Nejvyšší infiltrace podzemní vody vychází pro měsíce březen a duben, kdy dochází k dotaci podzemní 

vody vlivem zvýšeného nasycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v 

tomto období nejsou spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná dotace je modelem 

předpokládána ještě v měsíci květnu, všechny ostatní měsíce mají dotaci podzemní vody 

podprůměrnou. Nejmenší efektivní infiltrace byla odvozena pro zimní měsíce prosinec a leden (zámrz 

půdy, srážky v pevném skupenství) a pro letní resp. podzimní měsíce srpen a září, kdy jsou 

dlouhodobě  spíše  nižší  srážkové  úhrny  s menším  počtem  extrémních  srážkových  epizod  (např. v 

porovnání s červencem), výpar dosahuje maximálních hodnot a trvá vegetační období. Modelová 

drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální základní odtok podzemní 

vody byl vypočten pro období duben až červen. 
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VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionárních simulace, které zohledňovaly 

různé potenciální varianty odběrů podzemní vody. Prezentovány byly 3 modelové varianty, které 

umožňují posoudit ovlivnění režimu proudění vody ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů 

podzemní vody oproti kalibrovanému stavu odpovídajícímu roku 2010. Jedná se o varianty: 

- varianta blízké perspektivy – odběry podzemní vody na úrovni maxima dosaženého za roky 

2010 až 2014 z každého registrovaného odběru, celkem 90,4 l/s. 

- varianta  plošného  navýšení  odběru podzemní vody –  navýšení  všech  odběrů  podzemní vody 

přesahující  v roce  2010 průměr 1 l/s o 15 %, celkem 97,8 l/s. 

- varianta plošného snížení odběrů podzemní vody - snížení všech odběrů podzemní vody 

přesahující v roce 2010 průměr 1 l/s o 15 %, celkem 74,3 l/s. 

V tabulce 6-16 je uvedena základní bilance pro výše uvedené varianty. Varianta blízké perspektivy 

představuje zvýšení odběrů o cca 6 %, varianta zvýšených resp. snížení odběrů podzemní vody 

představuje změnu (navýšení či snížení) odběrů podzemní vody o cca 15% (odběry pod 1 l/s nebyly 

navýšeny). 

Tabulka 6-16. Základní bilance variant stacionárního modelového řešení 

varianta blízká perspektiva plošného navýšení odběrů plošného snížení odběrů 

 přítok do HGR odtok z HGR přítok do HGR odtok z HGR přítok do HGR odtok z HGR 

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

infiltrace 1317,2 - 1317,2 - 1317,2 - 

povrchové toky - 1210,7 - 1203,5 - 1226,8 

přetok přes hranici 

z HGR 2140 

24,8 40,9 24,8 40,6 24,9 40,9 

odběr - 90,4 - 97,8 - 74,3 

suma 1342 1342 1342 1341,9 1342,1 1342 

 

Modelové navýšení významných odběrů podzemní vody způsobuje úměrný pokles celkové přirozené 

drenáž podzemní vody do povrchových toků. Rovněž se úměrně mírně snižují přírodní zdroje 

podzemní vody v prostoru hlubších částí pánve.  

V tabulce 6-17 jsou uvedeny velikosti odběrů podzemní vody při jednotlivých variantách pro tři 

významné skupiny registrovaných odběry  podzemní vody – pro odběry v prostoru Třeboně, pro 

odběry v okolí Borovan a pro odběr vody Poděbradka, a.s. 

 

Tabulka 6-17. Varianty velikosti modelového čerpání pro dva významné odběry 

varianta  modelu odběr 2010 
blízká 

prspektiva 

plošné 

navýšení 

plošné 

snížení 

odběr - skupina odběr (l/s) 

Třeboň - Lázně Aurora, Sportcentrum, Pivovar Regent 6,2 6,5 7,2 5,3 

Borovany - ČEVAK Borovany, LB Minerals, ČEVAK Olešnice, 

ZOD Borovany, 
15,4 17,3 18,5 14,2 

Poděbradka, a.s. Byňov – minerální voda  - Hv5, Hv7 7,5 7,8 8,6 6,4 

V jednotlivých modelových variantách odběrů podzemní vody byly sledovány velikost a rozsah 

snížení (zvýšení) hladiny podzemní vody  oproti   modelové   variantě   odběrů   podzemní vody na   

úrovni   roku   2010.  Změny   v úrovni   hladiny podzemní vody v připovrchové vrstvě i povrchové 
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vody byly sledovány také v prostoru prioritních MZCHÚ NPR Červené blato a NPR Žofinka 

vybraných AOPK ČR jako MZCHÚ s potenciální úzkou vazbou na podzemní vodu.  

V případě všech prezentovaných modelových variant odběrů podzemní vody je ovlivnění hladiny 

podzemní vody dané změnou čerpání podzemní vody v rajonu v obou MZCHÚ minimální (vypočtený 

pokles/vzestup hladiny do 3 cm). V NPR Brouskův Mlýn mají odběry podzemní vody oproti 

neovlivněnému stavu podle modelového výpočtu největší vliv v sz. části chráněné oblasti, kde snížení 

hladiny podzemní vody vlivem odběrů podzemní vody dosahuje v první vrstvě až 40 cm. Změny 

velikostí odběrů podzemní vody v jednotlivých variantách ale další významnější pohyb hladiny 

podzemní i povrchové vody v oblasti NPR nevyvolají. Reálné ovlivnění oblasti je výrazně závislé na 

lokálním charakteru a funkci povrchových toků (hlavně Stropnice), kterou nelze při  dostupných 

datech a regionálním přístupu zohlednit. 

V kvartérních sedimentech a nesjvrchnější zvětralé části pánevní sedimentární výplně (reprezentované 

1. modelovou  vrstvou), se změna velikosti odběrů  podzemní vody v rozsahu daném variantami 

prakticky neprojeví. Stejně tak ve svrchní části sedimentární výplně nemají změny odběrů o cca 15 % 

výraznější dopad na úroveň hladiny podzemní vody. V oblasti významných odběrů podzemní vody 

kolem Borovan může snížení hladiny podzemní vody dosáhnout oproti simulaci režimu z roku 2010 

do cca 1 m, v oblasti Třeboně (lázně Aurora) 0,6 m. 

Na rozhraní mělké a hluboké části pánve (4. a 5. modelová vrstva) se v oblasti stropnického příkopu 

částečně překrývají vlivy odběrů podzemní vody se svrchní i spodní části pánve a vytváří souvislou 

depresi, která je v případě varianty odběrů podzemní vody na úrovni blízké perspektivy nevýrazná, při 

variantě plošného navýšení dosahuje snížení podzemní vody z oblasti Byňova až k Suchdolu nad 

Lužnicí a v maximech dosahuje až 1,8 m. Při snížení odběrů podzemní vody by došlo  k vzestupu  

hladiny podzemní vody v oblasti odběrů podzemní vody v Byňově až  o  1,4 m. V ještě hlubších 

obzorech, ze kterých je odebírána voda podzemní vody prostřednictvím odběru podzemní vody 

Poděbradka, a.s. Byňov – minerální voda je vypočtené maximální snížení podzemní vody při navýšení 

tohoto odběru cca 2 m. 

Stacionární modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv 

změny odběrů podzemní vody (v rozsahu pravděpodobných scénářů) na režim jejího proudění v 

oblasti rajonu. Z hlediska celkové velikosti odběrů podzemní vody lze konstatovat, že zvýšení těchto 

odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy režim proudění podzemní vody v modelové oblasti 

změní pouze nepatrně. Plošné zvýšení úrovně významných odběrů podzemní vody v modelovém 

regionu o 15 % ovlivní režim podzemní vody významněji, ale přesto se jedná o variantu, která je z 

hlediska režimu proudění podzemní vody ve struktuře (bez znalosti a ohledu na možné limity dané 

nastavením hodnot minimálních hladin a průtoků na konkrétních vrtech a profilech toků) přijatelná. Z 

variant zvýšení a snížení odběrů podzemní vody je patrné, že na změnu čerpání podzemní vody je 

významněji citlivá spodní část pánve, kde jsou přírodní zdroje podzemní vody již značně omezeny. Do 

svrchních částí sedimentární výplně se však tyto změny promítají jen velmi omezeně. 

Při odladěné hodnotě velikosti přírodních zdrojů podzemní vody pro celý region na úrovni 1317 l/s, 

představuje celkový odběr podzemní vody v prezentované variantě plošného navýšení cca 7,5 % 

přírodních zdrojů podzemní vody. Pro samotné pánevní sedimenty (při odečtení přírodních zdrojů a 

odběrů podzemní vody v připovrchové zóně rychlého oběhu) dosahuje využití přírodních zdrojů 

podzemní vody cca 16,5 %. Tato čísla nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské 

potřeby v jednotlivých jímacích územích. Posuzují rajon pouze jako celek. Lze ovšem konstatovat, že 

další navýšení odběrů podzemní vody nad hodnotu zadanou do varianty plošného navýšení odběrů je 

možné hlavně v mělčích částech pánve, kde jsou přírodní zdroje vysoké. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz podzemní vody převážně z 

jednorázových odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy vod z  pramenů 

ČHMÚ, výsledky analýz podzemní vody z pramenů a nových průzkumných vrtů provedených v rámci 

projektu za období 2013 až 2015. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu pitnou bylo 

provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky uvedené dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Obrázky map 

upravitelnosti podzemní vody v rozsahu rajonu ukazují obrázky 7-1 až 7-8). 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v kapitole v4.4. Hydrochemie – tabulka 4-7. 

 

Upravitelnost podzemní vody v HGR 2140 spadá nejčastěji do kategorie A2 nebo A3, místy >A3 v 

důsledku vysokých koncentrací železa a manganu přirozeného původu. Do nejlepší kategorie A1 

spadají pouze ojedinělé lokality. 

Pro připovrchové zóny krystalinika je nedostatek vrtů dokumentujících podzemní vodu krystalinika. 

K dispozici je jen několik analýz podzemní vody při okrajích hodnoceného rajonu, kde vystupují 
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krystalinické horniny na povrch. Proto nebyly na většina území rajonu hodnoceny podzemní vody 

krystalinika v podloží pánevních sedimentů (NA). 

Kolektoru K hlub – v kolektoru pánevních sedimentů s hloubkou cca 150–200 m (dělení dle Homolky 

a kol. 2013) převažují podzemní vody s nejhorší upravitelností v kategorie >A3 díky vysokým 

koncentracím železa, případně manganu. Do této oblasti spadá i zdroj Byňov (výrobní závod Dobrá 

voda), kde je pro stáčení balené pitné vody nutné její odželeznění. 

Kolektoru NK reg s hloubkou cca do 100 m tvořený křídovými a neogenními sedimenty má kvalitu 

podzemní vody proměnlivější. Převažuje zde kategorie upravitelnost vody  v kategoriích A2 a A3, na 

JZ a SV okraji  rajonu i kategorie >A3. Zhoršenou upravitelnost podzemní vody v kategorie >A3 

způsobují obsahy železa, případně manganu. Ve střední části rajonu, kde převažuje kategorie 

upravitelnosti vody A3 a místy A2, je toto zařazení kromě zvýšených koncentrací železa a manganu 

rozpuštěného v podzemní vodě způsobeno i nižším pH této vody. 

Připovrchová zóna hornin (bez litologického rozlišení)  má podzemní vodu nejpříznivější kategorie 

v z. části rajonu, kde převažuje kategorie upravitelnosti vody A2, ve zbytku území rajonu se nachází 

podzemní voda kategorie upravitelnosti A3, méně pak kategorie >A3. Stejně jako v hlubších 

pánevních kolektorech je zhoršená jakosti podzemní vody způsobena zvýšenými koncentracemi železa 

a manganu rozpuštěného v podzemní vodě způsobeno i nižším pH této vody. 

Znečištění podzemní vody souvisí zejména se zemědělskou velkovýrobou, v j. části se nachází mnoho 

sanačních vrtů podél železnice České Budějovice – Velenice. 

 

 

Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody přípovrchového kolektoru  krystalinika 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody hlubokého křídového kolektoru - K hlub 

 

 

Obr. 7-3. Upravitelnost podzemní vody regionálního mělkého kolektoru neogenních a křídových sedimentů – 

NKreg 
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Obr. 7-4. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hodnoceném rajonu  se nachází 9 vrtů s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody,všechny reprezentují společný regionální kolektor neogenních a křídových sedimentů  - NKreg - 

s hloubkou přibližně do 100 m tvořený. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled 

vrtů uvádí tabulka 7-2 a jejich pozici obrázek 7-5. Grafy koncentrací vybraných rozpuštěných složek 

v podzemní vodě  jsou na obrázku 7-6 až 7-9.  
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Obr. 7-5. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka (m) lokalizace 

518419 -729709 -1164837 430,26 V-1009 VP 1009 Q NK lok 13,4 Třeboň (Holičky) 

519544 -742535 -1178533 450,42 V-814 VP 0814 Q NK lok 6 Třebeč 

519781 -742502 -1178425 449,09 TJ-4b VP 7620 NK reg 193 Třebeč 

519782 -742495 -1178422 448,96 TJ-4c VP 7621 NK reg 65 Třebeč 

519059 -729536,88 -1171780 453,2 KM VP 7708 NK reg 80 Majdalena 

519060 -729505 -1171760,86 452,75 KM-1 VP 7709 NK reg 54 Majdalena 

519061 -729469,2 -1171740,06 452,21 KM-2 VP 7710 NK reg 23 Majdalena 

519633 -740742,9 -1174237,2 467,21 TJ-18A VP 7712 K hlub 226 Lhota 

630834 -740715,8 -1174250,8 467,36 TJ-18B VP 7713 NK reg 115 Lhota 

519844 -724430,16 -1175093,42 453,01 KH VP 7711 NK reg 32 Hamr 

521333 -736592,5 -1183801,5 460,07 JP-2A VP 7603 NK reg 26 Těšínov (Petříkov) 

520629 -729588 -1181646 468,91 JP-5A VP 7700 NK reg 26 Hrdlořezy 

521742 -732168,5 -1189192,5 486,73 NA-1 VP 7617 K hlub 286,7 Nakolice 

521743 -732165 -1189177 486,08 NA-2 VP 7618 NK reg 95,3 Nakolice 

 

Většina vrtů regionálního i hlubokého oběhu má nízkou celkovou mineralizaci – pohybuje se okolo 

0,10 g/l, v kvartérních vrtech a několika výjimkách mezi hlubšími vrty (KM-2, NA-1, NA-2) je 

mineralizace o něco vyšší – 0,20 – 0,25 g/l. Hodnoty SO4, NO3 a Cl jsou velmi nízké a není zde žádný 

výrazný trend. Pouze vrty KM-2 a V-814 mají velmi podobné průběhy a vyšší hodnoty všech tří 

složek. Sírany klesly ze 100 mg/l (hodnota před rokem 1999) na přibližně 50 mg/l v roce 2000 – 2011. 

Dusičnany kolísají mezi 60 a 120 mg/l, chloridy mírně klesají (40 – 10 mg/l). 

V rajonu nelze vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek 

rozpuštěných v podzemních vodách za posledních 20 let. 
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Obr. 7-6. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace  ve 

vrtech V-1009, VP 7620, VP 0814 a VP 7621 
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Obr. 7-7. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace  ve 

vrtech VP 7708, VP 7709, VP 7710, VP 7712 a VP 7713 
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Obr. 7-8. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace  ve 

vrtech VP 7711, VP 7603, VP 7700, VP 7617 a VP 7618 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR má zpracovánu databázi chráněných území - biotopů dle metodiky Lustyk – Guth (2014).  

Tato vrstva byla poskytnuta pro projekt s bufferem 500 m a výběrem prioritních území s cennými 

ekosystémy, které jsou závislé na vodě.  

Vrstva se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování. Tato vrstva byla využita při výpočtech 

využitelných zdrojů podzemní vody a modelování dopadů poklesů hladin podzemní vody v důsledku 

odběrů podzemní vody.  

V rámci hodnoceného rajonu byly stanoveny využitelné zdroje podzemní vody tak, aby byla 

zachována ochrana přírody a krajiny včetně minimálních zůstatkových průtoků na rajon zpravidla dle 

metodiky Balvín – Mrkvičková (2013). 

Tabulky 8-1 až 8-3 uvádí seznamy maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných 

lokalit, ptačích lokalit v HGR 2140 a obrázek 8-1 pak ukazuje jejich pozici v rámci hodnoceného 

rajonu.  

Tabulka 8-1. Seznam maloplošných chráněných území v HGR 2140 

OBJECT ID KOD KAT NAZEV P (ha) ROZL_BIOT (ha) % správa 

31912 608 NPR Žofinka 343,9 320,6 93,2 AOPK ČR 

31780 486 OP V Rájích 4,5 2,3 50,8 krajský úřad 

31781 486 PR V Rájích 2.2 2,1 94,0 krajský úřad 

31695 407 NPR Stará a Nová řeka 812,8 562,9 69,3 AOPK ČR 

31734 444 NPP Terčino údolí 131,4 18,4 14,0 AOPK ČR 

33674 1954 OP Krabonošská niva 20,3 1,3 6,2 AOPK ČR 

33675 1954 PR Krabonošská niva 36,4 9,2 25,3 AOPK ČR 

33491 1843 OP Soví les 10,0 0,4 4,3 AOPK ČR 

33492 1843 PP Soví les 20,2 0,2 0,8 AOPK ČR 

34281 2465 NPR Červené blato 403,6 378,9 93,9 AOPK ČR 

33625 1925 OP Na Ivance 50,5 6,5 13,0 AOPK ČR 

33626 1925 PR Na Ivance 131,2 17,2 13,1 AOPK ČR 

34404 5467 PP Branské doubí 40,9 28,9 70,5 AOPK ČR 

34861 5881 OP Sokolí hnízdo a bažantnice 0,1 0,1 63,7 krajský úřad 

34862 5881 PP Sokolí hnízdo a bažantnice 47,5 11,5 24,2 krajský úřad 

34870 5886 OP Žofina Huť 2,2 0,0 0,0 krajský úřad 

34871 5886 PP Žofina Huť 14,1 0,0 0,0 krajský úřad 

33284 1707 PR Horní Lužnice 395,1 101,8 25,8 AOPK ČR 

32828 1371 NPP Vizír 12,3 11,5 93,2 AOPK ČR 

33306 1724 PR Staré jezero 128,6 110,7 86,1 AOPK ČR 

33307 1725 PR Výtopa Rožmberka 205,2 104,8 51,1 AOPK ČR 

33309 1727 PR Rybníky u Vitmanova 204,0 49,7 24,3 AOPK ČR 

32844 1383 PP Ohrazení 3,7 2,2 57,8 krajský úřad 

32859 1392 OP Ruda u Kojákovic 15,9 0,5 3,1 AOPK ČR 

32860 1392 PR Ruda u Kojákovic 45,0 19,2 42,6 AOPK ČR 

32871 1399 OP Žemlička 5,3 1,4 26,6 krajský úřad 

32872 1399 PP Žemlička 2,3 1,0 45,4 krajský úřad 

32873 1400 OP Kaliště 4,6 0,1 2,8 krajský úřad 

32874 1400 PP Kaliště 2,6 1,6 63,1 krajský úřad 

32879 1403 NPR Brouskův mlýn 141,2 112,8 79,9 AOPK ČR 

32880 1403 OP Brouskův mlýn 51,9 24,1 46,4 AOPK ČR 
Vysvětlivky: KAT – kategorie,  NPP- Národní přírodní památka,  NPR – Národní přírodní rezervace; OP – ochranné pásmo chráněného 

území,  PO - ptačí oblast, PP – Přírodní památka.; P- celková plocha chráněného území 
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Tabulka 8-2. Seznam evropsky významných lokalit v HGR 2140 

SITECODE KOD NAZEV ROZL (ha) BIOREG PO_VODNI PO_HABITAT PO_DRUH 

CZ0310605 5426 Žofinka 338,1 c ano  91D0   

CZ0313097 2638 Cepská pískovna a okolí 141,2 c ano    1166 

CZ0310610 2640 Červené blato 395,4 c ano  91D0   

CZ0313129 2675 Purkrabský rybník a Točník 7,9 c       

CZ0313113 2682 Sokolí hnízdo a bažantnice 47,7 c       

CZ0313123 2683 Stropnice 1269,0 c ano    1355 

CZ0312048 2687 Štičí rybník 3,8 c ano    1887 

CZ0313131 2690 Třeboň 98,1 c       

CZ0314023 2691 Třeboňsko - střed 4026,9 c ano 
3160, 7140, 7150, 
9190, 91E0, 91F0 

1037, 1082, 

1145, 1149, 

1188, 1355 

CZ0313141 2702 Žofina Huť 45,1 c ano    1061 
Vysvětlivky k tabulce 8-2: SITECODE – mezinárodní kód v systému NATURA 2000; BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p 

= panonská; PO_vodni – uvádí zda je předmět ochryny výzaný na vodu; PO_habit – uvádí, které hybity jsou předmětem ochrany; PO_druh – 
které druhy jsou předmětem ochrany. 

 

Tabulka 8-3. Seznam ptačích lokalit v HGR 2140 

KOD OBJEKT ID NAZEV ROZL (ha) PO_VODNI PO_DRUH 

2297 CZ0311033 Třeboňsko 47360.3 ano 
A030, A023, A229, A081, 

A075, A193, A272, A027 
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Obr. 8-1. Situace chráněných a zvláště chráněných území v HGR 2140 

 

8.1. TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ 

Na území rajonu se nachází řada významných lokalit, jejichž ekosystém je do určité míry spjat  s 

režimem proudění podzemní vody. AOPK ČR stanovila v prostoru hodnoceného rajonu jako prioritní 

MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - rašeliniště NPR Červené blato, rašeliniště NPR Žofinka a 

rozsáhlý komplex cenných společenstev vodní, mokřadní, rašeliništní a luční vegetace s výskytem 

mnoha vzácných a ohrožených rostlinných druhů NPR Brouskův mlýn. Následně jsou detailněji 
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popsány prioritní maloplošná zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR s vazbou na podzemní 

vodu. 

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE BROUSKŮV MLÝN 

 

Obr. 8-2. Rozsáhlý komplex vodní, mokřadní a luční vegetace (foto: Zdeněk Hanč - http://www.cittadella.cz/) 

 

NPR Brouskův mlýn byla vyhlášena v roce 1991 na rozsáhlém území v nivě řeky Stropnice na celkové 

rozloze 138,20 ha. Hlavním předmětem ochrany je rozsáhlý komplex cenných společenstev vodní, 

mokřadní a luční vegetace s výskytem mnoha vzácných a ohrožených rostlinných druhů (obr. 8-2 až  

8-4). Jedná se o hnízdní a potravní biotop mokřadní avifauny, vyskytují se zde početné populace 

obojživelníků, měkkýšů a rovněž bohatá mokřadní entomofauna. Výjimečně zachovalé je živě 

meandrující koryto řeky Stropnice. NPR Brouskův mlýn je součástí navržené EVL Stropnice.  

Území NPR je součástí tzv. Stropnického příkopu v jz. části Třeboňské pánve. Jedná se o rovinaté 

meandrující koryto řeky Stropnice v nadmořské výšce 446-455 m. Skalní podloží tvoří převážně 

moldanubikum zastoupené silimanit-biotitickou pararulou. Stropnický příkop je vyplněn 70-250 m 

mocnými svrchnokřídovými pískovci, slepenci a jílovci. Dnešní nivu Stropnice vyplňují fluviální 

sedimenty - kvartérními písky a štěrky. Podzemní voda zde vystupuje na povrch v podobě 

pramenných vývěrů. Území leží v mírně teplé klimatické oblasti s cca 30 letními dny v roce.  

Vegetační kryt rezervace tvoří složitá mozaika 10-12 typů vodních, mokřadních, rašeliništních a 

lučních společenstev. Dnes zde převažují porosty zblochanu vodního (as. Glycerietum maximae), 

místy s vysokými ostřicemi (Caricetum gracilis). Směrem k okrajům nivy přecházejí tyto porosty do 

rašelinných společenstev svazu Caricion fuscaea bezkolencových luk svazu Molinion. Na okrajích 
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říční nivy zasahují do NPR také malé plochy kulturních lesů s borovicí lesní (Pinus sylvestris). V 

rezervaci se vyskytuje celá řada zajímavých druhů, např: čertkus lesní (Succisa pratensis), starček 

potoční (Tephroseris crispa), kosatec sibiřský (Iris sibirica), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum 

nordstedtii), tolije bahenní (Parnassia palustris), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), 

suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), bublinatka menší (Utricularia minor) nebo rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).  

Území je mimořádně bohaté faunou vážek zejména vážkou bělořitnou (Orthetrum albistylum). 

Vyskytuje se zde celá řada hygrofilních druhů brouků, dvoukřídlých a pavouků. Z motýlů zde žije 

vzácný hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), modrásek očkovaný (Maculinea telejus), hojně 

perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene). V tůních a nivě žije rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka 

obecná (Bombina bombina), skokan ostronosý (Rana arvalis), hojně užovka obojková (Natrix natrix), 

v lesích zmije obecná (Vipera berus). K nejpočetnějším ptákům patří strnad rákosní (Emberiza 

schoeniclus) a cvrčilka zelená (Locustella naevia). Hnízdí zde také slavík modráček (Lucscinia 

svecica), bekasina otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a mnoho dalších 

druhů.  

Poříční niva byla v minulosti využívána jako stelivové louky. Koncem 70. let 20. století se koryto 

Stropnice silně zaneslo a louky začaly degradovat. Dnes ochrana přírody pečuje o území kosením, 

vyřezáváním náletu a obnovou tůněk. Malé plochy kulturních lesů s borovicí lesní  ve staří 40-120 let 

jsou obhospodařovány běžným způsobem, s výjimkou zákazu odvodňování a aplikace pesticidů. 

 

 

Obr. 8-3.  Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia);  foto: Zdeněk Hanč - http://www.cittadella.cz)  

Obr. 8-4. Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), foto: Zdeněk Hanč - http://www.cittadella.cz) 

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERVENÉ BLATO 

NPR byla vyhlášena v roce 1953. Předmětem ochrany je lesní rašeliniště s rozlehlými porosty 

blatkového boru s podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre), viz obrázky 8-5 až 8-7. Část 

rezervace byla v minulosti ovlivněna těžbou rašeliny. Její maximální mocnost dosahuje 7,6 m, 

průměrná mocnost 3 m. Narušené plochy velmi dobře regenerují a vzniká pestrá mozaika rašelinných 

biotopů, od bezlesí až po zapojený prales s významnou flórou a faunou glaciálních reliktů. Chráněno 

je celkem 331,4 ha.  
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Obr. 8-5. Rašeliniště Červené blato;  foto: Jan Ševčík (http://www.cittadella.cz/) 

 

Přirozenými společenstvy rašeliniště jsou reliktní porosty borovice blatky (Pinus rotundata), staré až 

200 let. Vícepatrové společenstvo je nápadné bohatými porosty keříčkovitých formací rojovníku 

bahenního a brusnicovitých rostlin. Převládá brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vlochyně 

bahenní (Vaccinium uliginosum) a kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Druhotnými společenstvy 

jsou sukcesní stádia po vytěžené rašelině. Hojně je zastoupen suchopýr pochvatý (Eriophorum 

vaginatum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vzácněji rosnatka okrouhlolistá (Drosera 

rotundifolia). V mechovém patře dominují rašeliníky rodu Sphagnum a řada dalších lesních 

chladnomilných mechorostů, lišejníků a hub.  

Rozsáhlý blatkový bor Červeného blata je významný především faunou bezobratlých. Vyskytuje se 

zde mj. množství tyrfofilů a tyrfobiontů, tedy živočichů vázaných na tato specifická stanoviště, včetně 

řady druhů, které zde přežily od doby ledové. Najdeme je především mezi motýly, pavouky či brouky. 

Z vážek můžeme jmenovat např. šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) či vážku tmavoskvrnnou 

(Leucorrhinia rubicunda), z motýlů píďaličku rojovníkovou (Eupithecia gelidata) či bourovce 

borůvkového (Phyllodesma ilicifolium). Z dalších zajímavých druhů motýlů uveďme černoproužku 

březovou (Archiearis parthenias), píďalku vlnkovanou (Rheumaptera undulata), přástevníka 

fialkového (Coscinia cribraria) nebo světlopásku bahenní (Deltote uncula).  

Rozsáhlé lesy jsou útočištěm řady ptáků typických pro velké lesní komplexy. Hnízdí zde např. kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum), čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) či 

jeřábek lesní (Bonasa bonasia).  

Rezervace je přístupná po naučné stezce začínající v Jiříkově údolí ze silnice, která spojuje 

Šalmanovice a Nové Hrady. 
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Obr. 8-6.  Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), foto: Jan Ševčík (httphttp://www.cittadella.cz) 

Obr. 8-7. Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus), foto: Jan Ševčík (http://www.cittadella.cz) 

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ŽOFINKA 

NPR je přechodové rašeliniště v lesním komplexu 2 km z. od Dvorů nad Lužnicí. Rezervace, která je 

součástí velkého rašelinného ložiska (462 ha), je ukázkou konečné fáze přirozeného vývoje rašeliniště 

s rozsáhlým blatkovým borem s podrostem rojovníku v nízkých  nadmořských výškách. Nadmořská 

výška terénu se pohynuje mezi 463 - 478 m. NPR má výměra 128,95 ha a byla vyhlášena v roce 1975. 

 

 

Obr. 8-8. NPR Žofinka foto: Josef Hlásek (http://www.cittadella.cz/) 

 

Podloží tvoří bělošedé kaolinické pískovce a slepence, jílovité pískovce a prachovce a různobarevné 

jíly a jílovce svrchnokřídového stáří o mocnosti až 100-200 m reprezentující  svrchní oddíl 

klikovského souvrství (campan - turon). Na tyto vrstvy nasedá rozsáhlé holocenní ložisko oligotrofní 
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rašeliny. Vlastní prostor rašeliniště tvoří protáhlá mísovitá deprese v křídových sedimentech vzniklá 

zřejmě relativním poklesem území oproti okolí. V bezprostředním podloží rašeliny se střídají 

decimetrové polohy různobarevných jílů, písčitých jílů, jílovitých písků a písků. Rašeliniště se svažuje 

k severu až k severozápadu. Mocnost rašeliny je značně proměnlivá a dosahuje v centrální části území 

maximálně 4 m. Rašeliniště bylo v minulosti těženo a je protknuto odvodňovacími stokami v různém 

stupni zazemnění. 

Přirozenými společenstvy submontánního borového rašeliniště (Pino rotundatae – Sphagnetum) jsou 

vícepatrové reliktní porosty borovice blatky (Pinus rotundata)s nápadným podrostem rojovníku 

bahenního (Ledum palustre), borůvky černé (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Vaccinium 

uliginosum), brusinky obecné (Vaccinium vitis-idaea), vřesu obecného (Colluna vulgaris), klikvy 

bahenní (Oxyccocus palustris) a velmi sporadické kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia) viz 

obrázky 8-9 a 8-10. Vtroušeně roste borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula 

pendula), krušina olšová (Frangula alnus) a smrk ztepilý (Picea abies). V porostech vřesovcovitých 

rostlin se sporadicky vyskytuje kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), bezkolenec rákosovitý 

(Molinia arundinacea) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).  

Z bezobratlých živočichů byli zpracováni ve větším rozsahu pouze pavouci a některé druhy brouků. 

Vyskytuje se zde tyrfofilní střevlík Bembidion humerale, na vřesovišti tyrfobiontní střevlík Agonum 

ericeti. Nalezeni byli tyrfofilní drabčíci Staphylinus fulvipes, Acidota crenata, Bryocharis formosus, 

Quedius fuliginosus, Quedius molochinus, Lathrobium brunnipes. Z pavouků byl prokázán výskyt 

vzácného horského druhu Centromerus arcanus a Haplodrassus soerenseni, dále tyrfofilové Pirata 

uliginosus, Pirata hygrophilus, Walckenaeria cuspidata, Trochosa spinipalpis, Dolomedes fimbriatus, 

Alopecosa taeniata, Alopecosa pulverulenta, Harpata lrpida, Centromerus arcanus, Centromerus 

expertus. Dále se na lokalitě vyskytuje 42 druhů běžných obratlovců typických pro lesní porosty jako 

např. ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), čáp černý (Ciconia nigra, obr. 8-11), jestřáb lesní (Accipiter 

gentilis), datel černý (Dryocopus martius).  

Rezervace je pokryta především unikátními porosty borovice blatky. V osmdesátých až devadesátých 

létech 20. století došlo k hromadnému úhynu starších jedinců blatek, které postihlo až 80 % 

stromových jedinců blatky vyššího stáří. Což vedlo ke zrychlení procesu nežádoucí sukcese. Přirozená 

obnova blatek je podporována vysazováním borovice blatky místní provenience. Jemné hospodaření 

vedoucí k vytváření přirozenějších porostů probíhá především v kulturních smrčinách v okrajových 

partiích rezervace. Nejcennější části blatkových pralesů jsou ponechány zcela přirozenému vývoji. 

V rámci řízené péče o rezervaci dochází ke zpomalování odtoku a zaslepování odvodňovacích stok, 

které byly zřízeny před vyhlášením rezervace. Jsou rovněž budována menší jezírka z důvodů obnovy 

rašelinotvorného procesu. Území rezervace není veřejnosti přístupné. 

Část rašeliniště byla již v letech 1804 - 1811 poškozena odvodněním sítí různě širokých kanálů. 

K dalšímu negativnímu ovlivnění došlo v 70. až 80. letech 20. Století, kdy  bylo po obvodu rezervace  

v rámci lesnických meliorací vytvořeny hluboké odvodňovací kanály, které narušily vodní režim 

lokality a přispěly k poškození její vegetace. Dřívější údaje o závislosti rašeliniště na vývěrech 

podzemní vody nebyly v poslední době potvrzeny a zdá se, že rašeliniště je závislé především na 

přísunu srážkových vod.  

Vodní režim lokality je dlouhodobě intenzivně monitorován. Probíhá zde dlouhodobý botanický 

průzkum a některé dílčí studie. V severní části na rezervaci navazují rašelinné plochy obdobného 

charakteru s pestrou mozaikou lesních porostů různého charakteru a vytěžených nelesních i sukcesních 
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ploch. Na tomto území o ploše cca 90 ha je pod názvem „Trpnouzské blato“ připravována k vyhlášení 

rezervace, která by rozšířila stávající komplex NPR Žofinka o další cenná stanoviště. 

 

 

Obr. 8-9. Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) foto: Zdeněk Patzelt  (http://www.cittadella.cz)  

Obr. 8-10. Čáp černý (Ciconia nigra); foto: Zdeněk Patzelt (http://www.cittadella.cz) 

 

 

8.2. ZHODNOCENÍ U POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝCH EKOSYSTÉMŮ 

ZÁVISLÝCH NA PODZEMNÍ VODĚ 

V hodnoceném rajonu se nachází 3 potenciálně ohrožená maloplošná chráněná území závislá na vodě.  

NPR Červené blato  

Vodní režim: Případný podíl podzemních pramenů z křídových souvrství na vodním režimu rašeliniště 

oproti srážkám je méně významný nebo nejasný. Vzhledem k významu lokality (Ramsar, EVL) není 

zcela jasná souvislost s jímacím územím výrobny balené vody HBSW Dobrá voda Byňov, jehož 

ochranná pásma dosahují až na území rezervace.  

NPR Žofinka  

Vodní režim: Starší práce naznačily méně významný podíl pramenů podzemní vody z křídového 

souvrství na vodním režimu rašeliniště, v okolí nejsou významné odběry podzemní vody, ale 

vzhledem k nedávnému rozšíření plochy NPR a celkovému významu lokality (Ramsar, EVL) byla tato 

lokalita zařazena do kategorie ekosystémů závislých na podzemní vodě. 

NPR Brouskův mlýn  

Vodní režim: Území je existenčně zcela závislé na specifické výši hladiny podzemní vody. Negativně 

se můžou projevit jakékoliv velké odběry podzemní vody pro vodohospodářské účely.  
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Vliv odběrů podzemních vod na MZCHÚ 

V  řešení modelových variant odběrů podzemní vody matematickým transientním modelem 

v hodnoceném rajonu byly sledovány velikost a rozsah snížení (zvýšení) hladiny podzemní i 

povrchové vody oproti  modelové  variantě   odběrů podzemní vody  na   úrovni   roku   2010.    

Změny  v úrovni  hladiny podzemní vody v připovrchové vrstvě byly sledovány i v prostoru 

prioritních MZCHÚ NPR Červené blato a NPR Žofinka vybraných AOPK ČR jako MZCHÚ CHKO 

Třeboňsko s potenciální úzkou vazbou na podzemní vodu. V případě všech prezentovaných 

modelových variant odběrů podzemní vody je ovlivnění hladiny podzemní vody dané změnou čerpání 

podzemní vody v rajonu v obou MZCHÚ minimální (vypočtený pokles/vzestup hladiny podzemní 

vody je do 3 cm).  

V NPR Brouskův Mlýn mají odběry podzemní vody oproti neovlivněnému stavu podle 

modelového výpočtu největší vliv v sz. části chráněné oblasti, kde snížení hladiny podzemní vody 

vlivem odběrů podzemní vody dosahuje v první vrstvě až 40 cm. Změny velikostí odběrů podzemní 

vody v jednotlivých variantách ale další významnější pohyb hladiny podzemní vody v oblasti NPR 

nevyvolají. Reálné ovlivnění oblasti je výrazně závislé na lokálním charakteru a funkci 

povrchových toků (hlavně Stropnice), kterou nelze při  dostupných datech a regionálním přístupu 

zohlednit. 

V kvartérních sedimentech a nesjvrchnější zvětralé části pánevní sedimentární výplně 

reprezentované 1. modelovou  vrstvou, se změna velikosti odběrů  podzemní vody v rozsahu daném 

variantami prakticky neprojeví. Stejně tak ve svrchní části sedimentární výplně nemají změny 

odběrů podzemní vody o cca 15 % výraznější dopad na úroveň hladiny podzemní vody, neboť 

exploatace podzemní vody probíhá ze spodní zvodněné části pánevní výplně. V oblasti významných 

odběrů podzemní vody kolem Borovan může snížení hladiny podzemní vody dosáhnout oproti 

simulaci režimu z roku 2010 do cca 1m, v oblasti Třeboně (lázně Aurora) 0,6 m. 

Na rozhraní mělké a hluboké části pánve 4. a 5. modelová vrstva se v oblasti stropnického 

příkopu částečně překrývají vlivy odběrů podzemní vody ze svrchní i spodní části pánve, což vytváří 

souvislou depresi, která je v případě varianty odběrů podzemní vody na úrovni blízké perspektivy 

nevýrazná. P ři variantě plošného navýšení odběrů podzemní vody dosahuje snížení hladiny 

podzemní vody z oblasti Byňova až k Suchdolu nad Lužnicí a v maximech dosahuje až 1,8 m. Při 

snížení odběrů podzemní vody by došlo  k vzestupu  hladiny podzemní vody v oblasti jejich odběrů 

v Byňově až  o  1,4 m. V hlubších obzorech pánve, ze kterých je odebírána podzemní voda 

Poděbradkou, a.s.  Byňov – minerální voda je vypočtené maximální snížení hladiny podzemní vody 

při navýšení odběru podzemní vody cca 2 m. 

Stacionární modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv 

změny odběrů v rozsahu pravděpodobných scénářů na režim proudění podzemní vody v oblasti HGR 

2140.  

Z hlediska celkové velikosti odběrů podzemní vody lze konstatovat, že zvýšení odběrů podzemní vody 

na úroveň varianty blízké perspektivy režim proudění podzemní vody v modelové oblasti změní 

pouze nepatrně.  

Plošné zvýšení úrovně významných odběrů podzemní vody v modelovém regionu o 15 % ovlivní 

režim podzemní vody významněji, ale přesto se jedná o variantu, která je z hlediska režimu 

proudění podzemní vody ve struktuře, bez znalosti a ohledu na možné limity dané nastavením 

hodnot minimálních hladin podzemní vody a průtoků na konkrétních vrtech a profilech toků, 

přijatelná.  
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Z variant zvýšení a snížení odběrů podzemní vody je patrné, že na změnu čerpání podzemní vody  

je významněji citlivá spodní část pánve, kde jsou přírodní zdroje již značně omezeny. Do svrchních 

částí sedimentární výplně se však tyto změny promítají jen velmi omezeně. 

Při odladěné hodnotě velikosti přírodních zdrojů podzemní vody pro celou strukturu třeboňské pánve 

(HGR 2151, HGR2152 a HGR 2140)  na úrovni 1317 l/s, představuje celkový odběr podzemní vody v 

prezentované variantě plošného navýšení cca 7,5 % přírodních zdrojů podzemní vody.  

Pro samotné pánevní sedimenty při odečtení přírodních zdrojů a odběrů podzemní vody v 

připovrchové zóně rychlého oběhu dosahuje využití přírodních zdrojů cca 16,5 %. Tato čísla 

nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích 

územích ani rajonech a posuzují rajon pouze jako celek.  

Lze ovšem konstatovat, že další navýšení odběrů podzemní vody nad hodnotu zadanou do 

modelové varianty plošného navýšení odběrů podzemní vody je možné hlavně v mělčích částech 

pánve, kde jsou přírodní zdroje vysoké. 

V NPR Červené blato (rašeliniště), NPR Žofinka (rašeliniště) a NPR Brouskův mlýn nebyl 

modelem prokázán významný vliv stávajících odběrů podzemní vody, neb mokřadní ekosystémy 

jsou závislé na mělké části pánve, kde jsou přírodní zdroje dostatečné. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

116 

 

9. STŘETY ZÁJMU 

TĚŽBA SUROVIN 

Na ložisku Štiptoň – Nové Hrady probíhá těžba stavebního kamene (Kámen a Písek s.r.o. Český 

Krumlov) v krystaliniku za j. okrajem pánevního prostoru. V místních těžebnách Ledenice (Antonín 

Manda – zemní práce, Ledenice) a Nakolice (ALFIT s.r.o. Č. Budějovice) probíhá omezená těžba 

štěrkopísků bez patrného vlivu na režim podzemní vody a její kvalitu. Těžba diatomitů a jílů na 

ložisku Ledenice (LB Minerals s.r.o., Horní Bříza) rovněž neovlivňuje režim a kvalitu podzemní vody 

vzhledem k oddělení ložiskového prostoru jílovitými neogenními sedimenty od pánevního prostoru 

(dokumentuje průzkumný vrt 2140_02T Vrcov). 

Kvartérní štěrkopísky v údolní nivě Lužnice jsou těženy na ložiscích Cep, Cep I a Cep II 

(Českomoravský štěrk a.s., Mokrá) mezi Suchdolem nad Lužnicí a Majdalenou a na ložiscích 

Krabonoš a Halámky (LB Minerals s.r.o., Horní Bříza). Těžba probíhá z vody, vzniklé vytěžené 

prostory (většinou bezodtoká jezera) nepředstavují zásadní zásah do režimu podzemních vod. 

Znamenají však zvýšené rizikopotenciální kontaminace vody z hlediska ochrany její kvality zejména 

v písnícíh, které složí i jako zdroje vody. 

 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍ VODY 

Kontaminací podzemní vody v hodnocených  rajonech se zabývala Prchalová (2015). Výsledky 

hodnocení plošného a bodového znečištění v přehledu uvádí tabulka 9-1. 

Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů znečištění a 

hodnocení jakosti podzemní vody převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění podzemní vody byla data ČHMÚ z 

období 2007-2012. U hodnocení znečištění podzemní vody dusičnanů i data z jakosti odběrů 

podzemní vody za stejné období. Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění podzemní vody bylo 

provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích znečištění, jejich ověřením 

monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti podzemních vod. 

 

Tabulka 9-1. Přehled výsledků hodnocení znečištění v rajonu dle Prchalové (2015) 

HGR 
Útvar podz. 

vod 

Plošné 

Bodové 
dusičnany pesticidy 

z atmosférické 

depozice 

2140 21400 Neověřeno* nezjištěno nezjištěno 0 

Poznámka: Komentář k neověřeným výsledkům – plošné znečištění dusičnany: Celkem 15 objektů ČHMÚ; 4 odběry nad 5 

l/s a 25 odběrů pod 5 l/s, z toho pouze 2 objekty ČHMÚ přesáhly limit 50 mg/l. 

 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst se využilo výsledků hodnocení 

ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého chemického 

stavu vod. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující 20ti násobek hodnoty dobrého chemického stavu 
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podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování).  

Plošné znečištění z atmosférické depozice zejména dusíkem a sírou je určováno mírou emisí síry ze 

spalovacích zařízení a dusíku zejména z automobilové dopravy. Bodové znečištění z 

kontaminovaných míst ovlivňuje kvalitu podzemní vody zejména z hlediska zvláště nebezpečných a 

nebezpečných látek.  

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY 

Odběry podzemní vody (včetně odběrů z písníků) v roce 2007 dosáhly maximálních hodnot 102 l/s. 

Toto množství tvořilo 12 % odhadnutých využitelných zdrojů podzemní vody a nezpůsobilo 

prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných vrtech.  

Rajon tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, 

kdy se odběry podzemní vody pohybují okolo 45 l/s, tj. 5,3 % využitelných zdrojů (respektive 79 

l/s, tj.  9,3 % využitelných zdrojů při započítání odběrů z písníků) nelze očekávat z hlediska 

celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání podzemních vod.  

Celkové povolené (evidované) odběry pro rok 2012 byly 93 l/s, to je cca 11 % využitelných zdrojů 

podzemní vody, respektive 134 l/s při započtení odběrů vody z písníků. Stávající povolené odběry 

podzemní vody hydrogeologickou strukturu nepřetíží. 

Možnému negativnímu přetížení z hlediska množství odebírané podzemní vody ze stropnického 

přítoku v lokalitě Tomkův Mlýn se zamezuje částečnou regulací 

 čerpaného množství z vrtů HV-3A, HV-4, HV-5 a HV-7. Může být odebíráno max. 31,4 l/s, prům. 

24,0 l/s, max. 81 262 m
3
/měsíc a 757 000 m

3
/rok. 

 V povolení k odběru prosté podzemní vody jsou jako další omezující prvek stanoveny úrovně pro 

minimální hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech:  

TJ 11B  Byňov             450 m. n. m.  

TJ 29B  Petříkov  448,5 m. n. m.  

TJ 30B  Bílá věž  445 m. n. m.  

Tyto limity, díky provázanosti podmínek, platí i pro odběr minerální vody.  

 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemní vody nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů podzemní vody jsou obsaženy v Plánech rozvoje 

vodovodů a kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru 

vodovodů a kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod.  
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Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemní vody v jednotlivých jímacích územích s 

lokálními vodohospodářskými potřebami je nutné věnovat hydrogeologickým podmínkám v konkrétní 

lokalitě; využitelné množství podzemní vody musí zohledňovat lokální podmínky (minimální průtok v 

konkrétním profilu toku a úroveň hladiny podzemní vody v konkrétních hydrogeologických 

monitorovacích vrtech). 
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10.  PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody ve vybraných 

hydrogeologických rajonech. Shrnutím všech dosažených zkušeností, řešitelský tým dospěl k 

následujícímu metodickému závěru, který je obecně použitelný pro všechny hydrogeologické rajony s 

podobnými přírodními podmínkami. 

Pro kolektory, které komunikují s povrchovými toky, resp. se odvodňují do povrchového toku, lze 

přírodní zdroje stanovit dle hydrologického modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních 

vztahů na povrchu území (velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, 

evapotranspirace, infiltrace do zóny aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního 

krytu) a procesy v zóně podzemní vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí 

základního odtoku. Model je zpravidla verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené 

velikosti průtoku v uzávěrovém profilu povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v 

základním povodí na dílčí oblasti přiléhající k řešenému rajonu na základě existujících 

meteorologických vstupů, které byly zpracovány podle parametrů kalibrovaných na základním povodí. 

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje podzemní vody jsou definované jako medián základního odtoku. Hodnota přírodních zdrojů 

byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

U rajonů se zakrytými kolektory anebo kolektory, které nekomunikují s povrchovými toky anebo se 

v uzávěrovém profilu plně neodvodňují do toku je použití hydrologického modelu zavádějící.  

Využitelné množství podzemní vody zakrytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních zdrojů 

pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice kolektoru 

a režimních měření hladin podzemní vody a s použitím hydraulického modelu za předpokladu 

dostatečného množství vstupních dat. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

V HGR 2140 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy - modelový základní 

odtok a modelová infiltrace z modelu BILAN za období 1961-2010 očištěné o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové odtoky podzemní vody z hydraulického modelu za 

období 2001-2010. 

Základní odtok a přírodní zdroje modelem BILAN byly stanoveny na základě kontinuálního měření 

průtoků na Lužnici na stanicích Klenovice a Frahelž a na Nežárce na stanici Hamr nad Nežárkou. 

Model BILAN poskytnul průběh infiltrace, která byla použita jako vstup pro kalibraci transientního 

hydraulického modelu v HGR 2140. Tato infiltrace se dále upravovala podle měření metody PPP a 

kolísání hladin podzemní vody.  

V rámci rajonu se zkoumala korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání hladin podzemní 

vody versus přírodní zdroje a dotace stanovené modelem BILAN (tj. základní odtok očištěný odběry a 

vypouštění podzemních a povrchových vod) a infiltrace z hydraulického modelu do pánevních 

kolektorů. Tento přístup sloužil k vyhledání reprezentativního vrtu/vrtů s dlouhodobým pozorováním 

hladin podzemní vody v dílčím povodí rajonu, ke kterému jsou vztaženy výpočty základního odtoku. 
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Pro každou časovou řadu přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt/vrty,  jehož/ jejichž 

kolísání hladiny podzemní vody bylo korelováno s kolísáním modelové dotace z modelu BILAN a 

modelové měsíční infiltrace podzemní vody z hydraulického transientního modelu. 

Dlouhodobě  sledované vrty vykazují výrazný pokles hladin podzemní vody v letech 1998-2001 a 

následný nástup hladin podzemní vody po roce 2001-2002. Od roku 2002 se hladiny podzemní vody 

drží víceméně na stejné úrovni, i když podléhají sezónnímu kolísání, a od roku 2007 do roku 2010 

dochází k opětnému poklesu hladin podzemní vody. Extrémně srážkový rok 2010 znamená opět 

zřetelný trend v nárůstu hladin podzemní vody. Pokles hladin podzemní vody nastává koncem roku 

2014. Poklesy hladin podzemní vody na přelomu v letech 1998-2001 nebyly způsobeny odběry 

podzemní vody (obr. 10-1), jelikož tyto odběry i při maximech tvořily jen cca 12 % aktuálně 

stanovených využitelných zdrojů podzemní vody. Významnější vliv má zřejmě tvorba přírodních 

zdrojů. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje vyšší dotace v době nárůstu hladin podzemní 

vody (obr. 10-2). Z hlediska trendů BILAN velmi dobře koresponduje s kolísáním hladiny podzemní 

vody, především v letech 2001-2010.  Model BILAN dobře koresponduje s průběhem dotace v 

hydraulickém modelu (obr. 10-3). 

 

 

Obr. 10-1. Kolísání hladin podzemní vody a odběry podzemní vody 
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Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody a kolísání přírodních zdrojů 

 

 

Obr. 10-3. Porovnání BILANu a hydraulického modelu 

 

Přírodní zdroje podzemní vody za referenční období 2001-2010 byly stanoveny podle dotace z 

hydraulického transientního modelu za období 2001-2010 na 1385 l/s. Přepočítat tuto hodnotu na 

období 1981-2010  nelze. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za 

období 1981-2010, které mají pouze ilustrativní charakter, jsou uvedeny na obrázku 10-4. 

Přírodní zdroje podzemní vody v tomto rajonu neodpovídají základnímu odtoku, proto nebylo možné 

stanovit hodnoty za referenční období 1981-2010. Hydrologické povodí Lužnice, ze kterého byl 

odvozen základní odtok v rajonu, zahrnuje i drenáž z hydrogeologicky odlišné oblasti krystalinika 
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(především na rakouském území ale také i na českém území), které nemusejí věrohodně 

charakterizovat základní odtok v hodnoceném rajonu. Pro stanovení přírodních zdrojů podzemní vody 

byl využit hydraulický transientní model, který má přesnější vypovídací hodnotu. 

Základní odtok stanovený modelem BILAN se za referenční období 1981-2010 pohybuje na 1715 l/s a 

za období 2001-2010  na 2219 l/s, což se liší o cca 29 %. Tento rozdíl  může být způsoben odlišnou 

manipulací na umělých vodních dílech typu stoky a rybníky za porovnávaná období. Transientní 

hydraulický model však za období 2001-2010 ověřil pouze 62 % (tj. 1385 l/s) oproti modelovému 

základnímu odtoku z modelu BILAN za období 2001-2010, který se pohybuje na 2219 l/s. Odvozené 

přírodní zdroje podzemní vody proto odpovídají průměrné infiltraci stanovené hydraulickým modelem 

za období 2001-2010. V samotném období 2001-2010 lze podle kolísání měřených hladin podzemní 

vody a přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik období (tab. 10-2 a 10-3): 

1)  2001-2006 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 1423 l/s s nejvyšší hladinou 

podzemní vody; 

2)   2007-2008 s podprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 982 l/s
 
a s nejnižší hladinou podzemní 

vody; 

3)  2009-2010 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 1675 l/s
  
a s nadprůměrnou hladinou 

podzemní vody. 

4)   Nebilancované období 2011-2014 s hladinou podzemní vody na úrovni období 2001–2003 nebo 

vyšší. 

Z detailní analýzy období 2001-2010 je patrná variabilita tvorby přírodních zdrojů podzemní vody 

v závislosti na intenzitě srážek a jejich rozložení během roku a celého období. Zabezpečenost, která 

byla stanovena jako medián z výsledků hydrologického modelu Bilan uvádí tabulka 10-1. 

 

Tabulka 10-1. Zabezpečenost 

Zabezpečenost  (l/s) 

50% 1715* 

80% 905 * 

* za období 1981–2010, nebyla potvrzena transientním hydraulickým modelem 

 

Tabulka 10-2. Porovnání výstupů hydrologického a hydraulického transientního modelu  

Období 

(hydrologické 

roky) 

Medián z 

měsíčních 

hodnot 

Průměr z měsíčních hodnot za uvedené období 

BILAN - 

modelový 

základní 

odtok 

BILAN - 

modelový 

základní 

odtok 

BILAN - 

modelová 

dotace 

Přírodní zdroje 

transientní model 

Využitelné 

množství 

Využitelné 

množství 

l/s l/s l/s l/s l/s % zabezpečenosti 

1981 2010 1715 1875 1891 - - - 

2001 2010 2219 2443 2522 1385 683 -* 

2001 2006 2361 2684 2837 1423 720 -* 

2007 2008 1691 1697 1243 982 280 -* 

2009 2010 2589 2464 2856 1675 972 -* 

Vysvětlivky: * - nelze stanovit 
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Tabulka 10-3. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemní vody dle tabulky 10-2 

Období 

(hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP1009 

Holičky 

(Perf. 3-13 m) 

VP1006 

Majdalena 

(Perf. 3-13 m) 

VP7711 

Hamr 

(Perf. 20-32 m) 

VP1030 

Tušť 

(Perf. 4-21 m) 

VP7603 

Těšínov 

(Perf. 5-26 m) 

VP7617 

Nakolice 

(Perf. 130-287 m) 

VP7621 

Třebeč 

(Perf. 20-65 m) 

VP0814 

Třebeč 

(Perf. 2-6 m) 

VP7712 

Lhota u 

Vlachnovic 

(Perf. 167-226 m) 

VP7713 

Lhota u 

Vlachnovic 

(Perf. 12-115 m) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 428,77 437,63 443,18 - 460,82 - - 449,32 - - 

2001 2010 428,79 437,67 443,24 447,34 460,77 455,70 456,14 449,47 449,79 467,89 

2001 2006 428,79 437,67 443,22 447,34 460,77 455,80 456,31 449,47 449,82 467,89 

2007 2008 428,72 437,52 443,24 447,19 460,70 455,49 455,86 449,18 449,72 467,89 

2009 2010 428,88 437,73 443,31 447,35 460,93 455,74 456,37 449,62 449,82 467,94 

2011 2014 428,85 437,65 - 447,22 460,97 455,56 458,23 449,36 449,81 468,05 
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Obr. 10-4. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 

 

Obrázek 10-4 ukazuje dynamiku doplňování a vyprazdňování HGR 2140 prostřednictvím základního 

odtoku ve srážkově průměrném roce. Největší objemy zásob podzemní vod bývají na konci dubna a 

nejnižší v listopadu. K dotaci dochází od prosince do dubna. 

 

10.2. VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍ VODY  

Využitelné množství podzemní vody v rajonu jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, 

kterou lze bez omezení využít a které je vztaženo na celý rajon.  Toto využitelné množství tedy 

nepostihují zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat ve větším detailu. 

Hodnota nezohledňuje lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích, kde je 

nezbytné stanovit využitelné množství podle požadavku na minimální velikost průtoků na konkrétních 

profilech toků a na konkrétní minimální úrovně hladin podzemní vody v konkrétních monitorovacích 

vrtech. V minulosti a ani v současnosti nebyl odběry podzemní vody nikdy hodnocený rajon přetížen. 

Využitelné množství podzemní vody bylo stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v rajonu a 

minimálním zůstatkovým průtokem v rajonu. Pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku v 

rajonu byl použit koeficient minimálního zůstatkového průtoku podle metodiky Mrkvičková a Balvín 

(2013), odvozený celkový odtok v rajonu dle hydrologického modelu.  Za předpokladu stejného 

odtokového koeficientu v dílčím povodí a v celém rajonu se vypočetl celkový odtok pro rajon. Z 

koeficientu minimálního zůstatkového průtoku pro danou oblast a z celkového odtoku na rajon byl 

následně vypočten minimální zůstatkový průtok na rajon. Od přírodních zdrojů podzemní vody byl 

odečten minimální zůstatkový průtok na rajon, odečteny/přičteny odtoky z/do rajonu a následně 

stanoveno využitelné množství podzemní vody v rajonu na cca 683 l/s. 

Pro dílčí vodohospodářsky využívané oblasti byla stanovena dílčí využitelná množství, která jsou 

vztažena na plochu hydrologického povodí pro příslušný uzávěrový měrný profil (tab. 10-4). 

Souhrnný přehled podkladů pro výpočty uvádí tabulka 10-5. 
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Tabulka 10-4. Hodnoty přírodních zdrojů, využitelného množství a disponibilní zdroje pro dílčí povodí 

v hodnoceném rajonu  

Hydrologické povodí 

Přírodní 

zdroje 

 (l/s) 

Využitelné 

množství  

(l/s) 

Současné 

odběry  

(l/s) 

Stupeň 

využití 

Disponibilní 

zdroje  

(l/s) 

povodí Lužnice  1120 563 57 10 % 506 

povodí Stropnice  266 120 22 18 % 98 

 

Tabulka10-5. Souhrnný přehled pro výpočet přírodních zdrojů a využitelného množství podzemní vody 

Plocha HGR 2140 551,13 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha mezipovodí Lužnice 416,73 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha mezipovodí Lužnice v HGR 304,00 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v mezipovodí Lužnice 651,71 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v mezipovodí Lužnice 1920 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v mezipovodí Lužnice 0,22 - dopočet 

Celkový odtok Qa v mezipovodí Lužnice HGR 1401 l/s dopočet 

Plocha povodí Lužnice 93,6 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Lužnice v HGr 141,39 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Lužnice 728,52 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Lužnice 6097 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Lužnice 0,28 - dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Lužnice v HGR 920 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku v povodí 

Lužnice v HGR 
0,24 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v povodí Lužnice v HGR 557 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v celém povodí Lužnice v HGR 1120 l/s průměr 2001-2010 hydraulický model 

Využitelné množství v celém povodí Lužnice v HGR 563 l/s dopočet 

Současné odběry v celém povodí Lužnice v HGR 57,0 l/s 
zdroj: data ČGS, hydraulický model, Povodí 

Vltavy 

Plocha povodí Stropnice 399,99 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Stropnice v HGR 105,74 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Stropnice 735,45 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Stropnice 2299 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Stropnice 0,25 - dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Stropnice v rajonu 608 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku v povodí 

Stropnice v HGR 
0,24 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v povodí Stropnice v HGR 146 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v povodí Stropnice v HGR 266 l/s průměr 2001-2010 hydraulický model 

Využitelné množství v povodí Stropnice v HGR 120 l/s dopočet 

Současné odběry v celém povodí Lužnice v povodí 

Stropnice v HGR 
22,0 l/s 

zdroj: data ČGS, hydraulický model, Povodí 

Vltavy 

Celkový odtok Qa z HGR 2929 l/s dopočet 

Srážky v HGR 636,83 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,24 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 703 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 1385 l/s průměr 2001-2010 hydraulický model 

Využitelné množství v HGR 683 l/s dopočet 

Současné odběry v HGR 45,0 l/s 
zdroj: data ČGS, hydraulický model, Povodí 

Vltavy 

Současné odběry včetně odběrů z písníků 79,0 l/s 
zdroj: data ČGS, hydraulický model, Povodí 

Vltavy 

Maximální odběry podzemní vody 102,0 
l/s zdroj: data ČGS, hydraulický model, Povodí 

Vltavy 

Disponibilní zdroje 604 l/s dopočet 
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V roce 2007 dosáhly  odběry   podzemní vody  včetně  odběrů vody z písníků maximálních hodnot 

102 l/s. Toto množství tvořilo 12 % odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný 

pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných vrtech. Rajon tedy ani v této době nebyl 

přetížen.  

Při hodnocení  bilance  podzemní  vody v současnosti, kdy se odběry podzemní vody pohybují okolo 

45 l/s (5,3 % využitelných zdrojů podzemní vody) respektive 79 l/s (9,3 % využitelných zdrojů 

podzemní vody) při započítání odběrů povrchové vody z písníků nelze očekávat z hlediska celkové 

bilance rajonu střety zájmů využíváním podzemní vody.  

Celkové povolené (evidované) odběry pro rok 2012 byly 93 l/s, to je cca 11 % využitelných zdrojů 

podzemních vod, respektive 134 l/s při započtení odběrů z písníků. Stávající povolené odběry 

podzemní vody hydrogeologickou strukturu nepřetíží. 

Možnému negativnímu přetížení z hlediska množství odebírané podzemní vody ze stropnického 

přítoku v lokalitě Tomkův Mlýn se zamezuje částečnou regulací odběrů podzemní vody 

z jednotlivých využívaných vrtů HV-3A, HV-4, HV-5 a HV-7 (max. 31,4 l/s, prům. 24,0 l/s, max. 81 

262 m3/měsíc a 757 000 m3/rok).  

V povolení k odběru prosté podzemní vody jsou jako další omezující prvek stanoveny úrovně pro 

minimální hladiny podzemních vod v monitorovacích vrtech TJ 11B  Byňov  (450 m n. m.),  TJ 

29B  Petříkov (448,5 m n. m.) a  TJ 30B  Bílá věž (445 m n. m.). 

 

NÁVRHY 

V tomto rajonu není navržena změna hranice.  

Pro sledování přírodních zdrojů podzemní vody jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací 

sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod (tab. 10-6), které charakterizují sníženou tvorbu 

přírodních zdrojů. Tabulka 10-7 podává základní informace o navržených monitorovacích vrtech jak 

ze státní sítě podzemních vod, tak nových vrtech vyhloubených v rámci řešeného projektu. 

Dále se navrhuje vodoměrná stanice na Lužnici při státní hranici Česká republika – Rakousko.  

 

Tabulka 10-6. Doporučené vrty pro monitoring přírodních zdrojů podzemní vody 

Vrt Signální úroveň hladiny podzemní vody 

VP1009 Holičky  428,53 m n. m. (podle údaje z 21.9.2010) 

VP1006 Majdalena  437,35 m n. m. (podle údaje z  6.11.2008) 

VP1030 Tušť  447,04 m n. m. (podle údaje ze 24.2.2010) 

VP7603 Těšínov  460,52 m n. m. (podle údaje ze 2.7.2008) 

VP7617 Nakolice  455,18 m n. m. (podle údaje ze 21.6.2012) 

VP0814 Třebeč  448,85 m n. m. (podle údaje ze 14.9.2008) 

VP7712 Lhota u Vlachnovic  449,58 m n. m. (podle údaje ze 15.7.2007) 

VP7713 Lhota u Vlachnovic  467,71 m n. m. (podle údaje ze 26.10.2008) 

2140_04T1 České Velenice nově vyhloubený vrt – budou navrženy v roce 2020 

2140_04T2 České Velenice nově vyhloubený vrt - budou navrženy v roce 2020 
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Tabulka 10-7. Hodnocení vrtů státní monitorovací sítě podzemních vod ČHMÚ  a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu Charakteristika kolísání HPV vs. model BILAN Trend 

VP1009 

 Holičky  

Mělký vrt, v drenážní oblasti, 

170 m od Lužnice, perf. 3–13 m 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN především v 

období s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez dlouhodobého trendu, po roce 2010 jsou 

minimální HPV vyšší než za období 2001 - 2010 

VP1006  

Majdalena  

 

Mělký vrt v drenážní oblasti, 

170 m od Lužnice, mezi Zlatou 

stokou a Lužnicí, perf. 3–13 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší HPV 

odpovídá obdobím s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV se zřetelným dlouhodobým trendem v  HPV, 

HPV v letech 2002 a 2006 roste a následně klesá. Rok 2009 znamená opět 

výrazný nárůst, pokles nastává až v druhé polovině 2013. 

VP7711  

Hamr  

 

Vrt v infiltrační oblasti, 2 km od 

Lužnice, perforace 20 – 32 m  

Rychlejší nárůst HPV je spojen dotaci z modelu BILAN, 

v období s nižší dotací dochází ke krátkodobému pokles 

Sezónní kolísání HPV, HPV od roku 2001 do 2014 neustále roste. Je vhodné 

vrt zkontrolovat. 

VP1030  

Tušť  

 

Vrt v drenážní oblasti, 200 m od 

Lužnice, perforace 4 – 21 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší HPV 

odpovídá obdobím s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý. 

Dotace nepostihuje extrémní pokles HPV v roce 2003 (Model 

BILAN tento extrém postihuje).  

Výrazné sezónní kolísání HPV, minimální HPV se drží na stejné úrovni, 

vyjma suchého roku 2003  

 

VP7603  

Těšínov  

 

Vrt v drenážní oblasti, 30 m od 

Stropnice, perforace 5 – 26 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší HPV 

odpovídá obdobím s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý.  

Výrazné sezónní kolísání HPV se zřetelným dlouhodobým trendem v  HPV, 

HPV v letech 2002 a 2006 roste a následně klesá. Rok 2009 znamená opět 

výrazný nárůst, zvýšená minimální HPV se drží na víceméně stejné úrovni až 

do konce roku 2014. 

VP7617  

Nakolice  

 

Hluboký vrt v infiltrační oblasti 

na kraji Třeboňské pánve, 800 

m od lokální drenáže, perf. 

130–287 m 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN pouze zčásti, 

extrémní dotace v roce 2002 odpovídá nejvyšším HPV, 

nárůst však započal již v roce 1997. Po roce 2002 se nárůsty 

HPV v období s vyšší dotací projevují omezeně. 

Méně výrazné sezónní kolísání HPV se zřetelným dlouhodobým trendem 

v minimálních HPV, minimální HPV od roku 1997 roste, po roce 2002 HPV 

klesá. Od roku 2005 se HPV drží kromě roku 2012 na stejné úrovni. Vrt se 

vyznačuje jednorázovými a nahodilými poklesy v měření HPV (zřejmě 

výpadky záznamu nebo chyby). 

VP7621  

Třebeč  

 

Vrt v drenážní oblasti, 70 m od 

Stropnice, perforace 20 – 65 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN pouze zčásti, 

extrémní dotace v roce 2002 neodráží kolísání HPV, nárůst 

však započal již v roce 1999 a končí až v roce 2006. Po roce 

2006 dochází k poklesu HPV zřejmě i v souladu s nižší 

dotací. Nárůst HPV v roce 2009 koresponduje s vyšší dotací. 

Méně výrazné sezónní kolísání HPV se zřetelným dlouhodobým trendem v  

HPV, HPV od roku 1999 roste, po roce 2006 HPV klesá. Od roku 2009 opět 

roste a od roku 2011 se HPV drží na stejné úrovni. Vrt se vyznačuje 

jednorázovými a nahodilými poklesy v měření HPV (zřejmě výpadky 

záznamu nebo chyby).  

VP0814  

Třebeč  

Mělký vrt v drenážní oblasti, 

1,3 km od Stropnice, perf.2–6m 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší HPV 

odpovídá obdobím s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV bez dlouhodobého trendu, HPV se drží na 

víceméně stejné úrovni a ž do konce roku 2014. 

VP7712  

Lhota u 

Vlachnovic  

Hluboký vrt v infiltrační oblasti, 

perforace 167 – 226 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN pouze zčásti, 

extrémní dotace v roce 2002 odpovídá nejvyšším HPV, 

nárůst však započal již v roce 2000. Po roce 2002 se nárůsty 

HPV v období s vyšší dotací neprojevují tak výrazně jako 

v roce 2002. 

Nevýrazné sezónní kolísání HPV s  dlouhodobým trendem v minimálních 

HPV, minimální HPV od roku 1997 roste, po roce 2002 se HPV drží 

víceméně na stejné úrovni (vyjma let 2006 a 2010) a to mimo pokles v roce 

2012 až do roku 2014. Vrt se vyznačuje jednorázovými a nahodilými poklesy 

v měření HPV (zřejmě výpadky záznamu nebo chyby). 

VP7713 

Lhota u 

Vlachnovic  

Vrt v infiltrační oblasti, 

perforace 12 – 115 m  

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN především v 

období s vyšší dotací, pokles HPV je pomalý. 

Méně výrazné sezónní kolísání HPV se zřetelným dlouhodobým trendem v  

HPV, HPV v letech 2002 a 2006 roste nebo stagnuje a následně klesá. Rok 

2009 znamená opět výrazný nárůst, pokles nastává až v druhé polovině 2013. 

Vrt se vyznačuje jednorázovými a nahodilými poklesy v měření HPV (zřejmě 

výpadky záznamu nebo chyby). 
Vysvětlivky: HPV – hladina podzemní vody 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod a jejich využitelné množství včetně podmínek za 

jakých lze podzemní vody v daném regionu využívat. 

 Stávající platné hranice HGR 2140 nevyžadují změnu. 

 Přírodní zdroje podzemní vody v hodnoceném rajonu neodpovídají základnímu odtoku. 

Přirozené hydrologické poměry ovlivňuje soustava uměle vybudovaných stok, kanálů a  

rybníků. Dále hydrologické povodí Lužnice, ze kterého byl odvozen základní odtok v rajonu, 

zahrnuje i drenáž z hydrogeologicky odlišné oblasti krystalinika, které nemusejí věrohodně 

charakterizovat základní odtok v hodnoceném rajonu. Proto byl pro stanovení přírodních 

zdrojů podzemní vody využit hydraulický transientní model, který měl přesnější 

vypovídací hodnotu.  

 Přírodní zdroje podzemní vody za období 2001–2010 byly stanoveny podle dotace z 

hydraulického transientního modelu na cca 1385 l/s.  

 Při zachování minimálního zůstatkového průtoku bylo spočítáno využitelného množství 

podzemní vody na 683 l/s. Disponibilní zdroje podzemní vody se na základě odběrů 

podzemní vody na úrovni roku 2010 pohybují na cca 604 l/s.  

 Vzhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů 

v důsledku stávajících odběrů podzemní vody.  

 Možné negativní přetížení z hlediska množství odebírané podzemní vody se týká části 

stropnického příkopu v lokalitě Tomkův Mlýn, kde je omezeno čerpané množství na max. 

31,4 l/s, prům. 24,0 l/s, max. 81 262 m
3
/měsíc a 757 000 m

3
/rok a stanoveny minimální 

hladiny podzemních vod ve vrtech TJ 11B  Byňov; TJ 29B  Petříkov a TJ 30B Bílá věž. 

 Stacionární modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily 

posoudit vliv změny těchto odběrů na režim proudění podzemní vody v oblasti HGR 2140. Z 

hlediska celkové velikosti odběrů podzemní vody z rajonu lze konstatovat, že zvýšení odběrů 

podzemní vody na úroveň varianty blízké perspektivy režim proudění podzemní vody v 

modelové oblasti změní pouze nepatrně.  

 Stejně tak ve svrchní části sedimentární výplně nemají změny odběrů podzemní vody při 

navýšení o cca 15 % výraznější dopad na úroveň hladiny podzemní vody.  

 Plošné zvýšení úrovně významných odběrů podzemní vody v modelovém regionu o 15 % 

ovlivní režim významněji, ale přesto se jedná o variantu, která je z hlediska režimu proudění 

podzemní vody ve struktuře přijatelná. V oblasti významných odběrů podzemní vody u 

Borovan může snížení hladiny podzemní vody dosáhnout oproti simulaci režimu z roku 2010 

do cca 1m, v oblasti Třeboně lázní Aurora cca 0,6 m. 

 Z variant zvýšení a snížení odběrů podzemní vody je patrné, že na změnu čerpání je 

významněji citlivá spodní část pánve, kde jsou přírodní zdroje již značně omezeny.  
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 Do svrchních částí sedimentární výplně se však tyto změny promítají jen velmi omezeně.  

 Na území rajonu se nachází MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - NPR Červené blato, 

NPR Žofinka a NPR Brouskův mlýn, ale ta nejsou dotčena stávajícími odběry podzemní 

vody. 

 Lze konstatovat, že další navýšení odběrů podzemní vody nad hodnotu zadanou do 

modelové varianty plošného navýšení těchto odběrů je možné hlavně v mělčích částech 

pánve, kde jsou přírodní zdroje vysoké. 

 Pro sledování stavu podzemních vod je navrženo 8 vrtů státní pozorovací sítě podzemních vod 

ČHMÚ a dva nové průzkumné vrty 2140_04T1 a 2140_04T2 České Velenice, vyhloubené 

v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod.  
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