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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/km2) 

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 
 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 2241 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 2241 

Název hydrogeologického rajonu: Dyjsko-svratecký úval 
ID útvaru: 22410 
Název útvaru: Dyjsko-svratecký úval 
Plocha, km2: 1460,77 
Pozice: rajon základní vrstvy 
Geologická jednotka: terciérní a křídové sedimenty pánví 
Dílčí povodí: Dyje 
Povodí: Dunaj 
Bilancovaný kolektor: neogenní sedimenty 
Kraje: Jihomoravský 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 
 

Hydrogeologický rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu 
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. HGR 2241 zaujímá j. část karpatské předhlubně, jeho celková plocha činí 1460,77 km2. Je 
budován neogenními sedimenty, v nichž dochází k nepravidelnému střídání kolektorů s průlinovou 
propustností a izolátorů. Hranice rajonu je dána rozšířením neogenních sedimentů, j. omezení tvoří 
státní hranice s Rakouskem a část v. omezení hranice s  HGR 2230 Vyškovská brána, vázaným také na 
neogenní sedimenty. 
 

 
Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 2241 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 
3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Studované území HGR 2241 náleží z geomorfologického hlediska do Západních Karpat, podsoustavy 
Západních vněkarpatských sníženin a celku Dyjsko-svrateckého úvalu.  

O daném území byla vydána řada souborných prací, nelze opomenout shrnutí geologické stavby 
karpatské předhlubně podle Brzobohatého – Cichy (1993), Brzobohatého (2002) a Píchy et al. (2006). 
Velmi podrobně se stavbou, vývojem, litologií i mocnostmi sedimentů zabýval Jiříček (2002). 
Nejnověji se souborně geologickou stavbou se zaměřením na ložiska hnědého uhlí zaobírali Pálenský 
et al. (2010). Vztah sedimentů ottnangu k nadložním i podložním sedimentům studoval Žůrek (1987). 
Sestrojil příčné i podélné řezy na v. svazích Českého masivu.  

Celé zájmové území bylo geologicky zmapováno v edici základních geologických map v měřítku 1 : 
50 000 včetně textových vysvětlivek. Tyto mapy jsou rovněž prezentovány na mapovém serveru ČGS 
na www.geology.cz. Zájmovým územím se z globálnějšího pohledu zabýval Buday (1963), který 
sestavil odkrytou geologickou mapu list Brno M-33-XXIX v měřítku 1 : 200 000. V jižní části území 
byly zpracovány v rukopisné formě základní geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 v okolí Brna, 
Znojma, Mikulova a Pohořelic. Nejnověji byly na počátku 21. století nově vymapovány listy Brno-jih 
(Buriánek et al. 2013, Brno-sever (Hanžl et al. 2007) a Šlapanice (Tomanová Petrová 2013). 

Během projektu bylo reinterpretováno dřívější průzkumné území na uranové rudy na Znojemsku 
(Prachař 1970). V některých vrtech byly nalezeny na zvětralém krystalinickém podloží paleozoické 
sedimenty, svrchnokřídové sedimenty, řazené k rudickým vrstvám a nová litofaciální jednotka 
karpatské předhlubně, později definovaná Čtyrokým (1991) jako žerotické vrstvy. Mocnost 
žerotických vrstev dosahuje 40 m ve vrtu Žerotice-1. 

Hubatka (2013) reinterpretoval 7 strukturních řezů podél starších seismických profilů. Na základě 
nových reinterpretací seismických, tíhových a geotechnických podkladů vznikly nové strukturní řezy a 
schémata, využitelná pro digitální zpracování (Hanák – Bulgurovská 2012; Hubatka 2013; Sedláková 
– Zabadal 2013). Pro sestavení strukturní mapy na povrch předmiocenního reliéfu celého rajonu 2241 
byly použity strukturní mapy z dřívějších úkolů na prognózy ropy a plynu, řešených v ČGS (Ďurica et 
al. 1989; Chmelík et al. 1981; Chnykin et al. 1986; Krejčí et al. 1991; Krejčí et al. 1999; Krejčí 2004 a 
Sedlák et al. 2003)..  

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Zakódovaná vrtná databáze České geologické služby byla pro projekt Rebilance zásob podzemních 
vod převedena do softwaru GDbase5, který se územně člení podle jednotlivých rajonů. Tak vznikl 
komplex geologických, hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl 
účelově doplněn o časové řady pozorování ČHMÚ. Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v 
prostředí GIS, což bylo významným krokem k modernímu hromadnému zpracování dat, které se v 
takovém rozsahu v České republice dosud nerealizovalo.  

V rámci projektu byl na lokalitě Leskoun (Obr. 3-1) geofyzikálně (metody VES, ERT a DOP) ověřen 
průběh a hloubka starého říčního koryta, které umožňuje hydrogeologický přetok podzemních vod 
mezi Moravským Krumlovem a Pohořelicemi u obce Vedrovice (Bárta et al. 2015). Paleokoryto je 
založeno v místě zlomu a hloubka propustné výplně o mocnosti až 15 m je více jak 20 m. 
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Obr. 3-1. Schéma použitých průzkumných děl 

 

V rámci prací na projektu byla vytvořena odkrytá strukturní mapa na bázi tercierních sedimentů rajonu 
2241 a 2242 v měřítku 1 : 100 000 (Krejčí 2014a) a Strukturní mapa na bázi tercierních sedimentů 
rajonu 2241 (Krejčí 2014b). Pro sestavení mapy byla použita data ze zpráv a archivních zdrojů ČGS 
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(starší strukturní mapy hloubky uložení povrchu předtercierního podkladu, mapy geofyzikálních 
indikací z různých geofyzikálních metod, mapy rozšíření starších předneogenních jednotek v rajonu 
2241). Pro sestavení geologického modelu podloží a konstrukci geologických řezů bylo celkem z 
databáze geologických vrtů zpracováno 9 831 vrtů pro konstrukci stropu miocenních sedimentů, z 
toho 594 pro modelování podloží pánve. Vrty, zejména hluboké, které mohou pomoci s představou o 
strukturních poměrech v pánvi, jsou rozmístěny nepravidelně (Obr. 3-1). Nejvíce hlubokých vrtů 
pochází z průzkumných prací na ropu a plyn a jsou situovány v předpolí flyšových příkrovů. Vyšší 
koncentrace vrtů na Znojemsku a Brněnsku odpovídá mělce uloženému, příp. na povrch 
vycházejícímu krystaliniku. Dále byla provedena analýza seismických profilů pro ověření hloubky 
krystalinického fundamentu a jeho pokryvu. 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v letech 2014–2015 vyhloubeny dva jádrové 
vrty, které pomohly s upřesněním strukturních poměrů v pánvi. Jedná se o plně jádrované vrty 2241_B 
v oblasti Brna-Černá Pole a 2241_D Pasohlávky (j. od Pohořelic). Pod kvartérními sedimenty a jíly 
spodního badenu byly v obou případech zastiženy písky a štěrky spodního badenu s kolektorskými 
vlastnostmi. Jejich mocnost dosáhla 56,3 m ve vrtu 2241_D Pasohlávky a 65,1 m ve vrtu 2241_B 
Brno-Černá Pole. Vrt 2241_B Brno-Černá Pole prošel do podloží sedimentární výplně, kterou tvoří 
sedimenty miocénu karpatské předhlubně a nově zjištěného paleogénu nesvačilského příkopu a 
upřesnil hloubku podloží v 331,4 m. Zjednodušený profil těchto vrtů spolu se základní 
charakteristikou hydrogeologické funkce zastižených hornin uvádějí Tab. 3-1, Tab. 3-2. 

 

Tab. 3-1. Zjednodušený profil vrtu 2241_B Černá Pole (Tomanová Petrová 2015a) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická 

funkce od do 
0,00 10,30 spraš, říční písky a jíly kvartér 
10,30 165,30 vápnité jíly spodní baden  izolátor 
165,3 230,40 písky  spodní baden kolektor  
230,40 238,00 jíly, prachy a písky spodní miocén izolátor  
238,00 331,40 jíly paleogén izolátor 
331,40 361,00 granitoidy proterozoikum  

 

Tab. 3-2. Zjednodušený profil vrtu 2241_D Pasohlávky (Tomanová Petrová 2015b) 

 

Cenné informace podaly i hydrogeologické nejádrované vrty 2241_1 Rybníky a 2241_2 Brno-
Černovice, které pomohly upřesnit geologickou stavbu bilancovaného rajonu. Hydrogeologický vrt 
2241_1 Rybníky, katastrální území Oleksovice, poskytl nové poznatky o dosud relativně málo 
prozkoumaném území při sz. hranici Dyjsko-svrateckého úvalu. Zastihl neogenní zvodeň tvořenou 
převážně písky ottnangu o mocnosti 34,4 m, zvodněno bylo 13,68 m. Vyhodnocení čerpací zkoušky 
metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) kolektoru T 
= 1,37.10-3 m2/s tj. „vysoká“ ve smyslu Krásného (1986). Z hlediska posouzení kvality podzemní vody 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická 

funkce od do 
0,00 15,90 říční písky a štěrky kvartér 
15,90 42,90 vápnité prachy až prachovité jíly spodní baden  izolátor 
42,90 99,20 štěrky a písky  spodní baden kolektor  
99,20 302,5 prachy a písky laaské souvrství, karpat izolátor  
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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, voda nevyhovuje požadavkům v parametrech dusičnany NO3 - 113 mg/l. 
Základní údaje o geologickém profilu vrtu 2241_1 Rybníky a hydrogeologických vlastnostech 
zastižených hornin jsou uvedeny v Tab. 3-3, Tab. 3-4. 

 

Tab. 3-3. Zjednodušený profil vrtu 2241_1 Rybníky (Burda 2015a) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická 

funkce od do 
0 2,3 písek jílovitý kvartér kolektor 
2,3 36,7 písek neogén ottnang zájmový kolektor  
36,7 54,0 jíl neogén - miocén izolátor  
54 61 drť břidlic, drob, ruly kulm poloizolátor 

 

Tab. 3-4. Souhrnné hodnocení hydrogeologické funkce kolektoru ve vrtu 2241_1 Rybníky (Burda 2015a) 

mocnost 
kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 
34,4 m 19,62 m 13,68 m 

HPV naražená (m p. t.) 28,4 
HPV ustálená (m p. t.) 22,98 
orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 
transmisivita T (m2/s) 1,37.10-3  
koeficient filtrace kf (m2/s) 6,86.10-5  
specifická vydatnost q (l/s.m) 2,4–1,4 
chemický typ podzemní vody CaMg – NO3SO4HCO3 při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%) 
celková mineralizace (g/l) 0,44  

  

Vrt 2241_2 Brno Černovice zastihl střídání kolektorů a izolátoru neogenu v Dyjsko-svrateckém 
úvalu. Kvartérní kolektor (navážka) s interpretovanou mocností 17 m není zvodněný, byl odtěsněn 
cementací. Vrt byl odvrtán jako „úplná studna“ přes střídání neogenních kolektorů a izolátorů a byl 
zahlouben do neogenního izolátoru 26 m. Kolektor ve vrtu je tvořen 17 polohami písků a štěrků, z 
nichž nejmocnější má 10,8 m, nejtenčí 1,0 m, průměrně 3,3 m. Vyhodnocení čerpací zkoušky 
metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) kolektoru T 
= 8,72.10-4 m2/s tj. „střední“ ve smyslu Krásného (1986). Z hlediska posouzení kvality podzemní vody 
ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., voda nevyhovuje 
požadavkům v parametrech mangan (Mn - 0,11 mg/l) a AOX (0,028 mg/l). Mírně zvýšené hodnoty 
AOX mohou být původu přírodního (např. v říčních sedimentech), takže výsledky stanovení AOX 
nemusí být vždy mírou antropogenního znečištění prostředí toxickými organickými halogenderiváty 
(Pitter 2009). Základní údaje o geologickém profilu vrtu 2241_2 Brno-Černovice a hydrogeologických 
vlastnostech zastižených hornin jsou uvedeny v Tab. 3-5, Tab. 3-6. 

 

Tab. 3-5. Zjednodušený profil vrtu 2241_2 Brno-Černovice (Burda 2015b) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologická funkce 

od do 
0 17 navážka kvartér kolektor 
17 200,5 střídání písků a jílů neogén střídání kolektorů a izolátorů 
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Tab. 3-6. Souhrnné hodnocení hydrogeologické funkce kolektoru ve vrtu 2241_2 (Burda 2015b) 

mocnost 
kolektoru 

zastižená redukovaná (dle vystrojení) zvodněná (celk./red.) 
56 m 56 m 56/56 m 

HPV naražená (m p. t.) nebylo možno přesně určit 
HPV ustálená (m p. t.) 32,23 
orientační HDZ (3+1 den) ČZ SZ 
transmisivita T (m2/s) 8,72.10-4  
koeficient filtrace kf (m/s) 1,25.10-5  
specifická vydatnost q (l/s.m) 0,2 (dle ČZ) 
chemický typ podzemní vody CaMg – HCO3SO4 při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%) 
celková mineralizace (g/l) 0,87 

 
 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První souhrn hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Stručnou obecnou 
charakteristiku HGR 2241 poskytuje práce Michlíčka et al. (1986) a navazující práce Olmera et al. 
(2006). Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 
monografii Krásného et al. (2012) v rámci Karpatské předhlubně. 

Komplexně je území HGR 2241 a jeho širší okolí zhodnoceno v kontextu Základní hydrogeologické 
mapy ČSSR 1 : 200 000 list 24 Brno (Myslil 1987a) a 34 Znojmo (Krásný – Kullman 1989), Mapy 
chemismu podzemních vod 1 : 200 000 (Myslil 1987b, Krásný – Vrána 1989) a doprovodných 
textových vysvětlivek (Myslil et al. 1985, Krásný – Kullman – Vrána et al. 1987). Ve větším detailu 
jsou hydrogeologické poměry kartograficky zobrazeny na příslušných listech Hydrogeologické mapy 
ČR (ČSR) 1 : 50 000 uvedené v Tab. 3-7. 

 

Tab. 3-7. Geologické a Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 

List název Geologická mapa Hydrogeologická mapa tištěné Vysvětlivky 
24-32 Brno Novák et al. 1991 Krám 1990 Müller ed. 1994a 
24-34 Ivančice Pálenský et al. 1994 Čurda 1992 Müller ed. 1994b 
24-43 Šlapanice Stráník et al. 1985 Kučera 1987  
34-11 Znojmo Matějovská et al. 1988 Machatková 1988 Müller ed. 2002 
34-12 Pohořelice Havlíček et al. 1988 Kučera 1990 Müller ed. 1995 
34-13 Dyjákovice Čtyroký 1987 Skládalová 1987 Müller ed. 2003 
34-14 Mikulov Čtyroký et al. 1988 Hrkal 1987  

 

Na území HGR 2241 zasahuje několik regionálních hydrogeologických průzkumů většího i menšího 
rozsahu, zpravidla za účelem ověření zdrojů podzemní vody. Hydrogeologickou syntézu jz. části 
karpatské předhlubně  zpracovala Kuklová (1978) a Franzová (1987), v úseku střed karpatské 
předhlubně Jareš (1987). Franzová (1980) se zabývala hydrogeologickým průzkumem neogenních 
sedimentů na brněnském masivu, které částečně zasahují do HGR 2241. Neubauer (1969) se zabýval 
studiem neogenních sedimentů v tzv. artéské oblasti střední Jevišovky, Kuklová (1970) v celém 
povodí Jevišovky na území hydrogeologického rajonu 2241 Dyjsko-Svratecký úval. Regionální 
hydrogeologický průzkum neogénu z. od Pavlovských vrchů provedl Vilšer (1986), regionální 
hydrogeologický průzkum neogenních sedimentů stáří karpatu Krausová – Krystková (1982). 
Kvantitativní a kvalitativní ocenění artéské zvodně brněnského prostoru vypracovali Jareš – Taraba 
(1995). 
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Hydrogeologické průzkumy oblastního rozsahu, některé s nově vyhloubenými vrty, realizovala 
Franzová v okolí Přibic (1982); Hladilová v oblasti Znojma (1989) a Iváně (1990); Jahoda mezi 
Ořechovem a Mělčany (1985); Kačura v širším okolí Znojma (1959); Kuklová v oblasti Znojma 
(1969), v širším okolí Kašence (1973), mezi Pasohlávkami a Novou Vsí (1974), v okolí Jevišovic 
(1979); Štefan v Iváni (1975); Taraba v prostoru Uherčic a Vranovic (1974), v okolí Cvrčovic (1985); 
Wünsch v okolí jímacího území Vranovice III. (1973a) nebo Iváň (1973b). 

Dále jsou Českou geologickou službou archivovány výsledky četných hydrogeologických průzkumů 
víceméně lokálního významu, zaměřených na získávání a ověřování zdrojů podzemní vody, sledování 
případných úniků kontaminantů či sanace znečištění. 

Celkový počet hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 2241 udává Tab. 3-8, spolu s uvedením počtů 
vrtů které obsahují výsledky chemických analýz, údaje o hloubce hladiny podzemní vody a výsledky 
hydrodynamických zkoušek. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 2241 udává Tab. 3-8, spolu 
s uvedením počtů vrtů které obsahují výsledky chemických analýz, údaje o hloubce hladiny podzemní 
vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 
Tab. 3-8. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 2241 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
hydrogeologické objekty 

celkem chemická analýza hydrodynamická zkouška vrty ČHMÚ 
2241 2598 2096 1624 40 
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Obr. 3-2. Situace vybraných a nově vybudovaných hydrogeologických vrtů  



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

18 

 

4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 
4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Vývoj a geotektonická pozice karpatské předhlubně je určována geodynamickým vývojem Západních 
Karpat. Karpatská předhlubeň vznikala v kompresním režimu během vrásnění Karpat jako důsledek 
tvorby akrečního klínu flyšových příkrovů (Eliáš – Pálenský 1998). V důsledku nárůstu hmotnosti 
orogenního klínu došlo k flexurnímu ohybu okraje desky v předpolí, zrychlené subsidenci a nárůstu 
mocností spodnomiocenních sedimentů před příkrovy. Subdukce severoevropské platformy pod 
karpatsko-panonskou desku se podle Vasse (1998) během miocénu změnila v kolizi typu kontinent-
kontinent. V souvislosti s postupem příkrovů Karpat se osa předhlubně překládala směrem na 
platformu. Neogenní sedimenty v tomto rajonu neleží zcela v autochtonní pozici před čelem příkrovů, 
což dokládají paleomagnetická měření (Márton et al. 2011), strukturně geologické výzkumy (Poul – 
Melichar 2009) a reinterpretace seismických profilů. Protože se většinou jedná o velmi ploché až 
mezivrstevní násuny, je obtížné takové tektonické plochy detekovat přímo. Ve srovnání se středním a 
s. úsekem karpatské předhlubně na Moravě však nejsou deformace miocenních sedimentů tak 
rozsáhlé. Západní hranice sedimentů je transgresivní na podložní horniny brněnského masivu a jejich 
předneogenní sedimentární pokryv. Paleogeograficky je karpatská předhlubeň součástí Centrální 
Paratethydy, která vznikla na místě s. části původní oceánské pánve Tethys a na okrajových svazích 
varisky konsolidované evropské platformy. Na jihu, za hranicemi rajonu, pokračuje alpskou molasou v 
Rakousku, směrem severovýchodním jako karpatská předhlubeň na českém území. 

V HGR 2241 se nacházejí sedimenty karpatské předhlubně v časovém intervalu eger, resp. eggenburg 
až spodní baden. Litologicky se jedná zejména o jíly, písky, silty a štěrky, příp. lokálně o písčité 
vápence až vápnité pískovce či slepence.  

  

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY  

Podloží hydrogeologického rajonu 2241 je poměrně komplikované (Obr. 4-1). Zájmové území je 
představováno horninami prekambrického až paleogenního stáří. 

Autochtonní podklad mladších jednotek buduje hluboce skrytý krystalinický fundament, označovaný 
Dudkem (1980) jako brunovistulikum. V zájmovém prostoru byly zjištěny vrtným průzkumem 
převážně horniny magmatického původu pravděpodobně prekambrického stáří. Sedimentární obal 
brunovistulika reprezentují horniny paleozoika a mezozoika. Sedimenty paleozoika jsou zastoupené 
spodnokambrickými klastiky, spodnodevonskými bazálními klastiky facie old-red, karbonáty 
středního devonu až spodního karbonu (macošské a líšeňské souvrství), spodnokarbonským flyšem 
(myslejovického souvrství) a příp. uhlonosným svrchním karbonem (ostravské souvrství). Lokálně se 
pod sedimenty karpatské předhlubně setkáváme se sedimenty permu, které byly zastiženy např. ve 
vrtu 2241_1 Rybníky situovaném u Oleksovic (Kumpán 2015). Mezozoikum je zastoupeno sedimenty 
jury a spodní a svrchní křídy. Hlubinné vrty ověřily přítomnost platformních jurských sedimentů pod 
v. částí karpatské předhlubně v oblasti mezi Židlochovicemi, Velkými Pavlovicemi a směrem 
k rakouským hranicím. Na Znojemsku j. od Miroslavské hrástě byly vrtně zastiženy autochtonní 
rudické vrstvy svrchní křídy, v předpolí a v podloží ždánické jednotky klementské souvrství svrchní 
křídy. Oblasti nesvačilské a vranovické deprese, dobře patrné na obrázku 4-1 a 4-2, jsou vyplněny 
sedimenty autochtonního paleogénu. 
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Obr. 4-1. Odkryté strukturní schéma na bázi tercierních sedimentů HGR 2241 a 2242 (Krejčí ed. 2014a). 

 
Obr. 4-2 Reliéf podloží HGR 2241 s výraznými depresemi nesvačilského a vranovického kaňonu 
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Nejstaršími sedimenty v karpatské předhlubni jsou malešovické vrstvy představující drobný denudační 
relikt mořských hnědošedých až černošedých slabě vápnitých jílovců se zjevnými tektonickými ohlazy 
(Čtyroký 1991), které se usazovaly na značně členitý reliéf. Zjištěny byly pouze jedním vrtem HV-102 
Malešovice (277,3–305,0 m). Miocenní sedimenty jsou překryty různě mocnými sedimenty kvartéru, 
zejména sprašemi a sedimenty říčních teras. 

 

EGGENBURG 

Sedimentace sladkovodních až terestrických žerotických vrstev nacházejících se v širším okolí 
Znojma a ležících na bázi miocénu začala pravděpodobně již v egeru a pokračovala do eggenburgu 
(Čtyroký 1987; Obr. 4-3). Pestře zbarvené silně kaolinické nevápnité štěrky a písky byly navrtány 
vrtem Žerotice-1 v nadloží paleozoických vápenců.  

Rozsáhlá transgrese sedimentů eggenburgu doprovázená sávskými pohyby zasáhla jz. část karpatské 
předhlubně a Ostravsko. Obě části byly pravděpodobně odděleny nezaplavenou elevací v oblasti 
dnešního Hornomoravského úvalu a Moravské brány. Ukládání sedimentů v jz. části karpatské 
předhlubně probíhalo ve výrazně členitém reliéfu silně kaolinizovaného a hluboce fosilně zvětralého 
krystalinika (Čtyroký 1991). Sedimenty eggenburgu dosahují maximálních mocností přes 500 m v 
bezprostřední blízkosti čela karpatských příkrovů při hranici s Rakouskem. Proměnlivá komunikace s 
otevřeným mořem se odrážela v rozmanitém litofaciálním vývoji sedimentačního bazénu. V jižní části 
karpatské předhlubně lze schematicky rozlišit dva litofaciální vývoje: pánevní a mělkovodní. 

 

 
Obr. 4-3. Stratigrafické schéma HGR 2241 (upraveno podle Brzobohatého 2002) 

 

Ve stratigrafickém profilu leží na bázi eggenburgu jemnozrnné až hrubozrnné, zpravidla celistvé, 
nevápnité pískovce, místy střídané jemnozrnnými štěrky, často kaolinickými, lokálně chloritickými a 
glaukonitickými, dosahujícími celkové mocnosti 20 m. Na elevacích tato klastika chybějí. Vyšší část 
vrstevního sledu tohoto vývoje je tvořena souvrstvím jemně až středně zrnitých písků s mocnými 
vložkami vápnitých jílů o celkové mocnosti dosahující okolo 100 m s bohatou foraminiferovou 
faunou. Výše se ukládala souvrství šedých, zelenavě šedých až černošedých, místy vrstevnatých, tence 
lupenitých až lístkovitě rozpadavých, muskovitických, vápnitých i nevápnitých jílů (místy písčitých) a 
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jílovců s vložkami písků, siltů a uhelných jílů, případně uhelného detritu. Mocnost pelitické sekvence 
dosahuje až 300 m. Adámek (2003) pro ni zavedl název dobropolské jílovce.  

Sedimenty mělkovodního vývoje se nacházejí v oblasti mezi Znojmem, Tvořihrází a Hostěradicemi, 
sporadicky vystupují na povrch. Bazální sedimenty mělkovodního vývoje jsou tvořeny balvanitými 
hrubozrnnými štěrky, jemnozrnnými štěrky, písky až glaukonitickými pískovci, často kaolinickými, 
případně na bázi obsahují polohy rudě zbarvených písků s jíly se zbytky ryb a jsou interpretovány jako 
deltové sedimenty (Čtyroký 1991). Vzhledem k členitosti předmiocenního reliéfu krystalinika je pro 
tento vývoj charakteristická velká proměnlivost litofacií a biofacií. Jižně od vranovické deprese jsou 
známy jako dunajovické pískovce (Adámek 2003) dosahující největší mocnosti okolo 100 m u 
Mikulova a Dolních Dunajovic. Severně od vranovické deprese na nikolčicko-kurdějovském hřbetu 
jsou na bázi eggenburgu křemenné písky a pískovce, arkózové pískovce a slepence, pro které Adámek 
(2003) navrhl název divácké pískovce. Na elevacích často chybějí bazální klastika a jsou zastoupena 
zelenými a modrozelenými, různě písčitými, vápnitými i nevápnitými jíly a silty, vzácně se slabými 
polohami uhelných jílů. Sedimenty mělkovodního vývoje jsou stratigraficky doloženy hojnou 
měkkýší, foraminiferovou a rybí faunou.  

V okolí Božic a Čejkovic představují vyšší část profilu eggenburgskými sedimenty tzv. čejkovické 
písky spojované Nehybou (2000) s procesy probíhajícími ve vlnově dominantní deltě. V nejvyšších 
polohách tohoto souvrství se vyskytuje horizont ryolitových tufitů (Čtyroký 1982; Nehyba 1997; 
Nehyba – Roetzel 1999). 

Hranici eggenburgu–ottnangu v z. části karpatské předhlubně kladou Čtyroký et al. (1978) do nadloží 
ryolitových tufitů nebo poloh montmorillonitových a tufitických jílů. Nehyba (1997) odděluje spodní 
horizont tufitů náležející nejvyššímu eggenburgu a svrchní horizont náležející již ottnangu. V závěru 
sedimentace v eggenburgu došlo jednak k určitému snížení dynamiky, ale především k celkovému 
poklesu salinity vodního prostředí (Hladilová 1996). 

 

OTTNANG  

Vývoj karpatské předhlubně po eggenburgu je ovlivňován štýrskými pohyby, během ottnangu se celé 
území diferencovaně zvedá. V jižní části pánve dochází k částečné erozi eggenburgských sedimentů a 
následné sedimentaci brakických, lagunárních či sladkovodních uloženin místy s anoxickým režimem. 
Charakteristickým znakem pro tyto sedimenty je rychlé vertikální a horizontální střídání facií, zvláště 
lokální střídání písků různé zrnitosti, často s více nebo méně mocnými polohami štěrků, podřadněji s 
polohami jílů. Při bázi leží horizont vulkanoklastik ryodacitového charakteru, jehož zdroj kladou 
Nehyba a Roetzel (1999), podobně jako v případě eggenburgských vulkanoklastik, do karpatsko-
pannonské oblasti, resp. s. Maďarska a v. Slovenska. V celé jz. části karpatské předhlubně v nadloží 
svrchního vulkanogenního horizontu dochází k náhlému faunistickému ochuzení jak v mikrofauně 
foraminifer, tak i ve fauně měkkýšů (Dlabač 1970). V pelitické facii jsou pozorovatelné vlivy 
anoxické sedimentace v podobě rybích zbytků se sádrovcem, v písčité plážové litofacii pouze stopy po 
hrabání krabů, příp. jiných organismů. Tato skutečnost svědčí o náhlém narušení mořského režimu 
pánve, patrně uzavřením komunikace s otevřeným mořem.  

V nadloží tufitů leží s. od Znojma tzv. vítonické jíly s hojnými zbytky ryb a zuhelnatělými úlomky 
rostlin, na něž transgresivně nasedají sedimenty karpatu. Severně od miroslavské hrástě byly v nadloží 
prokázaných eggenburgských sedimentů zjištěny rzehakiové vrstvy, v jejichž podloží v okolí Ivančic 
byly popsány poměrně mocné polohy bentonitických jílů korelovatelné s vulkanogenními horninami 
na Znojemsku (eggenburg) a dokládající tak superpozici rzehakiových vrstev nad vrstvami 
eggenburgu s Pirenella moravica.  
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Na počátku ottnangu pravděpodobně trvalo nejdříve období izolace uzavřené brakické pánve a teprve 
v jeho vyšší části došlo k transgresi na Český masiv v podobě rzehakiových vrstev, která přesáhla 
směrem k Z rozšíření sedimentů eggenburgu (Cicha et al. 1957). Transgrese rzehakiových vrstev byla 
zřejmě vyvolána pohyby příkrovů vnějšího flyše a poklesem Českého masivu. Rzehakiové vrstvy 
představující jemně zrnité, místy až hrubě zrnité písky až štěrky s četnými valouny tmavých rohovců 
původem většinou z jurských vápenců s typickou měkkýší faunou s Rzehakia socialis (Rz.) a se 
zástupci rodů Congeria, Limnopsis, Ctyrokya, Staliopsis a otolitovou faunou svědčící o oligo- až 
brachyhalinním prostředí během sedimentace v ottnangu a průniku chladnějších vod. 

Z profilů a korelace vrtů PMK situovaných na v. okraji Českého masivu je patrná úhlová diskordance 
mezi sedimenty eggenburgu a ottnangu (Žůrek 1987; Čtyroký 1991; obr. 4-4). Sedimenty ottnangu 
tvoří společnou zvodeň se zvětralinami krystalinika, příp. se sedimenty eggenburgu (Žůrek 1987). 
Hydrogeologicky zajímavé sedimenty ottnangu leží přibližně v prostoru mezi Dolními Kounicemi, 
Miroslaví, Lechovicemi a Břežany. Žlutohnědý jemnozrnný až střednozrnný nevápnitý dobře 
vytříděný písek mající charakter kolektoru byl zastižen v mocnosti 34,4 m vrtem 2241_1 Rybníky.  

V zářezech lesní cesty u Ivanovic na z. straně Řečkovického prolomu byly nově (Hanžl et al. 2011a, b) 
zjištěny hnědě navětralé střednozrnné petromiktní štěrky s podpůrnou strukturou prachovito-písčité 
matrix. Oválné až subangulární klasty jsou tvořeny převážně zvětralým granodioritem, který pochází z 
lokálního zdroje. V nadloží vystupují bělavé jemno- až střednozrnné písky, ve kterých byla zjištěna 
redeponovaná křídová mikrofauna. 

V jihovýchodní části předhlubně u Mikulova je na sedimentech eggenburgu transgresivně uloženo 
několik set metrů mocné souvrství pískovců a jílovců, na jejichž bázi vyděluje Adámek (2003) na 
základě korelace vrtů a seismiky jednotný 280 m mocný celek věstonických pískovců. Jsou to jemně 
až středně zrnité vápnité rozpadavé pískovce se sporadickými slabými vložkami prachových jílovců a 
vrstvičkami se zuhelnatělou rostlinnou drtí a lignitem. 

 

KARPAT 

Počátkem karpatu dochází k velkým tektonickým a paleogeografickým změnám souvisejících s 
pohyby ve flyšovém pásmu a z nich vyplývajícím posunem osy předhlubně k SZ (Brzobohatý – Cicha 
1993). Podle Jiříčka (1983) došlo k náhlému úklonu Českého masivu k JJV, což bylo kompenzováno 
na jedné straně úhlovou diskordancí mezi karpatem a egggenburg–ottnangem a na druhé straně 
postupnou transgresí sedimentů karpatu k SSZ. K intenzivní subsidenci došlo především na j. Moravě. 
Teprve od tohoto období lze hovořit o „jihovýchodních svazích“ Českého masivu (Jiříček 1982).  

Bazální klastika, spojená s nástupem marinní sedimentace, jsou vyvinuta jen místy, např. na 
Mikulovsku. Častá přítomnost anoxických facií na bázi mořského karpatu svědčí o transgresi na 
většinou plochý reliéf a nedokonalém větrání pánve (Brzobohatý – Holzknecht 1982). Na základě 
pozorování v některých vrtech se Krystek (1980) domnívá, že v z. části karpatské předhlubně k 
přerušení sedimentace na hranici ottnang/karpat nedošlo. Sedimentace karpatu probíhala v klidném, 
výrazně marinním prostředí mělkého až hlubšího neritika, resp. až mělčího batyálu se salinitou kolem 
34 ‰ (Molčíková 1966) a se zřetelným kolísáním obsahu kyslíku u dna. 

Sedimenty karpatu vystupují na povrch v souvislém pruhu, přerušeném výchozy tektonicky zakleslého 
badenu. Na většině území jsou překryty kvartérními sedimenty. Sedimenty karpatu jsou součástí 
původně velkého sedimentačního prostoru, který sahal z oblasti alpské molasy do prostoru dnešní 
vídeňské pánve a karpatské předhlubně. V jižní části karpatské předhlubně dosahují sedimenty karpatu 
největších mocností (více než 1 100 m) v předpolí Pavlovských vrchů (Obr. 4-4).  
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Obr. 4-4. Geologický řez po linii 1–2, lokalizace na obrázku 3-1. Převýšeno 5x 
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Litologicky jsou sedimenty karpatu vyvinuty ve dvou základních litofaciích – psamitické a pelitické 
(„šlírové“) facii. Psamitická facie je tvořena převážně jemnozrnnými, často jílovito-siltovými, 
vápnitými, většinou silně slídnatými písky. Místy obsahují proměnlivou jílovitou příměs a čočkovitě 
vyvinuté polohy pískovců malých mocností. Maximální mocnost 470 m bazálních psamitických poloh 
karpatu je uváděna ve vrtu Mik-1. Směrem k Z a SZ se mocnosti sedimentů zmenšují, případně je 
písčitý vývoj zcela redukován a převládá výrazně facie pelitická, jak dokládají vrty Muš-1 a No-1 
(Adámek 1977). Facii pelitickou tvoří monotónní zelenavě šedé, světle šedé, vápnité, převážně silně 
prachovité, muskovitické, zpravidla lístkovitě nebo lasturnatě odlučné jíly („šlíry“). V některých 
polohách je jejich odlučnost dána vrstevnatostí podle horizontálních subparalelních siltových lamin. 
Ojediněle obsahují polohy drobnozrnného štěrčíku. Sedimentace pelitů je charakteristická velkou 
litologickou i texturní monotónností.  

Poněkud odlišný vývoj karpatu byl zjištěn v z. oblastech j. části předhlubně, kde byly Dlabačem 
(1970) na bázi pozorovány bělavě šedé jemně laminované břidličnatě až destičkovitě odlučné 
diatomové jíly až diatomity s bohatými společenstvy brakických i mořských rozsivek. Faunisticky je 
karpat velmi bohatý, z typických zástupců hlubokovodnějších společenstev foraminifer je možno uvést 
taxony Uvigerina graciliformis Papp et Turn., Pappina breviformis (Papp et Turn.), Globigerina 
ottnangiensis Rögl, v mělčích prostředích se hojněji objevují druhy Ammonia viennensis (d`Orb.), 
Elphidium fichtelianum (d'Orb.) a jiné. Ve faunisticky ochuzených faciích se často nalézají úlomky 
kostí kostnatých ryb a fragmenty jehlic hub.  

Na jihu karpatské předhlubně je formálně akceptován pro sedimenty karpatu název laaské souvrství, 
přecházející z Dolního Rakouska. Laaské souvrství zahrnuje mušovské vrstvy a nadložní 
novopřerovské vrstvy (Adámek et al. 2003). Nejvyššímu karpatu v nadloží laaského souvrství náležejí 
ivaňské vrstvy. 

 

BADEN 

Nová transgrese ve spodním badenu zasahuje do rozdílně subsidující předhlubně od JZ i SV a báze 
badenu není tedy všude synchronní. Sedimenty se začaly ukládat po intenzivní tektonické činnosti 
během mladší štýrské orogeneze, místy na značně členitý reliéf. Změny v celkovém vývoji této oblasti, 
zvláště stále vystupující čela sávských příkrovů, měly vliv i na úložní poměry během spodního badenu 
i po něm. Zatímco sedimenty karpatu jeví generelně úklon k JV až V, vrstvy spodního badenu upadají 
převážně k SZ, což mimo jiné naznačuje, že ve spodním badenu se stal prostor typickou předhlubní. V 
jihozápadní části karpatské předhlubně se aktivně projevují zlomy nesvačilské deprese. 

V první fázi se vytvořila úzká centrální deprese, zaplňovaná nejdříve klastiky, která v hlubších částech 
pánve přecházela v pelity. Na okrajích bazénu se „téglová facie“ prstovitě zastupovala s okrajovými 
klastiky, jejichž složení je silně ovlivněno lokálními oblastmi snosu. Klastika, k nimž jsou řazeny 
např. troskotovické štěrky (vystupují v okolí Troskotovic), příp. brněnské písky obsahující přeplavené 
schránky rzehakií vystupující na několika lokalitách na Brněnsku, jsou vyvinuta ve dvou faciích. 
Hrubě klastický vývoj charakterizovaný hrubozrnnými až balvanitými štěrky a slepenci s převahou 
flyšového materiálu je vázán na úzký pruh mezi Vranovicemi a Novým Přerovem. Podle Krystka 
(1980) mají tato klastika ráz říčních štěrků nebo štěrků uložených v prohlubni mezi pobřežím a 
předbřežním valem. Středně až hrubozrnné písky až písčité štěrky, místy stmelené v pískovce, 
převládají v severnější části území. Klastika obsahují i četné závalky či útržky pelitů ottnangu, karpatu 
a spodního badenu (Krystek 1974; Petrová et al. 1998). Posledně jmenované svědčí o ± synchronní 
sedimentaci klastik a pelitů spodního badenu. Brněnské písky jsou podle Nehyby (2001) 
interpretovány jako produkty hrubozrnné delty Gilbertova typu. Doklad střídání písků s polohami jílů 
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a písčitých jílů představuje profil vrtem 2241_2 v Brně-Černovicích, který je zastihl v mocnosti 178,9 
m, neprošel však do jejich podloží. Brněnské písky byly zdokumentovány také geologickým vrtem 
2241_B Brno-Černá Pole, kde byl šedý až šedozelený, do podloží až světle hnědý, jemnozrnný až 
hrubozrnný, dobře až špatně vytříděný, vápnitý, subhorizontálně uložený střídající se s planárně šikmo 
zvrstveným, silně jemně slídnatý písek, místy se závalky jílu zastižen v celkové mocnosti 62,9 m. 

 

Obr. 4-5. Geologický řez po linii 3–4, lokalizace na obrázku 3-2. Převýšeno 5x. 

 

Po krátkém projevu regresních tendencí dochází k výraznému poklesu jz. ležících oblastí a k rozšíření 
spodnobadenské transgrese relativně daleko na Český masiv. Tato druhá etapa vývoje spodnobadenské 
předhlubně představuje dalekosáhlou transgresi moře na západomoravské krystalinikum, brněnský 
masiv, devon Moravského krasu a kulm Drahanské vrchoviny. Pelity sedimentují často bez bazálních 
klastik přímo na předbadenské podloží, okrajová klastika jsou vyvinuta především při jv. okraji 
karpatské předhlubně. Pelity většinou nasedají ostře na podloží nebo na bazální klastika (Pálenský et 
al. 2010). Během této fáze se ukládají zejména šedo- až hnědozelené silně vápnité nevrstevnaté 
střípkovitě rozpadavé jíly („tégly“), ve vyšších horizontech s vložkami světlešedého jemnozrnného 
vápnitého písku a prachu, které nasedají ostře na spodnobadenská klastika nebo na starší předtercierní 
horniny. Vápnité jíly se místy střídají s hojnými, často mocnými polohami šedých jemnozrnných 
vápnitých písků až prachů. „Tégly“ se obecně ukládaly ve velmi dobře prokysličeném prostředí, 
relativně daleko od břehu, místy v depresích hlubokých až několik set metrů, např. v kuřimsko-
řečkovickém prolomu (Obr. 4-5). Vápnité jíly a písky jsou charakteristické velmi bohatými 
společenstvy foraminifer s Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina glomerosa (Blow), Uvigerina 
macrocarinata Papp et Turn., s hojnými jehlicemi hub, ostny ježovek, rybími otolity, zoárii 
mechovek, ostrakody a nanoplanktonem patřícím zóně NN 5.  

Na elevacích vznikaly hlízovité či biohermové, resp. biostromové řasové nebo mechovkové vápence, 
místy s čočkami vápnitých jílovců. Jako větší relikty jsou rozšířeny např. u Židlochovic na kopci 
Výhon. Tyto sedimenty se střídají nebo jsou doprovázeny polohami středně zrnitých až hrubozrnných 
vápnitých písků a vápnitých jílů. Faunisticky jsou velmi proměnlivé, střídají se tělesa řasových 
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vápenců s hojnou měkkýší faunou, s mechovkami či s velkými foraminiferami. Planktonní 
foraminifery dokazují, že během sedimentace vápenců existovalo dokonalé spojení s otevřeným 
mořem. Mocnost reliktů řasových vápenců jen vzácně přesahuje 10 m. Sedimenty spodního badenu 
jsou velmi často překryty různě mocnými pokryvy kvartérních sedimentů. 

 

KVARTÉR 

Kvartérní sedimenty překrývají velmi často podložní sedimenty miocenní. Jedná se zejména o 
fluviální a eolické sedimenty (spraše), v menším rozsahu se setkáváme s deluvioeolickými, 
svahovými, splachovými či antropogenními sedimenty. Stratigraficky je řadíme většinou do 
pleistocénu, v menší míře do holocénu až recentu. Největší význam pro geologii kvartéru má 
složitý terasový systém řek Dyje, Svratky, Jevišovky, Svitavy, Jihlavy a jejich přítoků ukládající se 
v období spodního–svrchního pleistocénu. Nejmladší fluviální štěrky vyplňují koryta současného 
říčního systému. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Vznik karpatské předhlubně a její geotektonické postavení jsou úzce spjaty s pozdním stadiem 
kolize karpatského orogénu se západoevropskou platformou (Obr. 4-6). Kontinuální podsouvání 
platformy pod karpatský orogén vyvolalo ve spodním miocénu nárůst akrečního klínu vnějších 
Západních Karpat, flexurní prohyb okraje platformy a založení sedimentačního prostoru alpsko-
karpatské předhlubně. V důsledku postupu alpínské fronty Karpat na platformní předpolí se ve stejném 
směru překládalo v miocénu depocentrum předhlubně. Tlakem a zátěží akrečního klínu vnějších 
Západních Karpat se ve spodním miocénu vytvořila před čelem příkrovů v předneogenním podkladu 
čelní výduť (forebuldge; Nehyba – Šikula 2007). Nejvýraznější tektonické prvky jsou, kromě 
násunových ploch flyšových příkrovů, pohřbené morfologicko-tektonické struktury podloží, odrážející 
se i ve stavbě neogénu. Nasunutí příkrovů je ploché, příkřejší plocha nasunutí byla zjištěna v okolí 
Pavlovských vrchů (Kalášek et al. 1963), což je patrné i na geologickém řezu (Obr. 4-4).  

Zlomové systémy jsou relativně podřadné a projevují se spíše v hlubších vrstvách (Buday – Cicha 
1967). Zlomy z hlubších poloh výplně, popř. porušující podloží, k povrchu většinou vyznívají. 
Doprovázejí především pruh podélných elevací, v zájmovém území se jedná o zlom dyjský (Veit 
1953) mezi Měnínem a rakouskou hranicí. Amplituda zlomu málokdy přesahuje 100 m. Druhý 
výraznější podélný pokles probíhá při v. okraji Českého masivu a odděluje neogén výplně karpatské 
předhlubně od neogenního pokryvu Českého masivu.  

V kompresním s.–j. režimu vznikly poruchové zóny sv.–jz. směru, které byly ve spodním badenu 
aktivovány zlomy (Kováč 2000). Některé z nich mají charakter levostranných strike-slip zlomů a 
výrazně se uplatňují ve stavbě předhlubně. Významné jsou podélné zlomy jz.–sv. směru ověřené řadou 
vrtů a seismickými profily. Dílčí badenská pánev je omezena zlomovými systémy (Obr. 4-4 a 4-7). 
Paralelní s tímto zlomem je východnější věstonický zlomový systém (Obr. 4-4), který svou těsnící 
funkcí má zásadní význam pro uchování uhlovodíků v bazálních klastikách spodního miocénu na 
dunajovické struktuře. Na základě četných vrtů a seismických měření zlom probíhá od státní hranice s 
Rakouskem přes Březí, z. od Dolních Dunajovic a Horních Věstonic na Strachotín. Adámek (1979) 
přisuzuje zlomu v nižším spodním miocénu synsedimentární a antitetický charakter s poklesem 200 až 
250 m západní kry na povrchu mesozoika a s postupným vyzníváním v karpatu. Pícha et al. (2006) 
považují věstonický zlom za přesmyk.  
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Obr. 4-6. Paleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě v terciéru (Brzobohatý 
2002). 

Legenda: 1 - okraj Českého masivu vystupující na povrch, 2 - dnešní okraj přesunutých Západních Karpat, 3 - vnější okraj 
flyšových příkrovů, 4 - mořské pánve. MH - mořská hladina, PAP - prostor autochtonního paleogénu, B – bulharský zlomový 
systém, SCH - schratenberský zlomový systém, ST - steinberský zlomový systém, RP - zbytkové (reziduální pánve), VP - 
vídeňská pánev, ZP - ždánický prostor, PP - pouzdřanský prostor, KP - karpatská předhlubeň, DP - dunajská pánev. 

 

Z hlediska dosavadní strukturně-geologické analýzy rajonu 2241 vyplývá tektonické postižení 
sedimentů neogénu nejen vertikálními poklesy a zdvihy, ale také drobnými horizontálními posuny. 
Horizontální posuny v prostoru brněnské aglomerace mají za následek, že osa centrální deprese není 
souvislá, ale uskakuje a vytváří se několik oddělených depocenter (Obr. 4-8). 
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Obr. 4-7. Strukturní schema na bázi tercierních sedimentů rajonu 2241 (Krejčí et al. 2014b). 

 

Tyto posunové zlomy mohou mít za následek vznik určitých netěsností v tělesech kolektorů neogenní 
zvodně, ale zároveň dezintegrují hlavní artéskou zvodeň v brněnské aglomeraci do několika dílčích, 
relativně uzavřených rezervoárů. Tím je zabráněno kontaminaci artéské zvodně jako celku. Do 
centrální pánevní deprese vyúsťuje několik podzemních kolektorských zdrojnic – modré šipky na 
schématu na Obr. 4-8. Podle studie během projektu „Rebilance“ byla povrchová zdrojová síť paleořek 
v období spodního miocénu poněkud jiná než v badenu. Spodnomiocenní zachované sedimenty 
vytvářejí meandrující „paleotok“ v sz. části území a dále výplň koryta, zahloubeného do krystalinika 
brněnského masivu v sv. části schématu na Obr. 4-8. Spodnomiocenní sedimenty nepřesahují obvykle 
v brněnské aglomeraci mocnost přes 100 m. V období spodního badenu docházelo k vyplnění dříve 
nezaplněných starších paleoúdolí a tak relativně plochý reliéf může v sobě zahrnovat úzká koryta či 
zálivy s badenskou výplní mocnou desítky metrů [např. v j. části sídliště Brno-Lesná (Hruška et al. 
1983) nebo v prostoru sídliště Brno-Vinohrady, kde byly vyhloubeny vrty s mocností spodního badenu 
až 80 m. 
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Obr. 4-8. Schéma ze Strukturní mapy na bázi tercierních sedimentů na území brněnské aglomerace.. 

 Legenda: velké modré šipky vyjadřují horizontální posuny, modré šipky vyústění několika podzemních kolektorských zdrojnic 
do centrální pánevní deprese. 

 

V prostoru karpatské předhlubně mimo oblast brněnské aglomerace byly zjištěny na seismických 
profilech ploché násuny uvnitř miocenních sedimentů (Hubatka 2013). Lokalizace tohoto řezu ve 
strukturní mapě je na Obr. 4-7, která současně představuje zjednodušený náhled strukturní mapy na 
povrch předtercierního reliéfu s vyznačením povrchových miocenních jednotek. Z interpretovaného 
hloubkového řezu podél profilů 294/82 a 183/75 (Obr. 4-7 a 4-9) je patrné, že dynamické procesy 
zájmové oblasti vycházejí z krystalinického podloží. V komplexu krystalinika je možné vymezit dva 
bloky s odlišnou vnitřní stavbou. Severozápadní blok, který sledujeme v prostoru vrtu Pohořelice-1, 
nese stopy variských struktur. Jihovýchodní blok je zjevně přebudován alpínským vrásněním, lze v 
něm korelovat řadu šikmých reflexů, které upadají k JV. V seismickém řezu lze přesvědčivě vymezit 
rozhraní mezi těmito bloky. Interpretované násunové plochy přecházejí z krystalinika do komplexu 
mezozoika, v jehož čele se projevuje řada drobných přesmyků, které omezují paleogenní a 
spodnomiocenní komplexy v podloží centrální části karpatské předhlubně. 

Miocenní sedimenty předhlubně při z. okraji pánve jsou převážně subhorizontálně uloženy na 
předneogenním podkladu. V prostoru mezi vrty Pohořelice-1 a Iváň-1 se nad transgresní strukturou 
mezozoika projevuje silný šikmý reflexní horizont, který rozčleňuje sedimentační prostor karpatu. 
Tento šikmý reflexní horizont interpretujeme jako tektonickou plochu, která vymezuje okraj pánve, 
vyvíjející se samostatně v rámci karpatské předhlubně. Tektonické pohyby z prostoru karpatské 
předhlubně jsou dokládány poměrně často (Márton et al. 2011; Poul a Melichar 2009). Podle 
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paleomagnetických výzkumů (Márton et al. 2011) lze doložit paleomagnetické rotace sedimentů 
miocénu až do prostoru Hevlína na Znojemsku. 

 
Obr. 4-9. Interpretace seismických profilů 294/82 a 183/75 (Hubatka 2013). 

 
Obr. 4-10. Výřez ze Strukturní mapy na bázi tercierních sedimentů v HGR 2241 s vymezením žerotického 

příkopu. 
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Ve výřezu z Odkryté strukturní mapy na bázi tercierních sedimentů (Obr. 4-10) je patrná zlomově 
omezená depresní zóna, která je pracovně označována jako žerotický příkop. Omezují ji zlomy směru 
SZ–JV. Žerotický příkop je zřejmě ovlivněn hlubinným zlomovým systémem – sázavským hlubinným 
zlomem (Blížkovský et al. 1986 a 1988), který byl aktivní ještě v období terciéru. Depresní struktura 
obsahuje relikty sedimentů moravskoslezského paleozoika a dále dokládá přítomnost unikátních dříve 
neznámých sedimentů svrchní křídy. Výskyt reliktu žerotických vrstev je většinou souvisle překrytý 
sedimenty eggenburgu až ottnangu, v jv. části sedimenty karpatu. 
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Obr. 4-11. Odkrytá geologická mapa HGR 2241. 
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Obr. 4-11a. Odkrytá geologická mapa HGR 2241 - legenda 
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Obr. 4-11b. Odkrytá geologická mapa HGR 2241 – legenda (pokračování) 
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 2241 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 2241 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na Obr. 4-12 jsou 
uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 2241 za období let 1981-2010 v závislosti na morfologii 
terénu. Průměrné roční srážkové úhrny na ploše HGR 2241 se pohybují kolem 500 mm, což řadí 
zájmové území mezi srážkově mírně podprůměrně oblasti České republiky. 

 

 
Obr. 4-12. Průměrné roční srážkové úhrny v letech 1981–2010 (mm/rok) a jejich závislost na nadmořské výšce 

 

Tab. 4-1. Vývoj srážkových úhrnů. 

 
1961–1980 

(mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
HGR 2241  476,70 505,82 1,06 540,19 1,07 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 484,00 511,73 1,06 548,15 1,07 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 473,76 510,12 1,08 551,25 1,08 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 472,85 504,33 1,07 543,11 1,08 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 498,37 527,66 1,06 549,91 1,04 

 
 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 
1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 
HGR 2241  8,98 9,64 0,66 9,96 0,32 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 8,97 9,62 0,65 9,92 0,30 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 9,02 9,66 0,64 9,96 0,30 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 8,63 9,30 0,67 9,66 0,36 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 8,74 9,36 0,62 9,71 0,35 

 

Na základě hodnot uvedených v Tab. 4-1 a Tab. 4-2 lze konstatovat, že na území HGR 2241 nebyl 
indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových úhrnů Byl indikován statisticky 
významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok. 
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Tab. 4-3. Základní údaje o vodoměrných stanicích a výsledky měření  

vodní tok stanice  
(m n. m.) 

plocha povodí 
(km2) 

průměrný srážkový úhrn 
1981–2010 (mm) 

průměrný průtok  
1980–2010 (m3.s-1) 

Dyje Trávní Dvůr (222,8) 1022,09 510,14 0,963 
Jevišovka Božice (273,57) 263,26 504,35 0,246 
Svratka Židlochovice (250,68) 455,10 527,68 0,175 

 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 
vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 
vody v přírodě. Při zpracování rajonu byly využity výsledky dlouhodobých pozorování hladin v 
pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, dlouhodobé 
řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek a dalších meteorologických veličin. 
Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance vytvořily podmínky, v nichž byly 
základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a posuzovány nejen z hlediska 
dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých řadách (1981-2010). Z 
provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako celkový odtok 
z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale 
kolísá i v měřítku desetiletí (1981 – 2010). Přitom se ukázalo, že zejména dlouhodobé změny 
podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin podzemní vody lze z valné části 
vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

Pro metodiku stanovení přírodních zdrojů podzemní vody z toho vyplývá, že je třeba výsledky 
z krátkodobých účelových pozorování vždy posoudit z hlediska dlouhodobé proměnlivosti a přisoudit 
jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Měření byla realizována jako expedičního hydrometrování postupných profilových průtoků na toku. 
Metoda vychází z předpokladu, že jednou z hydrologických charakteristik každého vodního toku je 
čára jeho postupných profilových průtoků (čára PPP), konstruována jako grafický záznam vztahu 
průtoků absolutních nebo specifických a příslušných délek toku či velikosti povodí. Grafická derivace 
tohoto vztahu pak udává intenzitu příronu nebo ztráty. Přitom se předpokládá, že průtok v určitém 
profilu je výsledkem úhrnného působení všech činitelů, uplatňujících se v hydrologickém režimu 
hydrogeologické struktury nebo její části. Čára PPP nám pak dává představu o tom, jak se v důsledku 
těchto činitelů mění průtok směrem po toku. V ideálním případě, kdy je prostorové rozložení 
ovlivňujících činitelů rovnoměrné, se čára PPP jeví jako přímka a její vývojový trend by byl 
narušován pouze v místech zaústění jednotlivých přítoků. Ve skutečnosti však je vývoj průtoků v 
podélném profilu toku ovlivňován celou řadou faktorů, což má za následek nepravidelný průběh tvaru 
čáry PPP.  

V HGR 2241 byla hydrometrická měření realizována na potocích Říčka (č. povodí 4-15-03-092÷104), 
Litava (č. povodí 4-15-03-028÷113) a Bobrava (č. povodí 4-15-03-002÷020) v povodí řeky Moravy. 

Potok Říčka odvodňuje kulmské horniny Drahanské vrchoviny a dále j. část Moravského krasu a 
částečně i neogenní sedimenty karpatské předhlubně. Vodnosti potoka Říčka po toku přibývá, ke ztrátě 
0,023 m3/s dochází jen při vtoku do neogenních (ottnang) sedimentů karpatské předhlubně charakteru 
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střídání poloh jílů, písků a štěrků. Suché období léta 2014 nedovolilo potvrdit odvodňování struktur 
Moravského Krasu, ke kterému přes potok Říčku dochází zřejmě jen v obdobích bohatších na srážky. 

Potok Litava pramení v obci Litenčice v Litenčické pahorkatině a po více než 55 km vlévá z levé 
strany do řeky Svratky. Sledován byl dolní tok potoka Litava v délce přes 22 km se vzdálenostmi mezi 
měrnými profily od 2,5 do 4 km. Tato část toku odvodňuje flyšové sedimenty sz. části karpatské 
předhlubně, které jsou tvořeny širokou škálou hornin od jílů, písků, štěrků, pískovců a slepenců až po 
vápence. Výrazná niva je budována fluviálními písčitohlinitými sedimenty, které přechází do 
fluviálních, převážně hlinito-písčitých uloženin. Vodnosti toku přibývá až do profilu v Šaraticích, 
odkud pak vtéká Litava do v. okraje sedimentů vyšší terasy řeky Svratky (tuřanská terasa), kde 
infiltruje do propustných sedimentů postupně množství 0,155 m3/s vody. Od měrného profilu v obci 
Měnín dochází k příronům do vodního toku díky zaústění potoka Říčka v obci Měnín, Moutnického 
a Šitbořického potoka a potoka Dunávky. 

Potok Bobrava pramení sz. od obce Rudka v Českomoravské vrchovině, teče od SZ k JV a v. od obce 
Popovice se zprava vlévá do řeky Svratky. Jeho tok byl sledován v délce přes 14 km s měrnými profily 
ve vzdálenostech od 1,5 do 3 km. Potok odvodňuje moravikum (ruly), permokarbon Boskovické 
brázdy (pískovce) a brněnský masiv (granodiority, amfibolity). Tok má nevýraznou údolní nivu 
budovanou fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty. Vodnosti v toku Bobravy přibývá v celé 
měřené délce až po fluviální písky až písčité štěrky před profilem v Popovicích, které budují údolní 
nivu řeky Svratky, do kterých infiltruje voda v množství 0,042 m3/s, takže jen menší část (0,017 m3/s) 
z celkového průtoku Bobravy (0,059 m3/s) vtéká do koryta Svratky. 

V oblasti HGR 2241 byly rovněž zřízeny stanice s kontinuálním záznamem hladiny vody 
v povrchovém toku. Jejich lokalizace spolu s naměřenými výsledky je znázorněna na Obr. 4-13 a v 
Tab. 4-4. 

 

Tab. 4-4. Hydrometrické měření  

Profil č. Situace vodoměrného profilu Průtok Q (m3/s) Velikost příronu=↑  
ztráty=↓ (m3/s) 

1 Říčka v Mariánském údolí v Brně - Líšni u mostu komunikace 
k vládní vile 0,0102  

2 Říčka v obci Podolí na mostě  
u kostela 0,0079 ↓0,023 

3 Říčka u mostu na ulici Hřbitovní v obci Šlapanice u Brna 0,0211 ↑0,0132 
4 Říčka v obci Telnice 0,029 ↑0,0079 
1 Litava pod mostem na ulici U Spavu v obci Slavkov u Brna 0,078  

2 Litava v obci Hrušky na křížení se silnicí  
č. 416 0,134 ↑0,056 

3 Litava v obci Šaratice pod mostem silnice  
č. 416 do Hostěrádek - Rešova 0,201 ↑0,067 

4 Litava v Újezdě u Brna pod ulici Komenského 0,141 ↓0,060 

5 Litava u mostu silnice č. 416 mezi Újezdem  
a Žatčany 0,121 ↓0,020 

6 Litava na z. okraji obce Žatčany 0,046 ↓0,075 
7 Litava na j. okraji obce Měnín 0,072 ↑0,026 
8 Litava na s. okraji obce Blučina 0,120 ↑0,048 
1 Bobrava u ČOV v obci Radosticích 0,023  
2 Bobrava u Spáleného mlýna v k. ú. obce Ořechov 0,030 ↑0,007 
3 Bobrava u Anenského mlýna v k. ú. obce Ořechov 0,037 ↑0,007 
4 Bobrava v obci Želešice u mostku na ulici P. Bezruče 0,045 ↑0,008 
5 Bobrava v obci Želešice u mostu na ulici 1. máje 0,059 ↑0,014 
6 Bobrava u ČOV v obci Popovice 0,017 ↓0,042 
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Obr. 4-13. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 2241 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

Neogenní sedimenty v HGR 2241 lze podle jejich litologické povahy a hydrogeologické funkce 
rozdělit do dvou skupin. Jsou to písky, písčité štěrky a štěrky ve funkci kolektorů a jíly, vápnité jíly a 
slíny ve funkci izolátorů. Typické pro ně jsou časté litofaciální změny ve vertikálním i horizontálním 
směru, což způsobuje nepravidelné střídání kolektorů a izolátorů, které do sebe prstovitě přecházejí a 
navzájem se zastupují. Mocnost celého tohoto komplexu, tvořeného sedimenty eggenburgu-ottnangu, 
karpatu a badenu generelně roste od SZ z výběžků neogenních sedimentů na brněnském masivu k JV 
do nitra pánevní struktury od prvních desítek až do několika set metrů.  

V závislosti na geologické stavbě a litofaciálním vývoji sedimentární výplně karpatské předhlubně lze 
vymezit hlavní infiltrační oblasti (výchozy klastických sedimentů eggenburgu-ottnangu na z. a sz. 
okraji  a výchozy klastických sedimentů spodního badenu na v. okraji rozšíření neogenních sedimentů) 
s volným režimem proudění podzemních vod a struktury artéských pánví s napjatými zvodněmi (v 
centrálních částech pánve). 

Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou překryty mocnými souvrstvími kvartérních, převážně 
fluviálních uloženin, a spraší. V místech styku neogenních a kvartérních kolektorů (bez přítomnosti 
nadložního izolátoru) může docházet k mísení podzemní vody těchto zvodní a k jejich vzájemné 
dotaci. 

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Neogenní sedimenty ve funkci kolektorů 

V píscích, písčitých štěrcích a štěrcích může podzemní voda dobře proudit a za příznivých podmínek 
se akumulovat a vytvářet vodárensky využitelné zvodně. Doplňování podzemní vody se uskutečňuje 
drénováním okolních horninových komplexů a infiltrací atmosférických srážek ve výchozech 
nesoudržných sedimentů na povrch ve výše zmíněných infiltračních oblastech. V infiltračních 
oblastech vznikají poměrně mocné zvodně s volnou hladinou podzemní vody, které jsou 
charakteristické pro sedimenty eggenburgu-ottnangu uložené při z. okraji karpatské předhlubně a pro 
bazální klastika spodního badenu ve v. polovině území. Podzemní vody těchto kolektorů jsou 
charakteristické pro zónu aktivního oběhu, mají příznivé chemické složení se střední celkovou 
mineralizací a jsou proto využitelné jako pitné vody pouze s minimální úpravou.  

 Směrem do centra karpatské předhlubně jsou zvodněné kolektory překryty komplexem izolátorů, 
který je tvořen sedimenty karpatu v nadloží kolektorů eggenburgu-ottnangu a pelitickými sedimenty 
badenu v nadloží bazálních badenských klastik, a potom mají napjatou hladinu s negativní nebo 
pozitivní piezometrickou úrovní. Prodloužením doby kontaktu podzemní vody s okolním horninovým 
prostředím dochází k příslušným změnám jejich chemismu a růstu celkové mineralizace. 

 
Neogenní sedimenty ve funkci izolátorů 

Soudržné jíly, vápnité jíly a slíny karpatu, badenu a částečně i eggenburgu-ottnangu vytvářejí pro 
pohyb podzemní vody velmi nepříznivé prostředí. Jejich hydrogeologický význam v zájmové oblasti 
spočívá ve vytváření nepropustného podloží, čímž umožňují vznik akumulací podzemní vody 
v nadložních klastických sedimentech, nebo naopak tvoří krycí vrstvu těchto sedimentů a znesnadňují 
pronikáni znečištění do podzemních vod. V příhodných hydrogeologických podmínkách představují 
artéský strop, který způsobuje napětí hladiny podzemní vody. 
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CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SOUVRSTVÍ 

EGGENBURG-OTTNANG 

Infiltrační oblast 

Infiltrační oblast sedimentů spodního miocénu tvoří pruh široký zhruba 2–12 km při z. a sz. okraji této 
části karpatské předhlubně, ve kterém psamitické a psefitické sedimenty eggenburgu a ottnangu 
spočívají přímo na krystalinických horninách Českého masivu. Sedimenty eggenburgu-ottnangu 
uložené přímo na krystalinických horninách Českého masivu místy pozvolna přecházejí do 
hrubozrnných pestrých písků silně zvětralého skalního podloží a mohou společně vytvářet poměrně 
významný kolektor.  

Průlinově propustné kolektory o mocnosti od 20 (ve výběžcích neogenních sedimentů zasahujících do 
krystalinika) do 100 m vázané na tyto psefitické a psamitické sedimenty zde postrádají překrytí 
izolační vrstvou relativně nepropustných jílů a dochází v nich ke vzniku zvodní s převážně volnou 
hladinou, jejichž mocnost kolísá v rozpětí 20–80 m. Probíhá zde jednak přímá infiltrace 
atmosférických srážek a jednak dotace podzemní vodou z puklinových kolektorů tektonicky porušené 
okrajové zóny Českého masivu. Generelní směr proudění podzemní vody v této oblasti je k V, 
respektive k JV pod sedimenty karpatu. Část infiltrované vody se odvodňuje již v údolích v této z. 
části karpatské předhlubně, např. v soutokové oblasti Skaličky a Jevišovky, kde bylo vzestupné 
proudění prokázáno vrty s výtlačnou úrovní hladiny podzemní vody první metry nad terén. 

V sedimentech eggenburgu-ottnangu v infiltrační oblasti lze vyčlenit dva rozsáhlejší kolektory 
podzemní vody, které jsou od sebe odděleny mocným souvrstvím pelitických sedimentů (jíly, popř. 
vápnité jíly) a zřejmě spolu hydraulicky nesouvisí. 

Mělčí kolektor podzemních vod o mocnosti 10–30 m tvoří souvrství jemnozrnných až hrubozrnných 
písků s pouze ojedinělými vložkami pelitů (čejkovické vrstvy). Vyskytuje se v okolí Čejkovic a 
Oleksovic, odkud pokračuje k S a SZ až k výchozové části Českého masivu a k V pod sedimenty 
karpatu. Voda tohoto kolektoru je v hydraulické spojitosti s podzemní vodou proudící v údolní nivě 
Skaličky. Hladina podzemní vody je převážně volná, místy mírně napjatá s negativní piezometrickou 
úrovní.  

Hlubší kolektor v sedimentech eggenburgu-ottnangu je vázán na komplex v horizontálním i 
vertikálním směru nepravidelně se střídajících kolektorů a izolátorů s převahou izolátorů (žerotické 
vrstvy). Dílčí kolektory zde zastižené mají poměrně malou mocnost (maximálně do 20 m) a jsou 
vázány především na jemně až středně zrnité písky. 

Místy především vlivem značné faciální proměnlivosti ve vertikálním směru vznikají dílčí artéské 
pánve, např. v území mezi Lechovicemi, Stošíkovicemi a Oleksovicemi. Mocnost zvodnělých písků v 
místech, kde vyplňují hluboké deprese v předneogenním reliéfu, dosahuje až kolem 130 m. Izolační 
krycí vrstva pelitických sedimentů eggenburgu-ottnangu v hydrogeologických vrtech v okolí 
Stošíkovic dosahuje mocnosti 35–45 m a po jejím proražení byla zaznamenána výtlačná úroveň 
hladiny podzemní vody okolo 40 m, takže v níže položených částech pánve (vrty u Stošíkovic, 
Oleksovic) má pozitivní piezometrickou úroveň. 

Kromě těchto dvou hlavních kolektorů podzemních vod v sedimentech eggenburgu-ottnangu existují 
ještě další v píscích případně štěrcích uzavřených jílovitými sedimenty, jejichž význam je pro jejich 
malou plošnou rozlohu i mocnost pouze místní. Poloha zvodněných jemnozrnných písků je známa z j. 
okolí Miroslavi a z okolí obce Kašenec, kde se noří pod vrstvu nepropustných jílů; a z území v. od 
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Oleksovic, kde je pravděpodobně v hydraulické spojitosti s mělčím kolektorem podzemní vody 
v sedimentech eggenburgu-ottnangu. 

V infiltrační oblasti a oblasti dílčích artéských pánví je celá řada jímacích území, která zásobují místní 
nebo skupinové vodovody.  

Artéská oblast 

Podél linie probíhající od Dyjákoviček směrem na Mackovice, Kašenec a dále na Olbramovice, 
Krupařovice a Rajhrad se sedimenty eggenburgu-ottnangu noří pod převážně pelitické sedimenty 
karpatu o mocnosti až několik set metrů, které způsobují napětí hladiny podzemní vody s převážně 
pozitivní piezometrickou výškou. Celková mocnost sedimentů eggenburgu-ottnangu v artéské oblasti 
karpatské předhlubně je od 50 do 200 m, přičemž největší mocnosti jsou vázány na deprese 
v předneogenním reliéfu, zejména v okolí Mackovic a Božic. Rovněž v artéské oblasti můžeme 
vyčlenit dvě rozsáhlejší polohy kolektorů. 

Hlubší kolektor podzemní vody v sedimentech eggenburgu-ottnangu v artéské oblasti karpatské 
předhlubně byl ověřen mezi Božicemi a Mackovicemi, kde jeho mocnost přesahuje 80 m. Směrem 
k S a Z se mocnost tohoto komplexu rychle zmenšuje, k JV vyznívá úplně. Kolektory zde zastižené 
mají poměrně malou mocnost (maximálně do 20 m) a jsou vázány především na jemně až středně 
zrnité písky, od nadložního souvrství kolektorů jsou odděleny 3–5 m mocnou polohou jílů, jejíž 
izolační funkce však není prokázána. 

Vertikálně i horizontálně rozšířenější je výše položené souvrství jemnozrnných až hrubozrnných písků 
o mocnosti až 140 m kryté sedimenty karpatu, jejichž mocnost se pohybuje v rozsahu 35–100 m. Toto 
souvrství bylo ověřeno vrtnými pracemi zejména v oblasti Branišovic, Olbramovic, Kašence a 
Damnic.  

Směr proudění podzemní vody v oblasti artéských vod karpatské předhlubně sleduje sklon 
předneogenního podloží, tzn. generelně k V až JV. K odvodnění dochází nejčastěji skrytě do mladších 
sedimentů nebo uměle prostřednictvím artéských vrtů. 

Z významnějších jímacích území v artéské oblasti lze uvést jímací území v Damnicích a Kašenci, 
která zásobují skupinový vodovod. Z vodárenského hlediska je však společným znakem většiny 
podzemních vod artéské oblasti vysoká koncentrace železa, které je nutné odstraňovat náležitou 
úpravou. 

 

KARPAT 

V nadloží sedimentů eggenburgu-ottnangu je uloženo mocné souvrství sedimentů karpatu, jehož 
mocnost generelně narůstá směrem k V, maximální mocnosti 1 100 m dosahuje v ústřední depresi u 
Nového Přerova. Zatímco sedimenty karpatu v z. části území karpatské předhlubně jsou s výjimkou 
plochých vrás v okolí Hevlína uloženy téměř horizontálně, před čely karpatských příkrovů (tzn. 
východně od drnholeckého příkopu vyplněného sedimenty badenu) došlo k jejich provrásnění. 
V důsledku toho postupně ztrácejí na charakteru hydrogeologické pánve a začíná v nich převládat 
lokální proudění zejména v přípovrchovém kolektoru zvětralin směrem k místním drenážním bázím. 

Základní význam tohoto mocného, převážně pelitického souvrství tkví v tom, že tvoří artéský strop 
zvodnělým kolektorům eggenburgu-ottnangu, ačkoli i v něm lze vyčlenit dva komplexy s rozdílnou 
hydrogeologickou funkcí. 
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První komplex je tvořen souvrstvím jílů (šlírů) prakticky bez písčitých poloh, které pokrývá písčitý 
kolektor čejkovických vrstev a ve vztahu ke svému podloží má funkci stropního izolátoru.  

Druhý komplex buduje faciálně proměnlivé souvrství jílů, písků a siltů s ojedinělými polohami štěrků. 
Z hydrogeologického hlediska lze toto souvrství charakterizovat jako vertikální i horizontální střídání 
kolektorů a izolátorů, přičemž polohy převážně jemnozrnných písků jsou klasifikovány jako kolektory 
a ve vztahu k nim mají jíly a silty funkci izolátorů. Poměr kolektorů a izolátorů byl stanoven z 
několika hydrogeologických vrtů, na kolektory v těchto vrtech připadá zhruba 37–45 % z celkové 
mocnosti sedimentů karpatu. 

Časté litofaciální změny ve vertikálním směru jsou doprovázeny rovněž značnou horizontální 
proměnlivostí, která se projevuje prstovitým vykliňováním ploše čočkovitých těles písků do okolních 
šlírů. Vymezení kolektorů a izolátorů v jednotlivých vrtech však neumožňuje stanovení jejich rozsahu 
v regionálním měřítku, zejména z hlediska jejich prostorové spojitosti. Písčité polohy karpatu 
vycházejí na povrch pouze izolovaně a v malých mocnostech (zejména v okolí Hevlína, Slupu a 
Jaroslavic), čímž je omezena komunikace kolektorů s povrchem a snížena možnost infiltrace 
atmosférických srážek. 

V písčitých polohách sedimentů karpatu vznikají artésky napjaté zvodně s velmi pomalým oběhem 
podzemní vody, ve větších hloubkách pod povrchem případně uzavřené v okolním nepropustném 
prostředí. Podzemní vody těchto kolektorů mají vysokou celkovou mineralizaci a celkově nevhodný 
chemismus podmíněný dlouhodobým kontaktem podzemních vod s okolním jílovitým prostředím bez 
přímého doplňování z povrchu. Generelní směr proudění podzemní vody v sedimentech karpatu je od 
SZ k JV, v části předhlubně před čely karpatských příkrovů je pravděpodobný směr proudění 
podzemní vody od V k Z do centra předhlubně. 

 

BADEN 

Spodnobadenské sedimenty zaujímají téměř celou střední část zájmového území – od s. výběžků na 
brněnském masivu až po hranici s Rakouskem. Jsou uloženy buď na předneogénních horninách v s. 
části území, nebo na sedimentech karpatu v převážně pelitickém vývoji, který má funkci počevního 
izolátoru. 

Badenské sedimenty na území jižní části karpatské předhlubně jsou soustředěny zejména do oblasti 
tzv. drnholeckého příkopu, v jehož středu dosahují mocnosti až 350 m. Sedimenty karpatu v převážně 
pelitickém vývoji v jejich podloží mají funkci podložního izolátoru.  

Sedimenty spodního badenu jsou vyvinuty jednak ve facii psamiticko – psefitické jako bazální a 
okrajová klastika, jednak ve facii pelitické jako stropní izolátor zvodnělých bazálních klastik. 
Z hlediska vodárenského mají největší význam zvodnělé kolektory tvořené bazálními a okrajovými 
klastiky v oblasti z. od Pavlovských vrchů, v území s. od Novoveského rybníka přes Pohořelice až po 
Ořechov a v oblasti brněnské aglomerace. 

Oblast západně od Pavlovských vrchů  

Oblast výskytu badenských sedimentů z. od Pavlovských vrchů tvoří významnou akumulaci 
podzemních vod. Bazální badenská klastika vystupují na povrch poblíž linie Nový Přerov – Brod nad 
Dyjí – Vranovice na rozhraní karpatu a badenu, kde tvoří morfologicky výrazné hřbety protažené ve 
směru předhlubně. Směrem k Z až SZ jsou bazální badenská klastika překryta pelitickými sedimenty 
spodního badenu.  
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Hlavní zvodeň, vázaná na bazální klastika, má proměnlivou mocnost od 5,5 do 158 m. Hladina 
podzemní vody je převážně napjatá s pozitivní nebo negativní piezometrickou úrovní v blízkosti 
terénu, pouze v okolí výchozů bazálních badenských klastik je hladina podzemní vody volná. 
Piezometrické napětí hladiny podzemní vody způsobují pelitické sedimenty spodního badenu, jejichž 
mocnost dosahuje v okolí Drnholce a Pasohlávek až 200 m. Přirozenou oblast infiltrace představují 
bazální klastika spodního badenu při svém v. a jv. okraji, vycházející na povrch bez krycí vrstvy, 
jejichž prostřednictvím dochází k poměrně rychlému pohybu podzemní vody do oblasti akumulace, 
tzn. zhruba od V k Z směrem do středu celé zvodně. Lokálně dochází k dotaci podzemní vody z mělké 
kvartérní zvodně vyvinuté ve fluviálních sedimentech řeky Dyje.  

Vzhledem k dlouhodobým odběrům podzemní vody jímacími územími Novosedly (7 l.s-1) a Brod nad 
Dyjí (20 l.s-1) je poměrně obtížné stanovit přirozený směr proudění podzemní vody v akumulační 
oblasti. Předpokládán je pomalý pohyb podzemní vody ve směru osy pánve, v níž jsou uložena 
badenská klastika, to znamená od SSV k JJZ.  

Oblast severně od Novoveského rybníka přes Pohořelice, Žabčice až k Ořechovu 

Oblast s. od Novoveského rybníka přes Pohořelice, Žabčice až k Ořechovu je budována sedimenty 
spodního badenu o mocnosti až 385 m, které mají do hloubky přibližně 30 m převážně siltový 
charakter s velmi malou propustností. Dále do hloubky pokračují průlinově propustné psamiticko 
psefitické sedimenty, na které jsou vázány zvodně v mocnosti od 30 do 40 m s mírně napjatou 
hladinou podzemní vody. Pod nimi následují opět jílovité sedimenty s různým stupněm písčitosti bez 
zřetelné bazální zvodně. Siltové souvrství v nadloží bazálního kolektoru způsobuje mírné artéské 
napětí zvodní, hladinou podzemní vody má mírný sklon k JV. 

Oblast mezi Ořechovem a Syrovicemi 

V území mezi Ořechovem a Syrovicemi jsou spodnobadesnká klastika o mocnosti 25–50 m uložena 
přímo na krystalinických horninách brněnského masivu. Odkrytý kolektor spolu se zvětralinovým 
pláštěm na svazích brněnského masivu tvoří infiltrační oblast, kde hlavním zdrojem dotace je infiltrace 
atmosférických srážek spolu s podzemními vodami drénovanými z okrajového pásma krystalinika. 
Zvodně s volnou hladinou podzemní vody dosahují mocnosti 25–45 m a postrádají souvislou vrstvu 
stropního izolátoru. Směr proudění podzemní vody v těchto kolektorech je od SZ k JV, tzn. od okrajů 
brněnského masivu směrem do centra předhlubně. Vzhledem k nedostatečné nebo úplně chybějící 
izolační vrstvě byla u většiny podzemních vod této oblasti prokázána zhoršená kvalita.  

Oblast brněnského prostoru 

Severozápadní, západní a jižní část brněnské aglomerace včetně okolí Troubska a Střelic až po Chrlice 
a Dvorska je tvořena mohutným komplexem spodnobadenských sedimentů, jejichž mocnost se 
směrem od S k J zvyšuje. Zvodněný kolektor je tvořen bazální i klastiky spodního badenu, který je 
téměř všude překrytý 30–80 m mocným souvrstvím pelitických sedimentů ve funkci artéského stropu. 
Směrem k J od vlastního brněnského prostoru pokračují spodnobadenské sedimenty již v převážně 
jílovitém, případně jílovito písčitém vývoji, bez přítomnosti typických zvodněných kolektorů a 
dosahují mocnosti od 200 m (Chrlice) do 350 m (Otmarov, Dvorska, Opatovice). 

Vzhledem ke komplikovanému litofaciálnímu vývoji formují neogenní sedimenty spadající do 
hydrogeologického rajonu 2241 na území brněnské aglomerace a v jejím těsném okolí několik dílčích 
hydrogeologických celků (oblast Troubsko – Střelice, oblast Ostopovice, Řečkovický prolom, 
Žabovřeská kotlina, oblast Brno-Lesná, Maloměřice, Židenice, Obřany a Líšeň, centrální a j. část 
Brna), z nichž některé mají mimořádný hydrogeologický význam.  
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V oblasti Troubsko – Střelice jsou neogenní sedimenty vázány na sníženinu brněnského masivu a tvoří 
zde rozsáhlou uzavřenou strukturu s dotací podzemních vod z okolních hornin brněnského masivu. 
Zvodněný kolektor o mocnosti 6–70 m je tvořen písky a písčitými štěrky, které jsou v pozici bazálních 
klastik uloženy přímo na horninách brněnského masivu. Tento zvodněný kolektor má v podstatě v celé 
své rozloze napjatou hladinu s pozitivní piezometrickou úrovní v důsledku souvislé krycí vrstvy 
spodnobadenských jílů s proměnlivou mocností 2–24 m.  

V oblasti Ostopovic jsou neogenní sedimenty uloženy v tektonicky predisponované pokleslé kře 
brněnského masivu, která je na základě geofyzikálních průzkumů od oblasti Troubsko – Střelice 
oddělena elevačním hřbetem. Hydrogeologickým kolektorem o mocnosti do 20 m jsou zde bazální 
spodnobadenská klastika, která pravděpodobně ve směru Lískovec a Bohunice přecházejí do centrální 
a jižní části Brna. V důsledku nadložního krytu neogenních jílů o mocnosti  27–35 m je na 
hydrogeologický kolektor vázána artéská zvodeň, v sv. části oblasti s pozitivní piezometrickou úrovní. 
Směrem k J nadložní izolátor postupně vykliňuje a zvodeň zde má volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrogeologickým kolektorem v poměrně úzkém Řečkovickém prolomu jsou bazální klastika 
spodního badenu uložená na nejnižších krách podélně i příčně rozčleněného prolomu. Bazální klastika 
jsou překryta stropním izolátorem jílů, jehož mocnost místy dosahuje více než 150 m (vrt HV-105 
Řečkovice v areálu Lachemy; Vilšer 1984), který podmiňuje vznik zvodně s napjatou hladinou 
podzemní vody. Jižní omezení tohoto dílčího celku je problematické, současné znalosti o rozšíření 
spodnobadenských klastik neumožňují potvrdit ani vyvrátit jeho hydraulickou komunikaci s kolektory 
spodnobadenských klastik v prostoru centra Brna. 

V Žabovřeské kotlině se formuje poměrně samostatný hydrogeologický režim s artésky napjatou 
hladinou podzemní vody. Kolektor bazálních klastik o mocnosti od 12 do 21 m v podloží až 45 m 
mocného izolátoru jílů. Hlavním zdrojem dotace průlinového kolektoru je přítok podzemní vody 
z okolních zvětralých hornin brněnského masivu. Na dotaci se zřejmě podílí i přítok podzemní vody 
podél tektonických linií směru SZ-JV z oblasti Jinačovického prolomu a Bystrcké kotliny.  

V oblasti Brno-Lesná, Maloměřice, Židenice, Obřany a Líšeň se klastické sedimenty neogénu 
vyskytují ve formě nesouvislých denudačních reliktů bez vzájemné hydraulické komunikace, které 
spočívají v různých výškových úrovních na brněnském masivu většinou bez jílového nadložního 
izolátoru. Jejich hydrogeologický význam spočívá hlavně ve snadné infiltraci atmosférických srážek, 
které přes rozvětralé horniny brněnského masivu dotují kolektor bazálních klastik v centrální a j. části 
Brna. 

Plošně nejrozsáhlejší je oblast výskytu spodnobadenských klastik v centru Brna a v městských částech 
Černovice, Brněnské Ivanovice, Tuřany, Horní Heršpice a Bohunice. Bazální klastika se zde nacházejí 
jednak v podloží mocného krytu jílů, který vytváří téměř dokonalý hydrogeologický izolátor oddělující 
neogenní zvodeň od zvodně kvartérní, jednak vycházejí přímo na povrch terénu při v. okraji Černovic. 
Mocnost nadložního izolátoru plynule roste od V k Z směrem do středu Brna, kde dosahuje až 70 m. 
Mocnost hydrogeologického kolektoru vázaného na středně až hrubozrnné písky a písčité štěrky je 
značně proměnlivá a většinou dosahuje několika desítek metrů. Největší mocnosti bazálních klastik 
byly zjištěny v blízkosti Černovic (vrt HV 101/1; Franzová 1985) ve struktuře nesvačilského příkopu, 
kde přesáhly 190 m. K doplňování zásob podzemní vody v bazálních klastikách spodního badenu 
dochází infiltrací atmosférických srážek v místech, kde vycházejí na povrch nebo leží v přímém 
podloží kvartérních fluviálních uloženin. V místech překrytí izolační vrstvou jílů hraje hlavní roli při 
dotace podzemní vodou drénovanou z okolního krystalinika. Voda infiltrovaná do hornin krystalinika 
stéká do hlubších částí brněnské kotliny, kde postupně vsakuje do průlinově propustných bazálních 
klastik spodního badenu, která jsou na nich přímo uložena. 
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Zpracování hydraulických parametrů a koncepčníhu modelu proudění podzemní vody v rámci projektu 
je uvedeno v kapitole 5 (Obr. 5-2, Obr. 5-3). 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Složitá geologická stavba jihozápadní části karpatské předhlubně v hranicích HGR 2241, která 
podmiňuje komplikované hydrogeologické poměry, se projevuje i ve způsobu formování celkového 
chemismu podzemních vod. Jedním z nejdůležitějších faktorů tvorby chemismu podzemních vod 
v karpatské předhlubni je skutečnost, že dobře propustné zvodněné sedimenty infiltračních oblastí 
upadají z okrajových částí do nitra pánve a noří se pod několik desítek až několik set metrů mocný 
komplex nepropustných sedimentů způsobující tlakový režim proudění podzemních vod ve svém 
podloží. Vlivem rostoucí hloubky uložení zvodněných kolektorů a jejich vzdálenosti od okraje 
sedimentačního prostoru, poklesem propustnosti a snížením rychlosti proudění dochází k prodloužení 
doby kontaktu na fázovém rozhraní voda hornina. Následkem toho se mohou výrazněji uplatnit 
procesy iontové výměny, podzemní vody se obohacují o ionty sodíku a jejich celkové chemické 
složení se posouvá od chemického typu Ca-Mg-HCO3 k typu Na-HCO3 (podle klasifikace dle 20 
mval%) za současného růstu celkové mineralizace. Teplota podzemní vody narůstá s každými 30–35 
hloubkovými metry pod terénem o přibližně 1°C. Pod hranicí přibližně 300 m pod terénem již kvalita 
podzemních vod v zastižených zvodních většinou nevyhovuje legislativním požadavkům na pitnou 
vodu. 

EGGENBURG-OTTNANG 

Při západním okraji karpatské předhlubně, kde sedimenty eggenburgu-ottnangu v písčitém a písčito-
štěrkovitém vývoji spočívají přímo na zvětralém povrchu předneogenních hornin, lze dále odlišit 
infiltrační oblast s volným režimem proudění podzemní vody a dílčí artéské pánve. Hlavním zdrojem 
dotace hydrogeologických kolektorů v infiltrační oblasti je vsakování atmosférických srážek a drenáž 
puklinových vod z okrajových, na mnoha místech tektonicky porušených partií Českého masivu. 
Petrografický charakter hornin Českého masivu často ovlivňuje zejména kationtovou část podzemních 
vod v infiltrační oblasti i při z. okraji oblasti dílčích artéských pánví Karpatské předhlubně. V dosahu 
kyselých hornin dyjského a zejména brněnského masivu převládají v podzemních vodách látkové 
koncentrace vápníku nad hořčíkem (Jezeřany-Maršovice, Moravský Krumlov, Kubšice), v dosahu 
hornin moldanubika může být tento poměr obrácený (okolí Miroslavi či Hostěradic; Kuklová in 
Franzová 1987).  

V infiltrační oblasti při jz. okraji HGR 2241 jsou podzemní vody nejčastěji chemického typu CaMg-
HCO3. V souladu s výše popsanou metamorfózou chemismu podzemních vod dochází s rostoucí 
vzdáleností od okraje infiltrační oblasti k postupnému posunu k chemickému typu Na-HCO3 při 
nárůstu celkové mineralizace z hodnot kolem 0,45 g/l na 0,80 g/l. Koeficient Ca+Mg/Na postupně 
klesá z hodnot větších než 10,0 v infiltrační oblasti (např. v okolí Kubšic 11,7; Horní Dunajovice 10,2) 
k hodnotám okolo 5,0 (Moravský Krumlov 8,3–7,4; Jezeřany-Maršovice 6,6; Miroslav okolo 5,5). 
Obsahy provozně závadných kationtů železa a manganu jsou v infiltrační oblasti velmi nízké 
s výjimkou okolí Moravského Krumlova, Miroslavi a Oleksovic. Rovněž v údolní nivě Jevišovky 
zhruba mezi Lechovicemi a Boroticemi, kde neogenní a kvartérní sedimenty vytvářejí jednotnou 
mělce uloženou zvodeň, dosahují koncentrace železa a manganu vysokých hodnot a zvýšené jsou také 
obsahy síranů. 

V dílčích artéských pánvích při tomto z. okraji karpatské předhlubně kolísá výše celkové 
mineralizace mezi 0,56 a 0,80 g/l,  při výskytu chemických typů CaMg-HCO3, případně CaMg-SO4. 
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Hodnota koeficientu Ca+Mg/Na se nejčastěji pohybuje mezi 4,5 a 2,0 (okolí Lechovic 4,4; Vrbovec 
3,1; Stošíkovice 2,3). V oblasti artéských vod dále do nitra pánevní struktury pod mocným 
komplexem sedimentů karpatu ve funkci stropního izolátoru, lze sledovat další pokles tohoto 
koeficientu od jednotkových hodnot (7,0–3,0 v artéských vodách v okolí Olbramovic, Suchohrdel, 
Damnic, Kašence nebo Čejkovic; 1,5 v okolí Branišovic) až k jeho desetinám (Vlasatice 0,9; Slup 0,1) 
nebo dokonce setinám (0,8 v okolí Malešovice a Žatčan). Velmi nízké, téměř nulové, jsou zde obsahy 
dusičnanů. Naopak poměrně často se v důsledku redukčního prostředí vyskytují zvýšené koncentrace 
amonných iontů minerálního původu, které nejsou indikátorem fekálního znečištění. Zvýšené jsou 
koncentrace provozně závadných kationtů manganu a železa. Výjimku v oblasti dílčích artéských 
pánví tvoří podzemní vody z okolí Strachotic z hloubek kolem 120 m pod terénem s mimořádně 
vysokými obsahy sodíku (až 160 mg/l) a s celkovou mineralizací v rozmezí 0,94–1,24 g/l. 
Koncentrace iontů železa, manganu a síranů převyšují limity pro pitné vody stanovené legislativou. 

Ve vlastní oblasti artéských pánví, kde nepropustný strop tvoří mocné souvrství sedimentů karpatu, 
se vyskytují podzemní vody s celkovou mineralizací v rozpětí 0,45–0,85 g/l. Podzemní vody 
chemického typu CaMg-HCO3 jsou s rostoucí hloubkou uložení postupně nahrazovány podzemními 
vodami chemického typu Na-HCO3. Koncentrace iontů železa a manganu jsou nepříznivě vysoké, 
podobně jako koncentrace amonných iontů, které jsou výhradně minerálního původu. 

KARPAT 

Sedimenty karpatu jsou v HGR 2241 budovány převážně jíly, v nichž písčité polohy mají podstatně 
menší zastoupení. Z toho důvodu tvoří na většině zájmového území stropní izolátor o mocnosti až 
několik set metrů, v jehož podloží se nacházejí zvodněné sedimenty eggenburgu-ottnangu. Podzemní 
vody vázané na případné zvodně v sedimentech karpatu jsou nejčastěji výrazného Na-HCO3 

chemického typu s nízkými koncentracemi síranů, chloridů a dusičnanů. Výše celkové mineralizace se 
vesměs pohybuje v rozmezí 0,50–0,90 g/l, dosti často však přesahuje hodnotu 1,0 g/l. Typickým 
znakem podzemních vod v kolektorech karpatu jsou zvýšené koncentrace amonných iontů a iontů 
železa. Také v sedimentech karpatu je patrná závislost koncentrací sodíku na hloubce a vzdálenosti od 
infiltračního území. Nejvyšší hodnoty koeficientu Ca+Mg/Na byly zastiženy v podzemních vodách 
v okolí Božic. Dále k V a JV klesají hodnoty koeficientu Ca+Mg/Na z řádu desetin v okolí Pravic, 
Jiřic nebo Hrušovan nad Jevišovkou až na setiny v blízkosti Troskotovic, Hevlína, Litobratřic, 
Hrabětic a Jaroslavic.  

Lokálně, např. v okolí Hatí, se v sedimentech karpatu objevují podzemní vody s celkovou mineralizací 
přesahující 3,0 g/l a s vysokými koncentracemi síranů. Pravděpodobně se jedná o podzemní vody 
zvodní téměř úplně uzavřených v okolních nepropustných sedimentech bez možnosti doplňování, 
jejichž složení je výsledkem dlouhodobého vzájemného působení podzemní vody a okolních 
sedimentů.  

V okolí Pravic a Jiřic se naopak vyskytují podzemní vody s celkovou mineralizací v rozpětí 0,40–0,50 
g/l chemického typu NaCa-HCO3 s vysokými obsahy železa a amonných iontů. V blízkosti Božic pak 
byly zastiženy podzemní vody s dosti nízkou celkovou mineralizací (kolem 0,20 g/l) chemického typu 
CaMg-HCO3 s nižšími obsahy iontů železa. 

BADEN 

Sedimenty spodního badenu jsou vyvinuty jednak ve facii psamiticko – psefitické jako bazální a 
okrajová klastika, jednak ve facii pelitické jako stropní izolátor zvodnělých bazálních klastik. 
Z hlediska vodárenského mají největší význam zvodnělé kolektory tvořené bazálními a okrajovými 
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klastiky v oblasti z. od Pavlovských vrchů, v území s. od Novoveského rybníka přes Pohořelice až po 
Ořechov a v oblasti brněnské aglomerace. 

Baden západně od Pavlovských vrchů je územím s poměrně komplikovanou geologickou stavbou, 
která se promítá do hydrogeologických a hydrogeochemických poměrů. Vedle složitých přírodních 
faktorů se zde při tvorbě chemismu podzemních vod uplatňují i antropogenní vlivy, např. dlouhodobé 
zemědělské využívání oblasti.  

Pro podzemní vody vázané na spodnobadenské sedimenty s hloubkou uložení narůstající od 40 do 360 
m pod terénem jsou typické přechody od chemických typů CaMg-HCO3 přes CaNa-HCO3 a NaCa-
HCO3 až k Na-HCO3 ve shodě s výše popsanou metamorfózou chemismu podzemních vod.  
Reprezentují je lokality v okolí Brodu nad Dyjí, Vlasatic, Pasohlávek a Nové Vsi s podzemními 
vodami s celkovou mineralizací v rozsahu 0,40–0,80 g/l, hodnoty koeficientu Ca+Mg/Na postupně 
klesají z jednotek až k desetinám a koncentrace chloridů, síranů a dusičnanů jsou zde velmi nízké. 
Zvýšené jsou koncentrace iontů železa.  

Východní a jižní část tohoto území (okolí Novosedel a Nového Přerova), kde zvodněné badenské 
sedimenty vystupují až k povrchu, je nejčastěji reprezentována podzemními vodami chemického typu 
CaMg-HCO3SO4. Vysoká zranitelnost podzemních vod se zde projevuje extrémními koncentracemi 
zejména síranů a dusičnanů, což má za následek nárůst celkové mineralizace na 0,85–1,62 g/l a 
případné posuny k anomálním chemickým typům, např. CaMg-NO3. Rovněž zvýšené jsou obsahy 
železa a amonných iontů. 

V území severně od Novoveského rybníka přes Žabčice až k Ořechovu jsou neogenní sedimenty 
spodního badenu do hloubek 50–100 m pod terénem zastoupeny dobře propustnými písčitými 
souvrstvími s převážně volným režimem proudění podzemních vod. Nejčastěji se vyskytují podzemní 
vody chemického typu CaMg-HCO3 až CaMg-HCO3SO4 s celkovou mineralizací kolem 0,75–0,80 g/l. 
Méně často, např. v okolí Žabčic, se objevují i podzemní vody s nižší mineralizací kolem 0,35 g/l. 
Hodnoty koeficientu Ca+Mg/Na kolísá zhruba v rozpětí 4,1–10,6. V okolí Ořechova se objevují 
zvýšené, časově proměnlivé koncentrace chloridů a dusičnanů jako důsledek rozsáhlé zemědělské 
činnosti. V oblasti Novoveského rybníka se objevily dosti vysoké koncentrace železa a amonných 
iontů, v okolí Žabčic a Ořechova jsou v souladu s požadavky platné legislativy. 

V oblasti brněnského prostoru jsou klastika spodního badenu překryta místy značně mocným 
souvrstvím jílových sedimentů a jejich zvodnění má artéský režim proudění podzemních vod. Celková 
mineralizace podzemních vod v této oblasti se pohybuje nejčastěji mezi 0,60 a 0,76 g/l a jsou 
chemického typu CaMg-HCO3. Vlivem okolních kyselých hornin brněnského masivu převažuje 
v podzemních vodách vápník nad hořčíkem, v okolí Černovic lze očekávat přítoky podzemních vod 
Ca-HCO3 typu z oblasti Moravského krasu. Koeficient Ca+Mg/Na dosahuje nejčastěji jednotkových 
hodnot (4,5–7,5), ve střelické pánvi až 10,9, přičemž je možné sledovat plynulý nárůst látkových 
koncentrací sodíku v podzemních vodách brněnského prostoru ve směru Řečkovice – Černovice – 
Dornych od okrajů pánví do jejich centra. Příznivě nízké jsou obsahy dusičnanů. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 
jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 
z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 
konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 
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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. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 
k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 
v 80. letech 20. století. V rámci projektu 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 vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz 
s analytickou chybou větší než 10 % a analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo 
K a NO3). Z hodnocení chemismu podzemních vod byly vyřazeny analýzy starší roku 1960. 

Vlivem rostoucí hloubky uložení zvodněných neogenních kolektorů a jejich vzdálenosti od okraje 
sedimentačního prostoru, poklesem propustnosti a snížením rychlosti proudění dochází k prodloužení 
doby kontaktu na fázovém rozhraní voda hornina. Následkem toho se mohou výrazněji uplatnit 
procesy iontové výměny, podzemní vody se obohacují o ionty sodíku a jejich celkové chemické 
složení se posouvá od chemického typu Ca-HCO3, případně CaMg-HCO3 (typy s hořčíkem převažují 
v severní a jz. části rajonu, kdežto síranové typy převažují podél východního okraje rajonu) k typu Na-
HCO3 místně až Na-Cl za současného růstu celkové mineralizace až na několik desítek g/l.  V oblasti 
HGR 2241 byly z tohoto důvodu sestrojeny dvě mapové vrstvy – pro mělké neogenní kolektory (Obr. 
4-14) a pro hlouběji uložené neogenní kolektory ve v. části karpatské předhlubně (Obr. 4-15). Hranice 
jednotlivých hydrochemických typů byly přizpůsobeny geologickým a hydrogeologickým podmínkám 
jednotlivých oblastí – především tektonice, rozšíření a hloubce jednotlivých kolektorů. 
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Obr. 4-14. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody mělkých neogenních kolektorů v HGR 2241 
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Obr. 4-15. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody hluboko uložených neogenních kolektorů v HGR 2241 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

Průměrná doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí nebyla v HGR 2241 stanovována. 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení 
využitelných zásob, ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 
Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 
následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 
přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 
zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 
objekty, byly doplněny do databáze. Základním materiálem pro kontrolu umístění jímacích objektů 
byly jednak závěrečné zprávy z archivu firmy GEOtest a dále informace o současném stavu jímání 
podzemní vody v jednotlivých rajonech, které jsou shromažďovány na portálu HEIS. 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Za nejvhodnější k vodohospodářskému využívání lze v HGR 2241 označit zvodněné kolektory 
spodnomiocénních a spodnobadenských klastik, ať již mají volný nebo napjatý režim proudění 
podzemních vod.  

Z hlediska možností získání větších vodárensky využitelných množství podzemních vod patří k 
nejperspektivnějším stávající jímací území skupinových vodovodů. K nim náleží zejména jímací 
území Miroslav, Damnice, Loděnice, Našiměřice, Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov, Moravský 
Krumlov - Slatiny a dalších, kde současný odběr je výrazně nižší než hodnota hydrogeologickými 
průzkumy ověřených využitelných zásob podzemních vod. V těchto jímacích územích lze s největší 
pravděpodobností získat navíc, a to při vynaložení minimálních finančních nákladů, desítky l/s 
kvalitních podzemních vod.  

Hydrogeologicky velmi příznivé podmínky byly zjištěny v řadě lokalit budovaných neogenními 
sedimenty zastoupenými dostatečně mocnými a dobře propustnými bazálními a okrajovými klastiky v 
oblasti Ořechova, Mělčan, Silůvek, Bratčic, Pravlova, Trboušan, Malešovic, Kuřimi-Moravských 
Knínic a Jinačovic-Kníniček (kde byly zásoby podzemních vod stanoveny v množství větším než 100 
l/s. Ve většině výše uvedených lokalit existují reálné možnosti vodárenského využití podzemních vod, 
které by bylo vhodné aktualizovat potřebnými hydrogeologickými průzkumnými pracemi. 

Na území města Brna mají hydrogeologický význam neogenní štěrkopísčité uloženiny v pozici 
bazálních a okrajových klastik. Vodárenské využití podzemních vod v neogenu není dosud vodárensky 
využíváno z důvodu jejich nedořešené ochrany. Velmi kvalitní bezdusičnanové vody neogenní zvodně 
jsou v současné době využívány pouze jako zdroje individuálního zásobování obyvatelstva (do 
přinesených nádob), do budoucna se s jejich využitím počítá při havarijních situacích na současných 
zdrojích vody v Březové nad Svitavou a z řeky Svratky. 

V Tab. 4-5 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 2241 v roce 2012, který byl doplněn o 
hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst s vyjádřením výše odběru v roce 2014 je 
uvedena na Obr. 4-16.  
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Tab. 4-5. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 2241 

Číslo  
VHB odběrné místo 

odběr  
 m3  

rok 2012 

odběr   
 l/s 
rok 

2012 

povolení vydal Povolení 
 tis. m3/rok 

Povolení 
tis. m3/měsíc 

povolení  
l/s 

510239 DSO Jaroslavice, Slup - 
VZ Jaroslavice, vrty 84 100 2,7 OkÚ-RŽP Znojmo 50 4,167 3,7 

510576 Město Hrušovany nad 
Jev. - vrty S8/II a H-1 141 400 4,5 Městský úřad 

Znojmo 160 16 10 

510634 VAS Znojmo - Šatov, 
Havraníky (vrt HV6 ) 106 786 3,4 Městský úřad 

Znojmo 150 23 6,5 

510789 VAS Znojmo - České 
Křídlovice, vrt HV602 86 018 2,7 Městský úřad 

Znojmo 130 13 5 

510036 VaK Břeclav - Brod nad 
Dyjí 160 555 5,1 Městský úřad 

Mikulov 550 49,23 19 

510940 Pasterma - Pasohlávky, 
vrt Pa-2G 62 503 2,0 - - - - 

510025 
VAS Znojmo - 
Kašenec, vrt HV 211 
(SV Damnice) 

127 470 4,0 Městský úřad 
Moravský Krumlov 160 22 12,5 

510019 Město Miroslav - vrty 245 400 7,8 Městský úřad 
Moravský Krumlov 320 45 32 

510802 Městys Višňové - Horní 
Dunajovice, vrt HV305 65 054 2,1 Městský úřad 

Znojmo 100 9 7 

510541 
VaK Břeclav - 
Cvrčovice (HV301, 
HV302 a HV208) 

236 744 7,5 Městský úřad 
Pohořelice 250 23 15 

510409 VAS Znojmo - 
Loděnice 109 460 3,5 Městský úřad 

Pohořelice 160 13,333 16 

510016 
VAS Třebíč - Mor. 
Krumlov, vrty HV201 a 
HV202 

135 937 4,3 OkÚ-RŽP Znojmo 160 18 8 

510570 Nová Mosilana - Brno 
Černovice 464 026 14,7 

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

1061,36 91,784 36 

 
 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod v roce 2012 shrnuje Obr. 4-17. 



Obr. 4-16. Odběry podzemních vod v roce 2012 v HGR 2241 



Obr. 4-17. Vypouštění odpadních vod v roce 2012 v HGR 2241 
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Obr. 4-18. Odběry podzemní vody - srovnání let 1992 - 2012 v HGR 2241
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL
5.1. 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 v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 
hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 
parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 
nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

V případě kvartérních rajonů má kolektor vždy pouze průlinovou propustnost. Hydrogeologické 
rajony v kvartérních fluviálních sedimentech jsou charakterizovány vysokou průlinovou propustností 
štěrkopísků a hydraulickou spojitostí podzemní vody v nejvyšší části kolektoru s povrchovou vodou 
v toku. Charakteristiky pro modely v kvartérních fluviálních sedimentech jsou především vysoké 
hodnoty koeficientu filtrace, dotace podzemní vody z okolních hydrogeologických masívů. 

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 byly využity jako podklad pro 
naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 
využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně 
nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ TRANSMISIVITY T1 

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 specificka 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). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:      86400*1000// max
2

1 qdmT

Do koncepčního modelu bylo potřebné zahrnout všechny údaje nezbytné pro jeho zpracování. 
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Jedním z velmi důležitých faktorů je interpretace geometrie zvodněné vrstvy - její mocnost, 
litologické, resp. tektonické omezení, hydraulické funkce aj. Podklady pro koncepční model jsou 
součástí mapových příloh: mapa izolinií báze kolektoru; mapa mocnosti kolektoru; mapa 
hydroizohyps; mapa koeficientů filtrace; mapa transmisivity; mapa strukturních prvků; mapa 
chemismu podzemních vod. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Neogenní uloženiny Dyjsko-svrateckého úvalu, včetně miocenních výběžků uložených na brněnské 
jednotce krystalinika, náleží k sedimentární výplni karpatské předhlubně, vyvinuté ve faciálně pestrém 
vývoji, s poměrně složitou tektonickou stavbou. Obzory podzemních vod jsou vázány na nezpevněné 
klastické uloženiny spodního miocénu, písčité facie karpatu a bazální klastika spodního badenu. 
Ostatní, převážně jílovité sedimenty mají izolační funkci. Hydrogeologické kolektory neogenních 
klastických sedimentů jsou v okrajových partiích, tam, kde vycházejí neogenní sedimenty na povrch, 
dotovány prostřednictvím infiltrace atmosférických srážek. V místech styku neogenních a kvartérních 
kolektorů (bez přítomnosti nadložního izolátoru) může docházet k mísení podzemní vody těchto 
zvodní a k jejich vzájemné dotaci, zvláště pokud je voda kvartérních kolektorů v hydraulické spojitosti 
s povrchovým tokem. Významným fenoménem je však drenáž podzemních vod z okolních rajonů 
Českého masivu, resp. krystalinika a kulmu. V této okrajové oblasti jsou kolektory podzemních vod 
převážně s volnou hladinou, do nitra neogenní pánve jsou zvodnělé miocenní uloženiny kryty mocným 
komplexem pelitických sedimentů a mají artésky napjatou hladinu. 

Podzemní vody HGR 2241 jsou vázány především na štěrkopísčité až písčité neogenní sedimenty při 
západním okraji karpatské předhlubně a na relikty neogenních sedimentů v oblasti krystalinika 
brněnské jednotky. Hladina podzemní vody je převážně volná nebo mírně napjatá a sleduje sklon a 
morfologii skalního podloží. Podzemní vody charakteristické napjatou hladinou, jsou vázány na 
štěrkopísčitá souvrství, která jsou překryta jílovitými sedimenty, způsobujícími artéské napětí hladiny 
podzemní vody. Toto území lze charakterizovat jako vícekolektorový zvodněný systém, budovaný 
větším množstvím vrstvových kolektorů a izolátorů. 

V neogenních sedimentech Dyjsko-svrateckého úvalu v HGR 2241 existuje v podstatě dvou 
kolektorový systém. První kolektor je tvořen sedimenty eggenburgu-ottnangu, druhý kolektor 
sedimenty spodního badenu. Schematické znázornění jednotlivých kolektorů je uvedeno na Obr. 5-1. 
Dílčí kolektory jsou vázány i na okrajové části promytých písčitých sedimentů karpatu. 

Eggenburg-ottnang 

 Kolektor eggenburgu-ottnangu vystupuje při z. okraji HGR 2241. 

 Dotační oblastí kolektoru eggenburgu-ottnangu je oblast krystalinika Českého masivu (podíl 
cca 55 %) a vlastní sedimenty eggenburgu-ottnangu, které při Z okraji karpatské předhlubně 
vycházejí na povrch a díky svým hydrogeologickým vlastnostem jsou schopny infiltrovat 
atmosférické srážky (podíl cca 45 %). 

 V okrajové oblasti eggenburgu-ottnangu jsou kolektory podzemních vod převážně s volnou 
hladinou, do centra neogenní pánve jsou zvodnělé miocenní uloženiny kryty mocným 
komplexem pelitických sedimentů karpatu a mají artésky napjatou hladinu. 

 K odvodnění kolektoru eggenburgu-ottnangu dochází v údolí Jevišovky nebo  do sedimentů 
karpatu, situovaných východně od sedimentů eggenburg-ottnang, blíže k centrální části úvalu, 
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přičemž sedimenty karpatu nemají z hydrogeologického hlediska striktně izolační funkci, ale 
spíše funkci poloizolátoru. 

Spodní baden 

 Kolektor spodního badenu je situován v centrální  a severní části HGR 2241. 

 Kolektor je vesměs překryt vrstvou badenských jílů rozdílných mocností. 

 Dotační oblastí kolektorů spodního badenu je krystalinikum brněnského masivu a infiltrace 
srážek do vlastních bazálních klastik spodního badenu, která vycházejí na povrch ve v. části 
HGR 2241, sz. od Pasohlávek. 

 Původní předpoklad přetoku podzemní vody ze sousedního HGR 2242 Kuřimská kotlina 
zřejmě neodpovídá skutečnosti. 

 K odvodnění kolektoru spodního badenu dochází v oblasti Pohořelic a v údolí Dyje. 

 Vrtné práce prokázaly, že kolektory eggenburgu-ottnangu a spodního badenu spolu 
nekomunikují. 

 

Další důležité charakteristiky koncepčního modelu HGR 2241 jsou shrnuty v těchto bodech: 

 Vrtné práce prokázaly, že kolektory eggenburgu-ottnangu a spodního badenu spolu 
nekomunikují. 

 Vrtné práce prokázaly, že rozsah HGR 2241 je nadhodnocený a bylo by vhodné jej revidovat. 

 Průběh hydroizohyps v částech rajonu, kde byla možná jejich konstrukce, spolu s vyjádřením 
hodnot koeficientu filtrace je uveden na Obr. 5-2. 

 Na základě informací o odběrech podzemní vody poskytnuté Povodím Moravy, s. p. v roce 
2012, činilo celkové odebírané množství z HGR 2241 98,33 l/s, přičemž z hydrogeologického 
kolektoru eggenburgu-ottnangu bylo exploatováno cca 42 l/s a z kolektoru badenských klastik 
bylo odebíráno cca 56 l/s. Celkové povolené množství odebírané podzemní vody činí 291 l/s, 
přičemž z kolektoru eggenburgu-ottnangu je na základě rozhodnutí vodoprávních úřadů 
možné odebírat 75 l/s a z kolektoru badenského je možné odebírat 95,7 l/s. 

 V jz. části jsou neogenní uloženiny rajonu částečně překryty fluviálními uloženinami HGR 
1641 a 1642, v centrální a severní části jsou překryty uloženinami HGR 1643 a 1644.  

 V místech styku neogenních a kvartérních kolektorů (bez přítomnosti nadložního izolátoru) 
může docházet k mísení podzemní vody těchto zvodní a k jejich vzájemné dotaci, zvláště 
pokud je voda kvartérních kolektorů v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem. 

 Podzemní voda z neogenních sedimentů představuje hlavní zdroj podzemní vody pro kvartérní 
rajony, oblast je srážkově deficitní. 

 Současně je podzemní voda z neogenních sedimentů významným zdrojem vody pro dolní 
toky. 
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Obr. 5-1. Koncepční model kolektorů HGR 2241 





Obr. 5-2. Koeficienty hydraulické vodivosti a průběh hydroizohyps v HGR 2241 
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Obr. 5-3. Koeficienty hydraulické vodivosti – prostá interpretace 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro pořízení dat při režimním měření hladin podzemních vod v nově vybudovaných 
hydrogeologických vrtech 2241_1 Rybníky a 2241_2 Brno-Černovice byla použita čidla s 
automatickým záznamem (dataloggery). Vrt 2241_1 byl režimně sledován od ledna 2015 po dobu 10 
měsíců, vrt 2241_2 od prosince 2014 po dobu 11 měsíců. 

 

 
Obr. 5-4. Grafický průběh hladiny ve vrtu 2241_1 Rybníky (Oleksovice) 
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Obr. 5-5. Grafický průběh hladiny ve vrtu 2241_2 Brno-Černovice 

 

Ve vrtu 2241_1 Rybníky na začátku sledovaného období (leden–březen 2015) hladina podzemní vody 
ve vrtu mírně narůstala (rozmezí 5 cm). Ve dnech 9. 3. – 13. 3. 2015 byl záznam přerušen. Po 
opětovném nástupu měření hladina víceméně stagnovala až do konce sledovaného období. Ve vrtu 
2241_2 Brno-Černovice na začátku sledovaného období (leden–březen 2015) hladina podzemní vody 
ve vrtu mírně narůstala (rozmezí 5 cm). Ve dnech 1. 4. – 9. 4. 2015 byl záznam přerušen. Po 
opětovném nástupu měření byla hladina o 4,5 m níže. Do konce dubna 2015 pak opět stoupala, po 1,5 
m zvýšení za 15 dní se další růst velmi zmírnil na hodnotu 0,5 m za 6 měsíců. Celkový hladinový skok 
mezi začátkem a koncem sledování činí 2,5 m. Grafický průběh hladin podzemní vody ve sledovaném 
období je znázorněn v grafech na Obr. 5-4 a Obr. 5-5. 

 

Analýza doplňování a vyprazdňování kolektoru vycházela z režimního vývoje, resp. kolísání hladiny 
podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní 
vody je, obdobně jako celkový odtok z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku 
(roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, 
že zejména dlouhodobé změny podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin 
podzemní vody lze z valné části vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména 
atmosférických srážek. Seznam vrtů použitých pro analýzu je uveden v Tab. 5-1, kolísání hladin na 
těchto vrtech ukazují grafy na Obr. 5-6. 

 

Tab. 5-1. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

název vrtu lokalita X Y Z hloubka 
Dokončení 

 vrtu 
klíč_GDO 

HV-602 Brod nad Dyjí 1197872 609225 192,7 60 1987 530181 
HJ-418 Drnholec 1193805 610452,7 170,8 282 1985 527101 
HV-107 Jiřice u Miroslavi 1189836 615869,4 195,5 302 1973 526958 
HJ-417 Drnholec 1192771 608959,4 182,5 331 1984 527824 
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Obr. 5-6. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na pozorovaných vrtech ČHMÚ 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 
2241_Rybníky a 2241_2 Brno-Černovice do státní monitorovací sítě (Tab. 5-2). 

 

Tab. 5-2. Hydrogeologické vrty navržené pro monitoring hladiny podzemní vody  

číslo vrtu lokalita X Y 
Z terén 

(m n.m.) 
Z odměrný bod 

(m n.m.) 
hloubka 

(m) 
hladina pod 
terénem (m) 

2241_1 Rybníky                       1191177 626480,3 245,7 246,62 61 23,89 
2241_2 Brno Černovice 1162657 594204,8 243,56 244,384 202 33,08 
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Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod byly navrženy v rámci 
projektu vrty ČHMÚ v Tab. 5-3. 

Tab. 5-3. Přehled objektů ČHMÚ s navrženými signálními hladinami podzemí vody 

označení 
objektu ČHMÚ název objektu kolektor hloubka odměrný bod signální hladina 

m m n. m m n. m. 
HV-107 VB9851 Jiřice u Miroslavi ottnang  302,00 195,50 - 
HJ-417 VB9754 Drnholec / Pasohlávky baden 331,00 182,50 170,50 
HJ-418 VB9753 Drnholec baden 282,00 170,80 - 
HV-602 VB9752 Brod nad Dyjí / Novosedly baden 60,00 192,70 170,20 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 
6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Celá plocha HGR 2241 byla rozdělena podle rozvodnic využitelných vodoměrných stanic na 4 
mezipovodí, která zasahují místy i mimo plochu rajonu: 

 mezipovodí Dyje mezi Znojmem (4350) a Trávním Dvorem (4370); 

 mezipovodí Jevišovky mezi Výrovicemi (4390) a Božicemi (4400); 

 mezipovodí Svratky s odtokovým profilem Židlochovice (4620) a přítoky v profilech: Brno – 
Poříčí – Svratka (4490), Bílovice – Svitava (4570), Želešice – Bobrava (4580), Ochoz – Říčka 
(4600) a Rychmanov – Litava (4610); 

 mezipovodí Dyje s odtokovým profilem Břeclav-Ladná (4805) a přítoky v profilech: Trávní 
Dvůr – Dyje (4370), Božice – Jevišovka (4400), Židlochovice – Svratka (4620), Ivančice – 
Jihlava (4780), Bořetice – Trkmanka (4800) / Velké Pavlovice – Trkmanka (4803). 

Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými 
stanicemi ČHMÚ. Poloha povodí a mezipovodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní 
charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí v HGR 2241 – základní charakteristiky a dostupná data 

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. 

 

ID  ANALOG P 
 (mm) 

Qa 
(m3/s) 

NV 
(m n. m.) 

A (km2) IA (km2) KALI
B 

2241m 
4370-4350 

mezipovodí Dyje 
(Trávní Dvůr) 

 510,14 0,963 222,81 1022,09 268,58 1979-
2010 

2241m 
4400-4390 

mezipovodí 
Jevišovka (Božice) 

 504,35 0,246 273,57 263,26 134,51 1979-
2010 

2241m 
4620-4580- 
4490-4570- 
4600-4610 

mezipovodí 
Svratka (Židlochovice) 
 

 527,68 0,175 250,68 455,10 267,69 1979-
2010 

2241m 
4805-4370- 
4400-4780- 
4620-4803 

mezipovodí Dyje 
(Břeclav-Ladná) 
 
 

 511,75 -0,008 214,25 1193,23 747,11 1999-
2010 

HGR 2241 HGR 2241 TRANS 505,85 - 214,70 1460,77 1460,77 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

V rámci projektu byla v oblasti HGR 2241 zřízena následující pozorování: 

 T-14 (2241) Ponávka (Brno – Královo Pole); 

 T-15 (2241) Gránický potok (Znojmo); 

 T-17 (2241) Křepička (Horní Dunajovice). 

Síť dosavadních vodoměrných stanic ČHMÚ pokrývá plochu posuzovaného rajonu (včetně blízkého 
okolí, kam zasahují využitá mezipovodí), pro zpřesnění lokálního rozložení prvků hydrologické 
bilance ve výpočtových mezipovodích a postižení zatím nepozorovaných přítoků do posuzovaného 
rajonu byly zřízeny 3 vodoměrné stanice přibližně na hranicích HGR 2241. 
 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 
odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 
vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 
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Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění 

 

Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 
v % celkového odtoku, v tis. m3/rok a v mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  % 
(1981-2010) 

% 
(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 
(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 
(2001-2010) 

mm/rok 
(1981-2010) 

mm/rok 
(2001-2010) 

POD HGR 2241 19,45 16,93 107,69 94,78 0,88 0,78 
POD mezipovodí Dyje (Břeclav- 

Ladná) 
NA NA 227,67 205,21 2,29 2,06 

POD mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 2,8 2,37 26,68 25,51 0,31 0,30 
POD mezipovodí Jevišovka (Božice) 4,53 4,79 11,12 14,46 0,51 0,66 
POD mezipovodí Svratka 

(Židlochovice) 
40,97 13,18 60,59 48,90 1,60 1,29 

POV HGR 2241 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 
POV mezipovodí Dyje (Břeclav- 

Ladná) 
NA NA 321,33 245,90 3,23 2,47 

POV mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 26,84 26,21 245,43 277,89 2,88 3,26 
POV mezipovodí Jevišovka (Božice) 6,06 2,16 14,66 6,54 0,67 0,30 
POV mezipovodí Svratka 

(Židlochovice) 
NA NA 221,95 88,81 5,85 2,34 

VYP HGR 2241 79,37 79,37 440,82 440,82 3,62 3,62 
VYP mezipovodí Dyje (Břeclav-

Ladná) 
NA NA 165,29 247,54 1,66 2,49 

VYP mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 43,25 32,41 405,81 341,17 4,76 4,01 
VYP mezipovodí Jevišovka (Božice) 4,1 8,3 10,31 23,66 0,47 1,08 
VYP mezipovodí Svratka 

(Židlochovice) 
NA NA 2608,50 1583,53 68,78 41,75 

 
 
POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 2241 
bylo nutno volit tento postup: 

  Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 
průměrných teplot v období 1981–2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 
pozorovaného odtoku. 
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 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme průběhy měsíčních řad pozorovaného a 
modelovaného odtoku, na Obr. 6-3  průběhy základního odtoku stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 
měřeného průtoku je pro mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 0.22, mezipovodí Jevišovka (Božice) 0.33, 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 0.04, mezipovodí Dyje (Břeclav – Ladná) -0.39. 

Na Obr. 6-4 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 Obr. 6-5. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-6 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-7 pro základní odtok, na Obr. 6-8 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 
zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

.  

Obr. 6-3. HGR.  Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-4.  HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-5.  Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-6. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 
období 2001-2010. 

 
Obr. 6-7. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-8. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 2241 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 
podzemních vod 0,98 l/s/km2, celková dotace je pak 31,0 mm/rok. Na nově zřízených vodoměrných 
stanicích byla v rámci aktivity 4 projektu Rebilance zásob podzemních vod stanovena dotace 
podzemních vod: Ponávka (Brno - Královo Pole) 0,81 l/s/km2, Gránický potok (Znojmo) 0,83 l/s/km2, 
Křepička (Horní Dunajovice) 0,56 l/s/km2. Výsledky z pozorovaných povodí, přiléhajících k 
posuzovanému rajonu, výsledky modelování podporují. Hodnoty základního odtoku naznačují nižší 
podzemní odtok v oblastech přiléhajících k rajonu ze západu než ve vlastním HGR 2241. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 
hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-3 a Tab 6-4.  

 

Tab. 6-3. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 
[mm] 

P–R  
[mm] 

ET 
[mm] 

RC 
[mm] 

RC  
[l/s/km2] 

mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 510,12 29,15 62,69 480,96 447,97 32,14 1,02 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 504,33 29,31 50,72 475,02 453,22 20,45 0,65 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 527,66 10,26 75,92 517,39 451,72 55,22 1,75 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 511,73 -0,21* 67,74 539,8* 444,16 31,02 0,98 
HGR 2241 505,82 NA 60,74 445,08 445,27 31 0,98 
Vysvětlivky: *nejsou k dispozici data pro celé období; P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc); R měsíční odtoková výška pozorovaná 
(mm/měsíc); RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc); RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2); ET 
evapotranspirace (mm/měsíc) 
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Tab. 6-4. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 
[mm] 

P–R  
[mm] 

ET 
[mm] 

RC 
[mm] 

RC  
[l/s/km2] 

mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 551,25 32,76 83,89 518,49 466,43 46,21 1,46 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 543,11 33,06 63,69 510,05 476,39 23,87 0,76 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 549,91 25,56 87,34 524,35 461,31 60,24 1,91 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 548,15 -1,72 82,88 549,86 464,48 40,22 1,27 
HGR 2241 540,19 NA 74,62 465,57 464,21 39,27 1,24 
 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a 
základního odtoku jsou uvedeny v Tab. 4-1, 4-2, Tab. 6-5 až Tab. 6-8 za období 1981–2010, 
porovnané s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 
rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teplot je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Tab. 6-5. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2241 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
HGR 2241  60,07 60,74 1,01 74,62 1,23 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 67,02 67,74 1,01 82,88 1,22 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 58,62 62,69 1,07 83,89 1,34 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 49,49 50,72 1,02 63,69 1,26 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 70,80 75,92 1,07 87,34 1,15 

 
Tab. 6-6. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
HGR 2241  418,53 445,27 1,06 464,21 1,04 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 418,86 444,16 1,06 464,48 1,05 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 417,17 447,97 1,07 466,43 1,04 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 425,22 453,22 1,07 476,39 1,05 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 429,21 451,72 1,05 461,31 1,02 

 
Tab. 6-7. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
HGR 2241  32,30 31,00 0,96 39,27 1,27 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 34,11 31,02 0,91 40,22 1,30 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 34,15 32,14 0,94 46,21 1,44 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 17,41 20,45 1,17 23,87 1,17 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 46,13 55,22 1,20 60,24 1,09 
 

Tab. 6-8. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 
HGR 2241  34,26 31,21 0,91 38,81 1,24 
mezipovodí Dyje (Břeclav- Ladná) 35,99 31,31 0,87 39,85 1,27 
mezipovodí Dyje (Trávní Dvůr) 36,17 32,45 0,90 46,20 1,42 
mezipovodí Jevišovka (Božice) 19,64 20,52 1,04 23,54 1,15 
mezipovodí Svratka (Židlochovice) 47,76 55,21 1,16 58,98 1,07 
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Obr. 6-9 až Obr. 6-14 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 
období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 2241. 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. 

 

 
Obr. 6-9. Vývoj průměrných ročních srážek 

 
Obr. 6-10. Vývoj průměrné roční teploty 
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Obr. 6-11. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 
Obr. 6-12. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 
Obr. 6-13. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Při vyhodnocení trendů srážek a teploty vzduchu byly posuzovány průměrné roční hodnoty z hlediska 
výskytu trendu za období 1961–2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0,05.  

 Na území HGR 2241 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 
úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok.  

 

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 udává Obr. 6-15. 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 Obr. 6-16. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 
zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 
zmenšuje. 
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Obr. 6-15. 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. 6-16. Měsíční změny základního odtoku (-), dotace zásob podzemní vody (mm) 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. 

Plocha HGR 2241 je relativně hustě pokryta vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Problémem je, že 
přítoky z mezipovodí na dolních tocích (Svratka, Dyje), vypočtené z rozdílů průtoků, podstatně 
převyšujících přítoky z mezipovodí, jsou zatíženy značnou nejistotou. Tento problém nelze řešit 
rozšířením pozorovací sítě, je třeba usilovat o co nejpřesnější vyčíslení průtoků ve stávajících 
stanicích. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 2241 bylo zpracováno v samostatném hydraulickém modelu v 
rámci regionu 4 Kvartér Dolní Moravy a Dyje.  

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance zásob 
podzemních vod byl zpracován v následujících krocích: 

 Kalibrace základního modelu ve stacionární formě proudění. 

 Zpracování a kalibrace variant hydraulického modelu ve stacionární formě proudění pro 
neovlivněný režim a průměrné čerpání 

 Simulace proudění podzemní vody v transientní formě, kalibrace kapacitních parametrů. 

 Dokumentace vstupů, kalibrace a výstupů hydraulického modelu v transientní formě – 
porovnání měřených dat a modelových výsledků, vykreslení izolinií a směrů proudění, 
vyčíslení bilance podzemní vody. 

 Variantní stacionární simulace zaměřené na optimalizaci odběrů a využívání území. 

 Transientní simulace proudění v průměrných (prognózních) podmínkách – podklady pro 
zpracování bilance. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 
určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému.  

U rozsáhlého HGR 2241 o rozloze 1460,8 km2, tvoří jednu modelovou vrstvu vedle sebe plošně 
vymezené samostatné kolektory sedimenty eggenburg-ottnangu a spodního badenu, které odděluje 
vystupující karpat. Přičemž je patrné, že ani oddělující karpat nemá charakter úplného izolátoru a jeho 
propustnost je jenom relativně nižší nežli propustnost uvažovaných hlavních kolektorů. V dílčí části 
modelovaného území je potom kolektor eggenburg-ottnang překryt sedimenty karpatu a je zde proto 
simulována omezená infiltrace, nicméně kolektor zde v modelovém řešení v horizontálním směru 
pokračuje. Sled geologických vrstev tak na sebe v horizontálním směru plynule navazuje a vytváří tak 
jednu subhorizontální modelovou vrstvu. S ohledem na složitost a nedostatek údajů o průběhu 
horninových bází je zde použita diskretizace pomocí paralelní subhorizontální vrstvy o konstantní 
mocnosti a programově dopočítávané hodnoty transmisivity jsou verifikovány rozložením koeficientů 
filtrace. 
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Jako okrajová podmínka III. druhu (Cauchyho okrajová podmínka) jsou v prostředí komplikovaného 
HGR 2241 definovány na základě podkladů z koncepčních modelů vybrané úseky řek, které mohou 
mít hydraulickou spojitost s podzemními vodami. Specifická situace vzniká v místě rozsáhlých 
vodních ploch, jako jsou Novomlýnské nádrže a jezera v okolí Pohořelic. Tyto rozsáhlé vodní plochy 
tvoří okrajovou podmínku, která stabilizuje a vyrovnává hladiny podzemní vody v jejich okolí. 

Pro výchozí nastavení infiltrace a evapotranspirace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté 
VÚV (Kašpárek – Hanel, 2014). Grafické zpracování režimních průběhů srážek, infiltrace do 
podzemních vod a základního odtoku, sestrojené na základě dokumentace přiložené k hydrologickým 
modelům je znázorněno na Obr. 6-17. 

 

 
Obr. 6-17. HGR 2241 – roční srážkové úhrny, infiltrace a základní odtok dle hydrologického modelu VÚV 

 

Hydraulické parametry  

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 
vyhodnocených hydrodynamických zkoušek. S jejich využitím byly vytvořeny mapy velikostí hodnot 
jednotlivých parametrů (hydraulická vodivost, porózita, případně průtoky nebo rychlosti proudění 
podzemní vody apod.). Tyto mapy následně slouží jako podklad pro naplňování matematického 
modelu.  

Jako další podklad pro sestavení map koeficientu filtrace proto slouží mapy koncepčních schémat, 
které jsou konstruovány rovněž v závislosti na hydrogeologické stavbě. V prostředí HGR 2241 
tektonické postižení může poměrně významnou roli a v modelovém řešení mu více odpovídá i schéma 
rozložení koeficientu filtrace. 

. 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  
Za použití výše popsaných vstupních oblastí dat a geometrických parametrů bylo provedeno sestavení 
a kalibrace hydraulických modelů v požadovaných variantách. 

 Stacionární model současného stavu (stav 2012) 

 Stacionární model neovlivněného stavu 

 Stacionární model maximálního stavu 

 Stacionární model prognózního stavu – 20% snížení infiltrace 

 Stacionární model archivního průměrného stavu – 10% navýšení odběrů 

 Transientní simulace proudění podzemní vody 

 

Na základě provedeného hydraulického modelování jsou stanovena modelem odhadovaná množství 
proudících podzemních vod pro území HGR 2241 v tabelární a grafické formě. Základní kalibrace 
hydraulických modelových řešení je provedena dle celkových bilancí proudění podzemních vod. 
Přehled celkových modelových bilancí vyplývajících z provedeného hydraulického modelování je 
uveden v Tab. 6-9. 

 

Tab. 6-9. Souhrn hlavních vstupů a výstupů vody v území HGR 2241 

 infiltrace + průsak (l/s) vodárenské odběry (l/s) 
neovlivněný stav 1023,53 0 
ustálený stav 2012 1023,53 82,4 
maximální stav 1023,53 294,54 
prognózní stav 825,24 82,4 
archivní stav 1023,53 90,6 

 

Pro přiblížení lokálního vývoje byla pro varianty ustáleného současného stavu provedena pomocná 
bilance proudění podzemních vod pomocí vybraných bilančních zón významných dle koncepčních 
hydrogeologických modelů, viz Tab. 6-10. 

 

Tab. 6-10. Souhrn bilancí drenáží do vodních toků (vybrané úseky) v území HGR 2241 

úsek přítok (l/s) 
Dyje  303 
Jevišovka 296 
Jihlava 126 
Svratka 77,5 

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Modelová varianta ustáleného neovlivněného proudění podzemních vod, znázorněná na obrázku 6-7, 
vychází ze stavu, který by dnes teoreticky existoval bez odběrů podzemních vod. 
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Obr. 6-18. Stacionární hydraulický model HGR 2241 – neovlivněný stav 

 

 
Obr. 6-19. HGR 2241 – měsíční úhrny odběrů podzemních vod 2001 až 2010 
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SOUČASNÝ STAV 

Varianta současného stavu, znázorněná na Obr. 6-20, vychází ze vstupních údajů o množství 
odebíraných podzemních vod dle údajů z roku 2012, pro HGR 2241 to znamená 82,4 l/s. Na podkladu 
této varianty je zároveň posuzováno teoretické snížení hladin podzemních vod, které by oproti 
současným stavům mohlo nastat při uvažované prognózní variantě poklesu infiltrace srážek do 
podzemních vod o 20 % v důsledku klimatických změn. Na podkladu uvedených jímaných množství 
jsou dále sestaveny varianty modelů ve stacionárním režimu. 

 
Obr. 6-20. Stacionární hydraulický model HGR 2241 – současný stav 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

V této modelové variantě, prezentované na Obr. 6-21, byly simulovány odběry podzemních vod v 
jejich maximálním povoleném množství ze všech známých vodních zdrojů. V HGR 2241 činí toto 
množství 294,54 l/s, aktuální podíl využití povolených množství je 27,98 %. 

V území HGR 2241 je podíl aktuálního využití povolených odběrů podzemních nízký a lze na základě 
hydraulického modelování předpokládat, že je využití maximálních povolených množství v celkovém 
bilančním souhrnu možné. To ovšem neznamená, že by při trvalém využívání maximálních 
povolených odběrů nemohlo dojít k lokálním poklesům vydatností některých vodních zdrojů, 
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vzhledem k lokálnímu vývoji hydrogeologické stavby. Zejména u vodních zdrojů „Město Miroslav – 
vrty“ s maximálním povoleným odběrem 32 l/s a „Nová Mosilana - Brno Černovice“ s maximálním 
povoleným odběrem 36 l/s je nutné při trvalých odběrech těchto množství předpokládat, že se na 
tvorbě jímaných podzemních vod musí významně podílet indukovaná infiltrace z povrchových vod, 
případně sem tato množství podzemních vod musí být přiváděna ze vzdálenějších oblastí 
prostřednictvím významných zón se zvýšenou hydraulickou vodivostí například charakteru 
tektonického porušení. Lokální geologickou stavbu není u tak rozsáhlého a složitého rajonu reálné 
prozkoumat a v regionálním modelovém řešení ji samozřejmě nelze v dostatečném rozlišení zohlednit. 
Dlouhodobou nebo ustálenou možnost trvalého využití těchto maximálních povolených množství u 
těchto zmíněných vodních zdrojů považujeme spíše za nepravděpodobnou. Podobně bude možnost 
trvalého využití maximálních povolených odběrů záviset na lokální hydrogeologické stavbě i u řady 
dalších objektů. Naopak na velké části území HGR 2241 lze předpokládat možnost budování nových 
vodních zdrojů s vydatnostmi v řádovém rozpětí 1 l/s až 10 l/s na soustavu jímacích objektů. 

 

 
Obr. 6-21. Stacionární hydraulický model HGR 2241 – maximální stav 

 

ARCHIVNÍ PRŮMĚRNÝ STAV 

Sestavení hydraulického modelu vybraného archivního stavu vycházelo z předpokladu, dle kterého 
bylo v minulosti jímáno v celkovém vyjádření o zvolených 10 % větší množství podzemních vod 
oproti současnému stavu. Tato modelovaná varianta leží v intervalu mezi současným stavem a stavem 
pro maximální povolená množství jímaných podzemních vod a proto má spíše kontrolní význam z 
hlediska správné kalibrace a citlivostní analýzy modelových řešení na variabilitu vstupních parametrů 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní simulace proudění podzemní vody je provedena pro: 

 stávající stav s realizovanou velikostí odběrů podzemní vody (délka simulace je provedena pro 
období roků 1971 až 2010) s cílem postihnout významné změny jako např. infiltrace, odběrů 
podzemních vod apod. v hodnoceném rajonu, 

 stav se stanovenou průměrnou měsíční infiltrací hydrologickým modelem pro období 2001 – 
2010 s cílem simulovat obvyklé kolísání hladin a zásob podzemní vody v průběhu 1 roku a 
poskytnout tak podklady pro měsíční zpracování bilance v charakteristickém (průměrném) 
roce. 

Hlavními výstupy transientních simulací jsou úrovně hladin podzemní vody ve vybraných místech 
(vrtech) v závislosti na čase, drenáž podzemní vody do toků v závislosti na čase a tabelární vyčíslení 
vodní bilance v závislosti na čase. Transientní drenáž do vybraných úseků vodních toků je znázorněna 
v grafu na Obr. 6-22. 

 

 
 Obr. 6-22. HGR 2241 – přítoky do bilančních zón ( m3/den) 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 
 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

V modelové variantě prognózního stavu bylo provedeno hodnocení možného budoucího vývoje, dle 
scénáře vedoucího k poklesu infiltrace srážkových vod do vod podzemních o 20 %. Výsledky 
simulování tohoto stavu jsou porovnávány s ustáleným současným stavem, resp. se stavem 
odpovídajícím zjištěným hodnotám k roku 2012. Na Obr. 6-23 je prezentována mapa izolinií s 
gradienty proudění podzemních vod. 
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Obr. 6-23. Stacionární hydraulický model HGR 2241 – prognózní stav 

 

DOPORUČENÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE DLE HYDRAULICKÝCH MODELŮ 

Stanovení navrhovaných přírodních zdrojů pomocí metody hydraulického modelování je hlavním 
výstupem provedených prací. Pro další hodnocení přírodních a využitelných zdrojů území daných 
HGR 1652 se doporučuje vycházet z hodnot níže uvedených, které jsou stanoveny jako kalibrovaný 
souhrn infiltrace a průsaků. Za infiltraci je v tomto smyslu považován vsak příslušného podílu z 
celkových srážek (cca 10 %). Za průsak je považována dotace příslušného rajonu prostřednictvím 
plošných příronů podzemních vod ze zázemí a z podloží posuzovaného hydrogeologického kolektoru. 
Pomocí uvažovaných plošných průsaků z podloží tak je simulován přítok podzemních vod do 
posuzovaného rajonu z jeho infiltračního zázemí, aniž by musely být tyto přítoky striktně zadávány 
pouze jako liniový přítok na hranici modelovaného území. V modelovaných případech 
jednovrstevných kolektorů se pak hodnoty infiltrace a průsaků z podloží sčítají a tvoří souhrnnou 
přírodní bilanční složku dotující modelovaný kolektor. 

Doporučené přírodní zdroje dle výsledku hydraulického modelu pro HGR 2241 činí 1023,53 l/s. V 
modelovém řešení se jedná o celkové bilanční vyjádření modelového vstupu vody do rajonu, který 
zahrnuje nejenom infiltraci atmosférických srážek, ale v souhrnu i dotaci z infiltračního zázemí.  

U HGR 2241 dle hydraulických modelů a rovněž dle koncepčních modelů dosahují přítoky přes 
hranice modelované oblasti prvních desítek, resp. jednotek l/s a nepředstavují tak podstatnou složku v 
celkovém bilančním vyjádření proudění podzemních vod. K dotaci ze zázemí (k přítokům) dochází 
kombinovaným způsobem, a to jednak plošným příronem z podloží a jednak může liniově docházet i k 
přetokům přes vybrané úseky hranice modelované oblasti. Podíl jednotlivých složek nelze přesně 
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stanovit a pro celkové bilanční hodnocení je rozhodující součet obou složek. V modelovém řešení je v 
součtu jejich velikost v souladu s koncepčními modely. 

  

VYUŽITELNÉ ZDROJE A MOŽNOSTI BUDOUCÍHO ROZVOJE VODÁRENSKÉHO VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ 

Využitelné zdroje lze prostřednictvím samostatných výstupů z hydraulického modelování a s ohledem 
na charakter hodnoceného území jen obtížně definovat a pro jejich stanovení je třeba kombinovat více 
metod. V HGR 2241 je navržena poměrně vysoká hodnota přírodních zdrojů, ale s ohledem na 
složitost daného prostředí lze zároveň předpokládat, že využitelnost těchto zdrojů bude omezená. 
Přesto zde lze do budoucna předpokládat další možnost rozvoje vodárenského využití, především 
individuální formou a formou malých skupinových vodovodů. 
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Obr. 6-24. Hydraulický model - proudění podzemních vod v neovlivněném a současném stavu
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 
7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Znalost kvality vody a její upravitelnosti je nedílnou součástí výpočtu využitelných zásob podzemní 
vody. Upravitelností vody se rozumí úprava podzemní vody takovým způsobem, aby byla využitelná 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 
informace využity existující výsledky chemických analýz převážně jednorázových odběrů podzemní 
vody, archivované Českou geologickou službou a dále výsledky chemických analýz vzorků podzemní 
vody z nových vrtů provedených v rámci projektu. Hodnocení upravitelnosti podzemní vody na vodu 
pitnou bylo zpracováno podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., 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. Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu 
této vyhlášky uvádí tabulka 7-1.  

 

Tab. 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. 

 

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 
konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 
neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 
podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 
Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 
pouze bilancovaného kolektoru. Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných 
rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 
ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 
Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 
Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 
podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 
použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

V připovrchové zóně HGR 2241, do které mimo kvartérního pokryvu spadají i mělké neogenní 
kolektory zejména v sz. okrajových částech a v centru karpatské předhlubně převládá kategorie 
upravitelnosti A2, s výskyty kategorie A1 i A3. Posun do horší kategorie podzemní vody je způsoben 
různými složkami – železem, manganem, dusičnany, sírany, v blízkosti vodních toků nejčastěji 
manganem a železem.  

Kvalita podzemní vody v neogenních sedimentech karpatské předhlubně se mění s rostoucí hloubkou 
jejich uložení. V infiltračních oblastech, kde vycházejí klastické neogenní sedimenty na povrch bez 
krycí vrstvy, spadá většina podzemních vod do příznivých kategorií upravitelnosti A1 a A2 a lze je 
využívat pro zásobování pitnou vodou zcela bez úprav nebo po poměrně jednoduché předchozí 
úpravě. S rostoucí hloubkou dochází k postupnému zvyšování obsahu sodíku, chloridů a amonných 
iontů za současného zvyšování celkové mineralizace i teploty. Tyto podzemní vody spadají nejčastěji 
do nepříznivých kategorií upravitelnosti A3 a >A3 a z hlediska využití pro zásobování pitnou vodou 
nejsou příliš perspektivní. 

 
Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody v neogenních kolektorech v rozsahu HGR 2241. 
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Upravitelnost podzemní vody v připovrchové zóně má tudíž poněkud příznivější parametry, vyjádřené 
v menším rozsahu nepříznivých kategorií upravitelnosti A3 a >A3 (viz Obr. 7-2). 

 

 

Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 2241. 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 2241 je v prostředí GDbase k dispozici 10 vrtů s  časovými řadami fyzikálně-chemických 
analýz podzemní vody v rozsahu let 1991–2011, uvedené v Tab. 7-2. Tyto vrty jsou součástí státní 
pozorovací sítě jakosti podzemních vod v rámci Českého hydrometeorologického ústavu. Vzorky 
podzemních vod k chemickým analýzám jsou odebírány dvakrát ročně (na jaře a na podzim), přičemž 
rozsah analýz jarních a podzimních odběrů je trvale odlišný. Ve vzorcích z jarního odběrového období 
se provádí základní a doplňkový fyzikálně-chemický rozbor, stanovení obsahů těžkých kovů a 
specifických organických látek. Na podzim probíhá pouze základní fyzikálně-chemický rozbor, 
stanovení ropných látek a alfa aktivity. 

Pro účely posouzení vývoje kvality podzemní vody byly hodnoceny obsahy těch složek, které 
z hlediska vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, velmi často způsobují zhoršenou kvalitu 
podzemní vody – dusičnanů, chloridů a síranů, a také výše celkové mineralizace. Průběh časových řad 
vybraných makrosložek a výše celkové mineralizace je uveden na Obr. 7-4. 
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Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 2241 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 2241 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 
448987 -599888,3 -1166456,0 224,3 HV-209 VB9808 167 Moravany 1991–2011 
451382 -611805,6 -1177093,5 226,7 HV-603 VB9850 201 Jezeřany-Maršovice 1991–2011 
452183 -604442,8 -1172712,9 230,3 HV-601 VB9810 63 Syrovice 1991–2011 
525905 -627900,4 -1193705,4 234,5 HV-604A VB9750 46 Borotice 1991–2011 
526958 -615869,3 -1189836,4 195,5 HV-107 VB9851 302 Jiřice u Miroslavi 1991–2011 
527101 -610452,7 -1193804,8 170,8 HJ-418 VB9753 282 Drnholec 1991–2011 
527824 -608959,3 -1192770,6 182,5 HJ-417 VB9754 331 Pasohlávky 1991–2011 
529036 -633469,1 -1204251,6 197,7 HV-305 VB9756 160 Slup 1991–2011 
530181 -609224,9 -1197871,7 192,7 HV-602 VB9752 60 Novosedly 1991–2011 
530305 -622301,8 -1206329,4 187,2 HV-306 VB9755 450 Hevlín 1991–2011 
 

Ve většině posuzovaných vrtů nelze z důvodu značného kolísání stanovit výraznější trendu v obsahu 
jednotlivých makrosložek. Nejsilněji kolísají obsahy jednotlivých makrosložek v mělčích vrtech o 
hloubce do 100 m. V podzemní vodě z většiny vrtů sledovaných v oblasti HGR 2241 byly dlouhodobě 
prokázány nízké obsahy NO3

-, výjimku tvoří vrt VB9750/HV-604A Borotice s koncentrací NO3
- až 

250 mg/l, který zastihl snadno zranitelnou jednotnou mělce uloženou zvodeň kvartérních a neogenních 
sedimentů.  

Obsahy Cl- a SO4
2- a dalších makrosložek se výrazně liší podle lokalizace jednotlivých sledovaných 

vrtů a v závislosti na hloubce a zastiženém kolektoru, ve většině případů jsou poměrně rozkolísané. 
Velmi vyrovnané obsahy Cl- nepřesahující limit stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb. byly 
zaznamenány ve vrtech VB9808/HV-209 Moravany, VB9756/HV-305 Slup nebo VB9755/HV-306 
Hevlín. Ve vrtu VB9808/HV-209 Moravany je od roku 2008 patrný mírný trend v nárůstu koncentrací 
SO4

2- a výše celkové mineralizace. Ve vrtu VB9750/HV-604A Borotice dochází dlouhodobě 
k pozvolnému zvyšování koncentrací SO4

2-, přičemž celková mineralizace dosahuje hodnoty až 1,25 
g/l. Ve vrtu VB9752/HV-602 Novosedly je i přes značné kolísání možné sledovat mírný vzestupný 
trend v obsahu Cl-, SO4

2- a ve výši celkové mineralizace. Ve vrtu VB9755/HV-306 Hevlín došlo po 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

91 

roce 2001 k nárůstu obsahu SO4
2- z počátečních hodnot okolo 10 mg/l až k maximální hodnotě 251 

mg/l v roce 2008, poté obsahy SO4
2- opět poklesly k hodnotám okolo 65 mg/l; podobné kolísání je 

možné sledovat i ve výši celkové mineralizace.  

Ve většině vrtů se vyskytují občasné kladné nebo záporné anomální hodnoty, z nichž některé nelze 
vysvětlit jinak než chybou analýzy nebo chybou metodiky při samotném odběru. 
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 2241 
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8.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 
 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 
buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 
Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 
maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 
ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 
AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Podklady týkající se prioritních území v péči AOPK ČR byly využity pro výpočet využitelných zdrojů 
podzemních vod a modelování dopadů poklesů hladin podzemních vod v důsledku odběrů 
podzemních vod. 

Do HGR 2241 zasahují MZCHÚ s biotopy vázanými na vodu, např. PR Věstonická nádrž (měkké 
luhy nížinných řek, rákosiny stojatých vod), EVL Mušovský luh (tvrdé luhy nížinných řek), EVL 
Vranovický a Plačkův les (tvrdé luhy nížinných řek), EVL Meandry Dyje (měkké luhy nížinných řek, 
makrofytní vegetace vodních toků). Z hlediska jmenovaných biotopů jsou nežádoucí jakékoli zásahy 
do vodního režimu území s možným negativním dopadem na hydrologické podmínky. 

Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
zasahujících do HGR 2241 uvádějí Tab. 8-1 až 8-3, jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na 
obrázku 8-1. Vzhledem k mimořádnému počtu MZCHÚ, EVL a PO na velké rozloze HGR 2241 byly 
vybrány pouze ty, u nichž je předmět ochrany vázán na vodu, případně tvořen vodními biotopy. 

 

Tab. 8-1. Maloplošná zvláště chráněná území na ploše HGR 2241 

kategorie název kód rozloha (ha) rozloha biotopů vázaných 
na podzemní vodu (ha)  správa 

PP Hevlínské jezero 1834 9,38 8,37 krajský úřad 
PP Nosislavská zátočina 2026 4,39 0,41 krajský úřad 
PP Oleksovická mokřina 1897 43,98 40,20 krajský úřad 
PP Rájecká tůň 1899 0,32 0,28 krajský úřad 
PP Troskotovický dolní rybník 1918 24,79 4,45 krajský úřad 
PP Božický mokřad 5856 8,83 7,52 krajský úřad 
PP Knížecí les 5707 11,38 7,65 krajský úřad 
PP Přísnotický les 5708 10,76 8,66 krajský úřad 
PP Vrbovecký rybník 5907 27,02 16,54 krajský úřad 
PP Betlém 1452 10,69 7,14 krajský úřad 
PP Dolní mušovský luh 1626 41,57 37,58 krajský úřad 
PP Holásecká jezera 1128 12,31 5,08 krajský úřad 
PR Karlov 162 0,21 3,47 krajský úřad 
PR Černovciký hájek 698 11,52 10,22 krajský úřad 
PR Šumický rybník 1917 24,20 17,39 krajský úřad 
PR Plačkův les a říčka Šatava 1451 113,44 99,74 krajský úřad 
PR Věstonická nádrž 1672 1024,41 58,82 krajský úřad 
PR Slanisko Novosedly 1762 1,97 1,51 krajský úřad 
PR Slanisko Dobré Pole 1763 4,06 2,57 krajský úřad 
PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace 
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Tab. 8-2. Evropsky významné lokality na ploše HGR 2241 

název kód kód v systému 
NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická oblast PO vázán na 
vodu 

Baštinský potok 3034 CZ0623022 9,44 panonská ano 
Božické rybníky 3042 CZ0623798 57,45 panonská ano 
Božický mokřad 3043 CZ0623771 4,91 panonská ano 
Břežanka a Břežanský potok 3045 CZ0623004 20,01 panonská ano 
Drnholecký luh 3059 CZ0623799 149,63 panonská ano 
Hevlínské jezero 3063 CZ0623010 9,37 panonská ano 
Jevišovka 3075 CZ0623041 20,09 panonská ano 
Knížecí les 3082 CZ0623800 12,33 panonská ano 
Krumlovský les 3085 CZ0624064 1945,52 panonská+kontinentální ano 
Meandry Dyje 3398 CZ0624001 232,18 panonská ano 
Modřické rameno 3399 CZ0620010 6,35 panonská ano 
Moravský kras* 3105 CZ0624130 6485,37 panonská+kontinentální ano 
Mušovský luh 3108 CZ0624103 557,45 panonská ano 
Oleksovická mokřina 3121 CZ0623019 44,42 panonská ano 
Podyjí 3129 CZ0624096 6273,13 panonská+kontinentální ano 
Přínostický les 3135 CZ0623801 11,60 panonská ano 
Rakšické louky 3136 CZ0623365 74,98 kontinentální ano 
Rumunská bažantnice 3140 CZ0620158 92,20 panonská ano 
Řeka Rokytná 3142 CZ0623819 123,67 kontinentální ano 
Slanisko Dobré Pole 3146 CZ0620031 3,69 panonská ano 
Slanisko Novosedly 3147 CZ0620187 2,08 panonská ano 
Stránská skála 3155 CZ0624020 16,80 panonská+kontinentální ano 
Šumické rybníky 3166 CZ0623027 49,09 panonská ano 
Tasovický lom 3167 CZ0623011 11,04 panonská ano 
Trávní Dvůr 3169 CZ0623046 325,81 panonská ano 
Valtrovický luh 3183 CZ0620181 66,92 panonská ano 
Vranovický a Plačkův les 3190 CZ0620084 293,51 panonská ano 
Vrbovecký rybník 3192 CZ0623030 23,79 panonská ano 
PO – předmět ochrany, * – na plochu HGR 2241 zasahuje pouze okrajově minimální částí 
 

Tab. 8-3. Ptačí oblasti na ploše HGR 2241 

název kód kód v systému NATURA 2000 rozloha (ha) PO vázán na vodu 
Jaroslavické rybníky 2286 CZ0621031 357,04 ano 
Pálava 2299 CZ0621029 8539,39 ano 
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 2314 CZ0621030 1047,46 ano 
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Obr. 8-1. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 2241 

 

Vodní a na vodu vázané biotopy pokrývají území rajonu ve větší koncentraci zejména podél vodních 
toků, jak je patrné z Obr. 8-2.  
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Obr. 8-2. Rozmístění vodních biotopů v HGR 2241 

 

TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ  

Jak je patrné z tabulek 8-1 až 8-3 a obrázků 8-1 a 8-2, na území HGR 2241 je situována celá řada 
lokalit, jejichž ekosystémy jsou vázány na podzemní vodu a spjaty s jejím režimem. Na území HGR 
2241 nebyly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vybrány žádné prioritní lokality, u kterých by se 
předpokládalo výraznější přímé ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Z ostatních 
MZCHÚ jsou s využitím informací Českého svazu ochránců přírody (www.nature.hyperlink.cz) blíže 
popsány lokality s ekosystémy, které mají těsnější vazbu na podzemní vodu. 

PR Karlov se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí Příčního potoka, na J navazuje na 
břehový porost rybníka Prostřední Karlov. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny 
obklopený rozsáhlými akátinami, které na dně údolí přechází do bažinné olšiny se zastoupením 
chráněných druhů rostlina živočichů. 
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PR Černovický hájek ležící na J okraji Brna představuje zbytek jihomoravských lužních lesů v 
povodí Svratky.  

Důvodem ochrany PR Šumický rybník je velká druhová diverzita živočišných druhů vázaných na 
ekosystém stojatých vod, rákosových a orobincových porostů a mokrých luk. 

PR Plačkův les a říčka Šatava představuje poslední zbytky lužního lesa s typicky dochovanou 
faunou a florou. 

PR Věstonická nádrž zahrnuje prostřední nádrž vodního díla Nové Mlýny, je zapojena do soustavy 
Natura 2000 a nachází se zde ptačí oblast. Hnízdí tu, zimuje nebo se tu shromažďuje při tahu mnoho 
chráněných druhů ptáků. 

 

Obr. 8-3. PR Věstonická nádrž (foto: https://commons.wikimedia.org) 

 

PR Slanisko Novosedly zaujímá mokřad a loučka na severním okraji obce. Na bývalém husím 
pastvisku se doposud zachovalo unikátní společenstvo slanomilné vegetace a hmyzu. Součástí 
rezervace je malý rybníček. 

PR Slanisko Dobré Pole představuje jednu z posledních lokalit slanomilných společenstev na jižní 
Moravě, s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin a hmyzu. 

PP V Olších je tvořena zbytkem zbytek lužního lesa s bohatou faunou, zejména vodním ptactvem. 

PP Hevlínské jezero tvoří mokřad s vodními ploškami a bohatým keřovým patrem, bohatá avifauna. 
V oblasti se vyskytují také chráněné druhy obojživelníků a jedná se i o ptačí rezervaci s hnízdišti. 

Důvodem ochrany PP Nosislavská zátočina je zachování posledního přirozeného meandru na dolním 
toku Svratky, kde jsou břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. 

PP Oleksovická mokřina zahrnuje rákosové porosty lemované na okrajích keřovými až stromovými 
olšinami a vrbinami a střídané místy kulturním lesem vhodné druhové skladby (měkký luh). Na 
rostlinná společenstva se váže řada chráněných, ohrožených druhů živočichů. 
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Obr. 8-4. PR Slanisko Dobré pole (foto: Jiří Kameníček, www.biolib.cz) 

 

Na ploše PP Rájecká tůň se nachází samotná Rájecká tůň coby pozůstatek slepých ramen řeky 
Svitavy, ale také zbytek lužního lesa. Předmětem ochrany jsou především obojživelníci a mokřadní 
rostlinná společenstva, včetně zbytku lužního lesa. 

PP Troskotovický dolní rybník představuje rybník s rákosinami a břehovými porosty, jedná se o 
bohatou ornitologickou lokalitu. 

PP Božický mokřad je revitalizovaný mokřad s bohatým výskytem obojživelníků, plazů, 
bezobratlých, vážek a vzácných druhů rostlin. 

PP Knížecí les zahrnuje jednak uměle vytvořené tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment 
lužního lesa. 

PP Přísnotický les představují jednak revitalizované tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý 
segment lužního lesa s biotopem čolka velkého. 

PP Vrbovecký rybník je biologickým centrem mezi okolními polními kulturami. V intenzivně 
obhospodařované krajině nabízí útočiště vzácným a ohroženým druhů rostlin a živočichů a to nejen 
mokřadním a vodním, ale i slaništním. 

Důvodem ochrany PP Betlém je zachování typické bažiny i aluvia řeky Jihlavy a lužního lesa. 

PP Dolní mušovský luh zahrnuje poslední zbytky lužních lesů na jižní Moravě. Jedná se o lužní 
porost na soutoku řeky Jihlavy a Svratky s bohatou avifaunou. 

PP Holásecká jezera představuje soustavu průtočných jezer, z nichž některé jsou pravděpodobně 
pozůstatek starého říčního meandru řeky Svitavy. Lokalita je místem výskytu některých druhů 
obojživelníků, hnízdištěm ptáků a refugiem zvěře. 
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POTENCIÁLNĚ OHROŽENÉ EKOSYSTÉMY ZÁVISLÉ NA PODZEMNÍ VODĚ 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a 
obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Pro 
ekosystémy vázané na vodu je důležitý režim a kolísaní úrovně hladin podzemní vody v první zvodni. 
Velká část území HGR 2241 je překryta mocnými kvartérními a sedimenty, na které jsou vázány 
průlinové kolektory podzemní vody s výskytem zvodnění. Terestrické ekosystémy závislé na vodě v 
oblasti HGR 2241 jsou ovlivňovány převážně vodním režimem těchto nadložních zvodní, odběry 
podzemní vody z hlouběji uložených kolektorů vázaných na neogenní sedimenty na ně nemají přímý 
vliv. 
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Obr. 8-5. Lokalizace odběrů podzemních vod a chráněných území v HGR 2241
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 
VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 295 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do  
83 l/s v HGR 2241 nepřekračují přírodní zdroje. Významnými hydrogeologickými kolektory rajonu 
jsou neogenní štěrkopísčité uloženiny spodnomiocenních sedimentů eggenburgu a ottnangu, okrajové 
části promytých písčitých sedimentů karpatu a spodnobadenská bazální klastika.  

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana zdrojů podzemní vody zahrnuje ochranu kvantitativní (množství podzemní vody) a 
kvalitativní (fyzikálně-chemické a mikrobiologické složení podzemní vody). Kvantitativní ohrožení je 
dáno umělými zásahy do přírodního režimu tvorby, oběhu a regenerace zásob podzemních vod, jejichž 
následkem může být i snížení infiltrace, narušení artéského stropu apod. Jako zásadní se ve zdrojových 
oblastech jeví změna podílu povrchového a podzemního odtoku ve prospěch odtoku povrchového, což 
vede ke snižování objemu podzemních vod. Ochrana kvalitativní zahrnuje opatření zabraňující 
kontaminaci podzemních vod znečisťujícími látkami. Kvalita podzemní vody je negativně 
ovlivňována antropogenními vlivy. Kromě bodových zdrojů znečištění, které jsou reprezentovány 
sídlištními aglomeracemi a jejich odpadními produkty, průmyslovými a zemědělskými objekty, 
představuje nejvýznamnější zdroj znečištění plošná aplikace hnojiv a ochranných látek zemědělské 
velkovýroby, s negativním dopadem na kvalitu podzemních vod. 

Ochrana podzemních vod probíhá v HGR 2241 jednak na úrovni obecné ochrany, specifická ochrana 
pro odběry podzemních vod hromadného zásobování probíhá v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod bez ohledu na jejich 
využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit jednotlivá ochranná 
pásma vodních zdrojů. 

Územím s vysokým až velmi vysokým rizikem znečištění jsou nesoudržné klastické uloženiny 
neogénu, které vystupují na povrch v okrajové části neogenní výplně HGR 2241, v širším okolí 
Znojma a Horních Dunajovic a na území krystalinika brněnské jednotky. Území s nízkým až středním 
rizikem znečištění zahrnuje vícekolektorový systém neogenních průlinových kolektorů a izolátorů, 
reprezentovaný souvrstvím štěrků, jemných písků a jílů. 

 
TĚŽBA SUROVIN 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů nejsou na území rajonu významné střety 
s těžbou nerostných surovin. 
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Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 2241 

ID Název Surovina a nerost Využití Organizace IČ 
60360 Ledce u Židlochovic Štěrkopísky, Živcové 

suroviny 
těžené LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 27994929 

70070 Hrušovany u Brna Štěrkopísky, Živcové 
suroviny 

těžené České štěrkopísky spol. s r.o., Praha 27584534 

71189 Medlov I Živcové suroviny v průzkumu, 
otvírce 

PÍSKOVNY MORAVA spol.s r.o., 
Němčičky 

26041782 

71162 Hrušovany u Brna II Živcové suroviny, 
štěrkopísky 

těžené Moravia Tech, a.s., Brno 3637751 

60373 Medlov Štěrkopísky, Živcové 
suroviny 

těžené Družstvo DRUMAPO, Němčičky  

70158 Němčičky I Štěrkopísky, Živcové 
suroviny 

těžené Družstvo DRUMAPO, Němčičky  

70976 Černovice IV Štěrkopísky těžené Pískovna Černovice, s.r.o., Brno  
70907 Černovice III Štěrkopísky těžené Pískovna Černovice, s.r.o., Brno  
71012 Černovice V Štěrkopísky těžené Pískovna Černovice, s.r.o., Brno  
70681 Hevlín Cihlářská surovina těžené HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 

Dolní Bukovsko 
 

70827 Hrádek u Znojma Štěrkopísky těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 
70717 Novosedly Cihlářská surovina těžené Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s., 

Č.Budějovice 
15253 

70748 Tasovice II Stavební kámen 
granodiorit, slepenec 

těžené COLAS CZ, a.s., Praha 26177005 

40132 Dolní Dunajovice II Zemní plyn v průzkumu, 
otvírce 

innogy Energo, s.r.o. 25115171 

40132 Dolní Dunajovice II Zemní plyn v průzkumu, 
otvírce 

innogy Energo, s.r.o. 25115171 

70932 Tasovice I Štěrkopísky těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 
71083 Žabčice Štěrkopísky, Živcové 

suroviny 
těžené České štěrkopísky spol. s r.o., Praha 27584534 

70933 Hrušovany I Štěrkopísky, Živcové 
suroviny 

těžené České štěrkopísky spol. s r.o., Praha 27584534 

70037 Olbramovice Stavební kámen 
granodiorit 

těžené Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

70580 Šatov II Jíly hlíny se zastavenou 
těžbou 

Městys Šatov  

60326 Mašovice I Kaolin papírenský rezervní Sedlecký kaolin a.s., Božičany 63509911 
70763 Šatov Cihlářská surovina s ukončenou 

likvidací 
Jaromír Foltas 73877328 

70823 Šatov I Jíly hlíny se zastavenou 
těžbou 

Městys Šatov  

70896 Hodonice Štěrkopísky se zastavenou 
těžbou 

CEMEX Sand, k.s., Napajedla 47906201 

70227 Velký Karlov Štěrkopísky s ukončenou 
likvidací 

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 25502247 

40031 Dolní Dunajovice podz. skládka zemního 
plynu 

se zastavenou 
těžbou 

innogy Gas Storage, s.r.o. 27892077 

70326 Modřice Cihlářská surovina se zastavenou 
těžbou 

MORAVOSTAV Brno a.s.  

70608 Černovice I Štěrkopísky 
 maltový písek 

s ukončenou 
likvidací 

SETRA s.r.o., Brno  

70777 Černovice II Štěrkopísky s ukončenou 
těžbou 

Pískovna Černovice, s.r.o., Brno  

70780 Šlapanice Cihlářská surovina těžené TONDACH Česká republika s.r.o., 
Hranice 

25828584 
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Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 
1090101 Smolín Štěrkopísky, Živcové suroviny 
1090102 Žabčice Štěrkopísky, Živcové suroviny 
1100000 Bratčice Štěrkopísky, Živcové suroviny 
1100001 Medlov I. Štěrkopísky, Živcové suroviny 
1100100 Medlov Štěrkopísky, Živcové suroviny 
1110000 Tasovice Štěrkopísky 
1120000 Velký Karlov Štěrkopísky 
6110000 Olbramovice Stavební kámen 
13610000 Šlapanice Cihlářská surovina 
13650000 Modřice Cihlářská surovina 
13680000 Nosislav Cihlářská surovina 
13680000 Nosislav Cihlářská surovina 
13740000 Hevlín I. Cihlářská surovina 
13760000 Novosedly na Moravě Cihlářská surovina 
20080000 Borotice nad Jevišovkou Štěrkopísky 
21457200 Dolní Dunajovice Zemní plyn 
22030001 Ledce u Židlochovic Štěrkopísky, Živcové suroviny 
22030002 Ledce u Židlochovic I. Štěrkopísky, Živcové suroviny 
26240000 Smolín Živcové suroviny 
26250000 Medlov II. Živcové suroviny 
26260000 Hrušovany u Brna Štěrkopísky, Živcové suroviny 
26510000 Dolní Dunajovice II. Zemní plyn 
40019000 Dolní Dunajovice I. Podzemní zásobník plynu, Zemní plyn 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 2241 (Surovinový informační systém ČGS) 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v HGR 2241 jako plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a 
pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické uhlovodíky) a 
nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 
uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo 
jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o významných zdrojích znečištění a jejich ověření na 
základě monitoringu jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky 
to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, ale zdroj 
nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn významný 
zdroj znečištění, ale naměřené koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj považovat za 
významný, nicméně by bylo vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího objektu. V 
případě významného zdroje znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno doplnit 
sledování (viz kapitola optimalizace monitoringu). 

Chemický stav podzemní vody v HGR 2241 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (Prchalová et al. 2013) je celkově 
nevyhovující vlivem obsahu pesticidů, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů, chloridů, 
dusičnanů, amonných iontů a staré ekologické zátěže. Nevyhovující je i stav povrchové vody  z 
důvodu zvýšených koncentrací dusičnany. 

V HGR 2241 se vyskytuje stará ekologická zátěž, která způsobuje nevyhovující stav vodního útvaru, z 
důvodu obsahu těžkých kovů polyaromatických uhlovodíků a chlorovaných uhlovodíků. 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 
kvantitativního stavu, stupeň odebíraného množství podzemních vod odpovídá přírodním zdrojům. 
Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů 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 vodohodspodářské bilance také 
výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 
PODZEMNÍCH VOD 

 

Hydrogeologický rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval zaujímá území mezi Brnem, Znojmem 
a Mikulovem. V jz. části jsou neogenní uloženiny rajonu částečně překryty fluviálními uloženinami 
HGR 1641 a 1642, v centrální a severní části jsou překryty uloženinami HGR 1643 a 1644. Podzemní 
voda z neogenního rajonu představuje hlavní zdroj podzemní vody pro kvartérní rajony, oblast je 
srážkově deficitní. Přírodní poměry významné z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod 
v HGR 2241 přehledně shrnuje Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky  

charakteristika kód kód popis 
kód litologického typu 3.5. 1 štěrkopísek 
typ a pořadí kolektoru 3.6. 1 vrstevní kolektor 
dělitelnost rajonu  3.9. N nelze dělit 
mocnost souvislého zvodnění 3.10. 3 15 až 50 
kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 
hladina 3.12. V, N volná, napjatá 
transmisivita (m2/s) 3.13. 1 střední 1.10-4-1.10–3 
kód kategorie mineralizace (g/l) 3.14. 2 0,3–1 
kód kategorie chemického typu podzemních vod 3.15. 5 

7 
Ca–Mg–HCO3–SO4 

Na–Ca–HCO3–Cl 

 
 
Schválené zásoby podzemních vod 
Protokolem č. 313-39/1 a doplňkem č. 961-16/15-84 schválila Subkomise KKZ v písčitých 
sedimentech spodního miocénu území při západním okraji střední části Dyjsko-svrateckého úvalu 
(Pohořelice - Miroslav), které je součástí rajonu 224 (oproti původnímu rajonu 224 se plošný rozsah 
popisovaného rajonu 2241 nezměnil), přírodní zdroje v kategorii C2 276 l/s, využitelné zásoby v 
kategorii C2, v oblasti infiltrace 50 l/s, v oblasti artéských vod 63 l/s, celkem 113 l/s, z toho v kategorii 

C1 27 l/s; doplňkem se rozšiřují využitelné zásoby v kategorii C2 o 68 l/s, z toho v C1 52 l/s, z toho v B 
16 l/s. Protokolem č, 539-16/6-84, schválila Subkomise KKZ ve spodním miocénu v jižní části Dyjsko 
- svrateckého úvalu využitelné zásoby v kategorii C2 30 l/s, z toho C1 19 l/s. V artéské oblasti střední 
Jevišovky schválila Subkomise KKZ protokolem č. 574-39/7 - 75 a doplňkem 581-16/8 - 85 přírodní 
zdroje v kategorii C2 160 l/s, z toho využitelné zásoby v kategorii C2 104 l/s, z toho v C1 50 l/s, z toho 
v B 22 l/s. 
Kvantitativní a kvalitativní ocenění přírodních zdrojů a stanovení využitelných zásob podzemních vod 
v kategorii C2 neogenních sedimentů v jihozápadní části karpatské předhlubně, odpovídající svým 
rozsahem vymezení rajonu 224, bylo hlavním cílem Hydrogeologické syntézy neogenních sedimentů 
jz. části karpatské předhlubně (Franzová 1987). Klasifikace zásob podzemní vody vychází z výpočtů 
přírodních zdrojů hydrologickou metodou. Hodnota přírodních zdrojů v kategorii C2 byla stanovena 
celkem 834 l/s (pro východní okraj 134 l/s, pro západní okraj 523 l/s). 
Z těchto složek byly vyčleněny v kategorii C2 využitelné zásoby podzemní vody v celkové hodnotě 
495 l/s, z níž připadá na západní okraj zájmového území 445,4 l/s, na východní okraj pak 49,5 l/s 
podzemní vody. 
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Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro 
HGR 2241 vyčísleny dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 421 l/s v 50% zabezpečenosti 
a 295 l/s v 80 % zabezpečenosti. 

 

 
10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnotu vypočtených přírodních zdrojů podzemních vod pro referenční období 1981-2010 uvádí Tab. 
10-2. Podklady pro výpočet představovaly hydrogeologický koncepční model (metoda proudu), 
hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model Modflow, archivní data, expediční 
hydrometrování. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 2241 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

nelze stanovit štěrkopísek 500 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Pro regionální bilanční hodnocení má rozhodující význam stanovení velikosti dlouhodobých 
přírodních zdrojů podzemní vody. Jejich ztotožnění s podzemním odtokem vychází z dlouhodobě 
měřených údajů o výši celkového odtoku ve vodních tocích, odvodňujících příslušný hodnocený 
hydrogeologický útvar, kterým může být příslušný rajon nebo jeho část. K získání reprezentativních 
hodnot podzemního resp. základního odtoku je považováno období minimálně 10 let.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 
stacionárního a transientního hydraulického modelu, sestavenými pro desetileté období od 1. 1. 2001 
do 31. 12. 2010 včetně, s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 
jednotlivých časových úseků. Následně byly srovnávány s hydrologickým modelem BILAN 
zpracovávaným VÚV, sestavenými pro 30 leté období od 1. 1. 1981 do 31. 12. 2010 včetně, s 
měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. 

Hodnota přírodních zdrojů v 50% zabezpečenosti pro referenční období 1981-2010 stanovených 
modelem Bilan vyčíslena na 841 l/s. K tvorbě podzemní vody nedochází převážně na ploše rajonu, ale 
jde o dotaci podzemní vody z hydrogeologického masívu okraje Českého masívu.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 
stacionárního a transientního hydraulického modelu. Následně byly srovnávány s hydrologickým 
modelem BILAN zpracovávaným VÚV, sestavenými pro 30 leté období od 1. 1. 1981 do 31. 12. 2010 
včetně, s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. Zdánlivě rozdílné výsledky jednotlivých 
metod lze upřesnit různým přístupem autorů ke zpracování. V případě HGR 2241 je nutno u 
transientního modelu i metody expedičního hydrometrování zohlednit množství vody v nadložních 
kvarterních rajonech. Vyčíslení přírodních zdrojů podzemních vod jednotlivými metodami shrnuje 
Tab. 10-3. 
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Tab. 10-3. Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod různými metodami v HGR 2241 

expediční hydrometrování BILAN koncepční model 
(metoda proudu) 

transientní model využitelné množství 

měřená – qz  
(l/s.km2) 

Qdyn 
(l/s) 

Qdyn 
(l/s) 

Qdyn 
(l/s) 

Qdyn 
(l/s) 

Qdyn 
(l/s) 

0,5 730,4 841 500 1023,53 170 
Přírodní zdroje = Qdyn 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je vyčíslena na 170 l/s. Tato hodnota vychází z přírodních zdrojů 
a odpovídá transientním modelem a reálnou praxí ověřeným hodnotám. Respektuje požadavky na 
zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 
dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. HGR 2241 představuje 
podloží pro kvartérní rajony 1641, 1642, 1643 a 1644 a podzemní voda z HGR 2241 je hlavním 
zdrojem pro tyto rajony.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 
metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Dyje v poměru 
k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 295 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do 83 l/s 
v rajonu nepřekračují přírodní zdroje. Významnými hydrogeologickými kolektory rajonu 2241 jsou 
neogenní štěrkopísčité uloženiny spodnomiocenních sedimentů eggenburgu a ottnangu, okrajové části 
promytých písčitých sedimentů karpatu a spodnobadenská bazální klastika.  

Na území města Brna mají hydrogeologický význam neogenní štěrkopísčité uloženiny v pozici 
bazálních a okrajových klastik. Vodárenské využití těchto podzemních vod není dosud komplexně 
vyřešeno. K nejvýznamnějším, vodárensky exploatovaným lokalitám zájmové oblasti náleží jímací 
území skupinových vodovodů Miroslav, Damnice, Loděnice a dalších. 

 

KOMENTÁŘ 

Modelem BILAN byl v HGR 2241 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 
výši 31 mm/rok, což je 0,98 l/s/km2 a tedy 1432 l/s (včetně nadložních kvartérních rajonů). Základní 
odtok se zabezpečeností 50% a 80% stanovený modelem BILAN pro referenční období 1981–2010 
uvádí Tab. 10-4. 

 

Tab. 10-4. Základní odtok pro období 1981-2010 stanovený z modelu BILAN (roční průměrná výše) 

zabezpečenost mm za rok l/s.km2 l/s 

50% 18,2 0,58 841 
80% 4,2 0,13 196 
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V období 2001-2010 je základní odtok v 50% zabezpečenosti nižší 15,2 mm, odtok v 80% 
zabezpečenosti je vyšší 10,0 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 
sestavený podle výsledků modelování, uvedených v Tab. 10-5. 
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Obr. 10-1. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 

 

Tab. 10-5. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s, včetně nadložních kvartérních rajonů)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 
Bilan_ZaklOdtok-90% 6 0 0 0 377 527 222 94 39 17 6 6 108 
Bilan_ZaklOdtok-80% 6 6 0 6 1253 593 255 116 55 33 17 6 196 
Bilan_ZaklOdtok-50% 17 11 310 2018 3509 2195 1059 527 233 111 50 28 839 

 

Analýza  průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 
ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. Jinými 
slovy srážky a s nimi poměrně těsně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do velké 
míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. na celém území ČR. Pro srážkový úhrn okolo 506 
mm, který odpovídá rajonu 2241, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných povodích 
pohybuje mezi ~0,8 a 1,6 l/s/km2. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem BILAN pro rajon 
2241 (1,9 l/s/km2) jsou tedy mírně vyšší, než hodnoty celkového odtoku určeného ČHMU pro povodí 
v ČR se stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro průměrný 
srážkový úhrn 506 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,5 a 1,0 l/s.km2. Hodnoty základního 
odtoku určené modelem BILAN pro rajon 2241 jsou tak v souladu s hodnotami základního odtoku 
určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek.  

BFI použitý v modelu BILAN je 0,51. 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v březnu a postupně klesá do konce 
roku. Významnějším omezením modelu BILAN je skutečnost, že neuvažuje přítoky přes hranice 
rajonu, které do oblasti přináší vodu jak z okolních rajonů, tak z povrchových vodních toků. Odlišně je 
řešen modelový odtok z hydraulického transientního modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci 
z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody v kolektoru přítokem vody ze sousedících 
hydrogeologických masívů (přítoky ze sousedních rajonů). 
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Graf na Obr. 10-2 podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického 
modelu – BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na 
vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. 

 

 
Obr. 10-2. Dotace podzemních vod na základě modelu BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 1986 – 1987 až 1990) 
a období výrazných dotací (např. 2006). Z průběhu ročních kumulativů je zřejmá především v suchých 
periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí hydrogeologických masívů. Výpočet 
dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků hladin 
podzemní vody nevykazuje shodu – zásadní je ovlivnění dotací zvodně ze zázemí. 

 

NÁVRHY 

Během řešení tohoto projektu a na základě realizovaných vrtných prací bylo prokázáno, že rozsah 
rajonu je nadhodnocený z čehož vyplynula možnost revize jeho hranic. 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 
2241_1 Rybníky a 2241_2 Brno-Černovice do státní monitorovací sítě (Tab. 5-2). 

Pro sledování stavu podzemních vod jsou doporučeny 4 hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 
ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin u dvou z nich, uvedených v Tab. 5-3. 
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11. ZÁVĚR 
 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemnních vod bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších 
technologických a metodických postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních 
vod v jednotlivých posuzovaných hydrogeologických rajonech, včetně určení limitů pro vodárenskou 
exploataci. Za tím účelem byly v projektu navrženy a následně realizovány technické a doprovodné 
hydrometrické práce. 

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod v HGR 2241 pro referenční období  
1981–2010 dosahují cca 500 l/s. Výpočet přírodních zdrojů podzemních vod vychází 
z hodnoty přírodních zdrojů, stanovených na základě koncepčního modelu, hydrologického 
modelu BILAN a hydraulického modelu. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod v HGR 2241 je 170 l/s, Tato hodnota 
vychází z přírodních zdrojů a odpovídá transientním modelem a reálnou praxí ověřeným 
hodnotám. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 295 l/s v rajonu a skutečné odběry za rok 
2014 do 83 l/s v HGR 2241 nepřekračují přírodní zdroje.  

 Pro oběh a akumulaci podzemní vody mají ve studovaném rajonu největší význam průlinově 
propustné kolektory eggenburgu-ottnangu a spodního badenu. 

 Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou překryty mocnými souvrstvími kvartérních, 
převážně fluviálních uloženin a spraší. V místech styku neogenních a kvartérních kolektorů 
může docházet k mísení podzemní vody těchto zvodní a k jejich vzájemné dotaci. 

 Dotační oblastí kolektoru eggenburgu-ottnangu je oblast krystalinika Českého masivu (podíl 
cca 55 %) a vlastní sedimenty eggenburgu-ottnangu, které při Z okraji karpatské předhlubně 
vycházejí na povrch a díky svým hydrogeologickým vlastnostem jsou schopny infiltrovat 
atmosférické srážky (podíl cca 45 %). 

 Dotační oblastí kolektorů spodního badenu je krystalinikum brněnského masivu a infiltrace 
srážek do vlastních bazálních klastik spodního badenu v místech, kde vycházejí na povrch. 

 Pro sledování stavu podzemních vod byly doporučeny 4 referenční hydrogeologické vrty 
pozorované ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin, uvedených v Tab. 5-3. 

 Pro zařazení do státní pozorovací sítě podzemních vod byly navrženy hydrogeologické vrty 
2241_1 Rybníky a 2241_2 Brno-Černovice nově vyhloubeně v rámci projektu (Tab. 5-2). 
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Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

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. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 
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Vyhláška č. 120/2011 Sb., 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 
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Vyhláška 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. 

Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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