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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.;  



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

9 

 

PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

Obsah zprávy za hodnocený rajon vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 

výpočtu zásob výhradních ložisek), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 

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

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

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 2242 (heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 2242 

Název hydrogeologického rajonu: Kuřimská kotlina 

ID útvaru: 22420 

Název útvaru: Kuřimská kotlina 

Plocha, km2: 80,1499 

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 2242 Kuřimská kotlina 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. Hydrogeologický rajon 2242 má plochu 80,1499 km
2
 a je součástí Jihomoravského kraje. 

Byl vyčleněn z původního rajonu Dyjskosvratecký úval (224). V rámci rajonu je možno vymezit dílčí 

oblasti: neogén Šerkovické kotliny, Tišnovské kotliny, Kuřimské kotliny, Chudčické pahorkatiny, 

Milonické sníženiny, Svinošického prolomu a Jinačovického prolomu. 

Území hydrogeologického rajonu vymezuje elevace hornin krystalinika brněnského masivu v prostoru 

mezi Ivanovicemi a Mokrou Horou. Rozsah je dán výskytem neogenních uloženin vyplňujících 

deprese mezi elevacemi tvořenými horninami brněnského masivu a sedimenty permokarbonu 

boskovické brázdy, které jsou severně od Tišnova zastoupeny svrateckým krystalinikem. 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 2242 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Studované území HGR 2242 náleží z geomorfologického hlediska do Česko-moravské soustavy, 

podsoustavy Brněnské vrchoviny a podcelku Oslavanská brázda, členící se na okrsky Šerkovická 

kotlina a Tišnovská kotlina. Z regionálně geologického hlediska území řadíme do karpatské 

předhlubně. 

O dané oblasti byla vydána řada souborných prací, nelze opomenout shrnutí geologické stavby 

karpatské předhlubně podle Brzobohatého – Cichy (1993) a Brzobohatého (2002). Velmi podrobně se 

stavbou, vývojem, litologií i mocnostmi sedimentů karpatské předhlubně zabýval Jiříček (2002).        

Z pohledu naftového geologa byla sestavena kapitola o karpatské předhlubni Píchou et al. (2006), ve 

které autoři odpovídají na stratigrafické, regionálně geologické a strukturní otázky. Nejnověji se 

souborně geologickou stavbou se zaměřením na ložiska hnědého uhlí zaobírali Pálenský et al. (2010). 

Rozšíření badenských sedimentů na Tišnovsku studovala celá řada autorů, jejichž význam v oblasti 

petrografie, sedimentologie, regionální geologie, paleontologie, biostratigrafie, paleogeografie, 

paleoekologie a řady dalších geologických disciplín byl shrnut v práci Petrové et al. (2001). Petrová et 

al. (2001) se pokoušeli zrekonstruovat vývoj sedimentace na Tišnovsku a na základě rozšíření 

miocenních sedimentů se vyjádřili k neotektonice oblasti. Petrografií a paleogeografií sedimentů na 

Tišnovsku se zaobíral v diplomové práci Otava (1973). Biofaciální a litofaciální analýzu řasových 

vápenců shrnuli Doláková et al. 2008. Jejich výzkumy indikují mělkomořské prostředí sedimentace 

(20–50 m) s teplými vodami. 

Studované území náleží z geomorfologického hlediska do Česko-moravské soustavy, podsoustavy 

Brněnské vrchoviny a podcelku Oslavanská brázda, členící se na okrsky Šerkovická kotlina a 

Tišnovská kotlina. Z regionálně geologického hlediska území řadíme do karpatské předhlubně. 

O dané oblasti byla vydána řada souborných prací, nelze opomenout shrnutí geologické stavby 

karpatské předhlubně podle Brzobohatého – Cichy (1993) a Brzobohatého (2002). Velmi podrobně se 

stavbou, vývojem, litologií i mocnostmi sedimentů karpatské předhlubně zabýval Jiříček (2002).        

Z pohledu naftového geologa byla sestavena kapitola o karpatské předhlubni Píchou et al. (2006), ve 

které autoři odpovídají na stratigrafické, regionálně geologické a strukturní otázky. Nejnověji se 

souborně geologickou stavbou se zaměřením na ložiska hnědého uhlí zaobírali Pálenský et al. (2010). 

Rozšíření badenských sedimentů na Tišnovsku studovala celá řada autorů, jejichž význam v oblasti 

petrografie, sedimentologie, regionální geologie, paleontologie, biostratigrafie, paleogeografie, 

paleoekologie a řady dalších geologických disciplín byl shrnut v práci Petrové et al. (2001). Petrová et 

al. (2001) se pokoušeli zrekonstruovat vývoj sedimentace na Tišnovsku a na základě rozšíření 

miocenních sedimentů se vyjádřili k neotektonice oblasti. Petrografií a paleogeografií sedimentů na 

Tišnovsku se zaobíral v diplomové práci Otava (1973). Biofaciální a litofaciální analýzu řasových 

vápenců shrnuli Doláková et al. 2008. Jejich výzkumy indikují mělkomořské prostředí sedimentace 

(20–50 m) s teplými vodami. 

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 zabývali Buday (1963), který 

sestavil odkrytou geologickou mapu list Brno M-33-XXIX v měřítku 1 : 200 000 a Svoboda (1962), 

který byl redaktorem listu M-33-XXIII Česká Třebová rovněž v měřítku 1 : 200 000. Obě díla jsou 
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doplněna rozsáhlými textovými vysvětlivkami, list Česká Třebová je zastřešen autorským kolektivem 

Svoboda et al. (1962), list Brno kolektivem Kaláška (1963). Na počátku 21. století byly mapové listy 

24-322 Blansko a 24-321 Tišnov včetně textových vysvětlivek vydány Českou geologickou službou 

(Hanžl et al. 2007a, b). Nově byly mapovány listy Brno-sever (Hanžl et al. 2011a, b) a Veverská 

Bítýška (Hrdličková et al. 2014a, b), oba včetně odkryté geologické mapy.  

 

 

Obr. 3-1. Schéma použitých průzkumných děl 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Pro sestavení geologického modelu podloží a konstrukci geologických řezů bylo celkem z databáze 

geologických vrtů zpracováno 3 235 vrtů pro vytvoření izoliniového modelu stropu miocenních 

sedimentů, z toho 336 pro modelování podloží pánve. Vrty, zejména hluboké, které mohou pomoci 

s představou o strukturních poměrech v pánvi, nejsou rozmístěny příliš pravidelně (obr. 3- 1). Nejvíce 

vrtů je situováno do brněnské aglomerace a do okolí Tišnova.  

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod bylo v letech 2014–2015 vyhloubeno 10 

hydrogeologických bezjádrových vrtů, které pomohly s upřesněním strukturních poměrů v Kuřimské 

kotlině a jejichž lokalizace je uvedena na Obr. 3-1. Jedná se o vrty 2242_1/1 Kuřim, 2242_1/2 Kuřim, 

2242_2 Hradčany u Tišnova, 2242_3 Štěpánovice u Tišnova, 2242_4 Čebín, 2242_5 Lomnička u 

Tišnova, 2242_6/1–3 Kuřim a 2242_7 Štěpánovice u Tišnova. 

Na lokalitě Štěpánovice (Bárta et al. 2015) byl geofyzikálními metodami (metody VES, ERT, MRS, 

DEMP a DOP) ověřen průběh paleoúdolí mezi Štěpánovicemi a Lomničkou s hloubkou okolo 80 až 

90 m, ve kterém byla zastižena štěrkopísková výplň s mocností 40 m. 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První souhrn hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Stručnou obecnou 

charakteristiku HGR 2242 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 2242 a jeho širší okolí zhodnoceno v kontextu Základní hydrogeologické 

mapy ČSSR 1 : 200 000 list 24 Brno (Myslil 1987a), Mapy chemismu podzemních vod 1 : 200 000 

(Myslil 1987b) a doprovodných textových vysvětlivek (Myslil et al. 1985). Podrobné kartografické 

zpracováni především kvantitativních hydrogeologických parametrů přináší list 24-32 Brno 

Hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 ze Souboru geologických a ekologických účelových map 

přírodních zdrojů (Krám 1990), který je doplněn i publikovanými textovými vysvětlivkami (Čurda in 

Müller ed. 1994). Hydrologický potenciál území, jeho využívání, stupeň ohrožení a způsob ochrany 

jsou předmětem náplně mapy měřítka 1 : 50 000, kterou pro tisk zpracoval Kříž (1994). Nově je 

zájmové území zhodnoceno zejména v rámci listů 24-322 Blansko a 24-321 Tišnov Základních 

geologických map 1:25 000 a v doprovodných textových vysvětlivkách (Hanžl et al. 2007a, 2007b).  

V obecné rovině a velmi stručnou formou byly charakterizovány hydrogeologické poměry na území 

mapového listu 1 : 25 000 M-33-105-B-a Deblín (Šilar 1972) a M-33-105-B-b Veverská Bitýška (Šilar 

– Herrmannová 1972).  

Důležité shrnující údaje pro uzemí okresu Brno venkov, poskytuje hydrogeologická studie zpracovaná 

Jahodou et al. (1984), pro okres Blansko zpracovaná Žůrkem (1980). Mělké hydrogeologické vrty 

státní pozorovací sítě ČHMU v povodí Svratky (VB-0269 Tišnov, VB-0270 Hradčany a VB-0271 

Březina) byly vyhodnoceny Urbáškem (1966). Dílčí informace o hydrogeologickém průzkumu 

neogenních sedimentů publikovali Neubauer (1964) a Neubauer – Kuklová (1982). Vedle 

převažujícího množství účelových hydrogeologických průzkumů lokálního významu (např. Baruš 

1957; Boday 1972;  Fiala 1995; Franzová 1965; Hajtmarová 1958; Hrbáč 1958, 1962, 1966, 1966a, 

1966b; Jelínek 1963; Krausová 1978; Krčmář 1989; Mudrák 1993, 1994; Pavliš 1969; Petříčková 

1963; Prudilová 1976; Řezníček 1976; Sláma 1960; Slavík 1978a, 1979, 1980, 1981a, 1981b, 1982, 
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1984, 1986, 1990; Štefan 1970; Taraba 1974, 1980; Tůma 1985 nebo Vilšer 1960), zaměřených 

většinou na zajištění požadovaného množství podzemní vody pro zásobování jednotlivých odběratelů 

(obce, zemědělské farmy, výrobní i obytné objekty), jsou hydrogeologické poměry některých oblastí 

výskytu neogenních sedimentů zpracovány formou samostatných hydrogeologických průzkumů 

širšího teritoriálního dosahu (Jahoda 1968, 1970; Jahoda et al. 1970; Neubauer 1962, 1967), resp. 

formou navazujících etap regionálního průzkumu (Franzová et al. 1980, 1983). Situování nových 

průzkumných hydrogeologických vrtů v rámci tohoto regionálního průzkumu se opíralo o znalosti 

získané již při starších hydrogeologických průzkumech v Milonické sníženině (Neubauer 1962; 

Kalabis 1966; Taraba 1978, 1979), Svinošickém prolomu (Štefan 1977, 1978; Slavík 1992) a 

Jinačovickém prolomu (Neubauer).  

V posledních desetiletích převažují mezi hydrogeologickými podklady jen obtížně regionálně 

využitelné výsledky prací zaměřených na ochranu podzemních vod, na ověřeni zdrojů kontaminace 

nebo přímo směřující k sanačnim zásahům (např. Bóday 1988; Bureš 1997, 1999; Henešová 1985; 

Jareš 1996; Krčmářová 1991; Mazáč 1994; Prokop 1994, Slavík 1981b). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu 

zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 

Celkový počet archivních hydrogeologických vrtů v oblasti HGR 2242 udává Tab. 3-1, spolu 

s uvedením počtů vrtů které obsahují výsledky chemických analýz, údaje o hloubce hladiny podzemní 

vody a výsledky hydrodynamických zkoušek.  

 

Tab. 3-1. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost HGR 2242 podle databáze ČGS převedené do GDbase5 

HGR 
vrty 

celkem hydrogeologické vrty vrty ČHMÚ 

2242 1958 205 8 

 

Tab. 3-2. Objekty ČHMÚ s režimním pozorováním (jen ty s pozorováním minimálně do roku 2007) 

Označení 

ČHMÚ 
 název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

PB0296 Pramen Drásov, V parku 454.00 3-4-15-01-1240 Drásov 1978-2012 

VB0269 Vrt Tišnov 247.38 2-4-15-01-1190 Tišnov 1965-2007 

VB0427 Vrt Tišnov, VB0269N 247.96 2-4-15-01-1190 Tišnov 2007-2014 

VB0428 Vrt Březina, VB0271N 245.80 2-4-15-01-1190 Březina u Tišnova 2007-2014 

VB9800 Vrt Jinačovice, HV 213 287.67 2-4-15-01-1480 Jinačovice 1991-2014 

VB9801 Vrt Brno - Žebětín (Žebětín), HV 211 292.61 2-4-15-01-1500 Žebětín 1993-2014 

VB9811 Vrt Jinačovice, VB9800N 288.09 2-4-15-01-1480 Jinačovice 2007-2014 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 

parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 

především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly vyhloubeny průzkumné 

hydrogeologické vrty uvedené v následující Tab. 3-3. 

.  
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Obr. 3-2. Situace vybraných a nově vybudovaných hydrogeologických vrtů  
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Cílem průzkumných vrtů bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud relativně málo 

prozkoumaném území Kuřimské kotliny. 

 

Tab. 3-3. Základní výsledky hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

ID vrtu Název vrtu 
Sledovaný 

kolektor 

Hloubka 

 vrtu   

(m) 

Rozsah  

sledovaného  

kolektoru (m) 

Koeficient 

 Transmisivity 

 (m2/s) 

autor zprávy 

2242_1 (1) Kuřim (1)  1,5 vrt likvidován   Burda et al. (2015) 

2242_1 (2) Kuřim (2)  49,0 vrt likvidován  Burda et al. (2015) 

2242_2 Hradčany u Tišnova neogén 66,5 7,8 – 56,8 9,56.10-4  Burda et al. (2015) 

2242_3 Štěpánovice u Tišnova  72,0 vrt likvidován  Burda et al. (2015) 

2242_4 Moravské Knínice neogén 75,0 21,0 – 72,0 3,62.10-3  Burda et al. (2015) 

2242_5 Lomnička u Tišnova kvartér 

neogén 

30,5 3,0 – 7,3; 8,6 – 9,6; 

20,7 – 29,0 

2,57.10-5  Burda et al. (2015) 

2242_6 (1) Kuřim  12,0 vrt likvidován  Burda et al. (2015) 

2242_6 (2) Kuřim  18,0 vrt likvidován  Burda et al. (2015) 

2242_6 (3) Kuřim neogén 45,0 12,0 – 42,0 1.54.10-6  Burda et al. (2015) 

2242_7 Štěpánovice u Tišnova  9,0 vrt likvidován   Burda et al. (2015) 

 

Vrtné práce poskytly zpracovatelům data o geometrii zkoumaného bloku a hydrogeologických 

charakteristikách kolektoru. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumných vrtů vyhloubených 

v rámci řešení projektu Rebilance zásob podzemních vod v HGR 2242 Kuřimská kotlina jsou uvedena 

v Tab. 3-4, až Tab. 3-13. 

 

Tab. 3-4. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_1 (1) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 0,5 hlína písčitá kvartér kolektor 

0,5 1,3 granodiorit zvětralý krystalinikum kolektor 

1,3 1,5 granodiorit porušený krystalinikum izolátor  

 

Tab. 3-5. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_1 (2) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 6 hlína kvartér kolektor 

6 39 jíl neogén (sp. baden) izolátor 

39 43 štěrk zajílovaný neogén (sp. baden) polozolátor  

43 49 granodiorit krystalinikum izolátor 

 

Tab. 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_2 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 7,8 hlína, štěrk kvartér kolektor 

7,8 56,8 písek neogén zájmový kolektor 

56,8 66,5 pískovec perm izolátor 
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Tab. 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_3 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 1 písek jílovitý kvartér kolektor 

1 4 jíl kvartér izolátor 

4 68 jíl vápnitý neogén - miocén izolátor  

68 70 rula krystalinikum izolátor 

 

Tab. 3-8. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_4 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 1,5 hlína kvartér poloizolátor 

1,5 21 jíl neogén izolátor 

21 72 písek neogén zájmový kolektor 

72 75 suť, diorit krystalinikum (Brněnský masív) izolátor 

 

Tab. 3-9. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_5 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 0,5  hlína hnědá, jílovitá kvartér poloizolátor 

0,5 3 jíl  kvartér izolátor 

3 7,3 písek šedomodrý, hrubozrnný kvartér zájmový kolektor 

7,3 8,6 písek jílovitý kvartér izolátor 

8,6 9,6 písek hrubozrnný kvartér zájmový kolektor 

9,6 20,7 jíl písčitý neogén izolátor 

20,7 29 písek slabě jílovitý neogén zájmový kolektor 

29 30,5 rula červenofialová krystalinikum izolátor 

 

Tab. 3-10. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_6 (1) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 8 hlína, písek kvartér kolektor 

8 11 jíl neogén  izolátor 

11 12 granodiorit krystalinikum poloizolátor 

 

Tab. 3-11. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_6 (2) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 9 hlína, písek, štěrk kvartér kolektor 

9 17 jíl neogén  izolátor  

17 18 granodiorit krystalinikum poloizolátor  

 

Tab. 3-12. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_6 (3) 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 12 hlína, písek, štěrk kvartér kolektor 

12 42 střídání štěrků a jílů Neogén, ottnang zájmový kolektor  

42 45 granodiorit Krystalinikum Izolátor  
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Tab. 3-13. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 2242_7 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologická 

funkce od do 

0 8 hlína štěrk kvartér kolektor 

8 9 granodiorit krystalinikum poloizolátor 

 

Průzkumné vrty 2242_1 (1), 2242_1 (2), 2242_3, 2242_6 (1), 2242_6 (2) a 2242_7 byly likvidovány 

bez vystrojení, protože nezasáhly dostatečně zvodněné kolektory. 

Hydrogeologický vrt 2242_2 Hradčany u Tišnova je proveden jako úplná studna do permského 

izolátoru. Na vrtu byla provedena hydrodynamická zkouška s ustálenou vydatností Q = 0,9 l/s v trvání 

1+3+2. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou 

hodnotu průtočnosti (transmisivity) kolektoru T = 9,56.10
-4

 m
2
/s, tj. „střední“ ve smyslu Krásného 

(1986). Při redukované mocnosti zvodněných propustných neogenních vrstev 35 m (podle vystrojení) 

byl získán průměrný koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) k= 2,73.l0
-5

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody neogenních sedimentů (vrtu 2242_22) byl použit výsledek chemických 

analýz vzorků vod odebraných 21. 7. 2014. Podzemní voda z vrtu 2242_2 má chemický typ CaMg-

HCO3SO4, při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 

128,8 mg/l (55,4 c.z %) a hořčík Mg – 34,9 mg/l (24,7 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny 

hydrogenuhličitany HCO3 – 432 mg/l (61,4 c.z %) a sírany SO4 – 136 mg/l (24,5 c.z %). Analyzovaná 

voda má neutrální pH – 7,21, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,85 g/l. Voda má 

mírně zvýšenou celkovou tvrdost (4,65 mmol/l), což je dáno zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku. 

Zvýšené obsahy železa (Fe – 1,77 mg/l), manganu (Mn – 0,2 mg/l) a přítomnost dusíkatých látek ve 

formě amonných iontů nasvědčují částečně redukčním podmínkám ve zvodni. 

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

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

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda nevyhovuje požadavkům v 

parametrech železo (Fe – 1,77 mg/l), mangan (Mn – 0,2 mg/l) a amonné ionty (NH
4+

 - 0,93 mg/l). 

Uvedené zvýšené hodnoty jsou dány hydrogeologickými podmínkami. Pro případ užívání vody jako 

pitné lze uplatnit jednoduchá úprava vody pro odstranění železa a manganu (provzdušňování). Oproti 

doporučeným hodnotám vyhlášky 252/2004 Sb. jsou zvýšené koncentrace Ca – 128,8 mg/l 

(doporučená hodnota 80 mg/l) a hořčík Mg – 34,9 mg/l (doporučená hodnota 30 mg/l). V podzemní 

vodě nebyly zjištěny toxické kovy, pouze ve stopových hodnotách v množství vyhovujícím 

požadavkům vyhlášky pro pitnou vodu byly detekovány stopy kadmia a mědi. Rovněž nebyly zjištěny 

výskyty pesticidů ani jiné mikroznečisťující organické látky. Pro nenáročnou technologii úpravy 

podzemní vody je voda neogenních sedimentů pro vodárenské využití vhodná a řadí se do II. kategorie 

upravitelnosti.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Burda et al. 

(2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2242_4 Moravské Knínice je proveden jako úplná studna a ukončen 

v hydrogeologickém izolátoru krystalinika.  Na vrtu byla provedena hydrodynamická zkouška jako 

čerpací v trvání 3+2 o vydatnosti Q = 5,16 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami 

neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 3,62.10
-3

 m
2
/s, tj. 
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„vysoká“ ve smyslu Krásného (1986). Při celkové mocnosti neogenních vrstev 36 m byl získán 

průměrný koeficient filtrace k = 1,01.10
-4

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody neogenních sedimentů vrtu 2242_4 byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 18. 11. 2015. Podzemní voda z vrtu 2242_4 má chemický typ CaMg- 

HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 88,1 

mg/l (63,42 c.z %) a hořčík Mg – 21,2 mg/l (25,09 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny 

hydrogenuhličitany HCO3 – 368 mg/l (85,46 c.z %). Analyzovaná voda má neutrální pH – 7,19, je 

bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,54 g/l.  

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

vyhlášce 252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametrech železo (Fe – 0,79 mg/l), mangan 

(Mn – 0,08 mg/l). Uvedené zvýšené hodnoty jsou dány hydrogeologickými podmínkami. Pro případ 

užívání vody jako pitné lze uplatnit jednoduchá úprava vody pro odstranění železa a manganu 

(provzdušňování). Oproti doporučeným hodnotám vyhlášky 252/2004 Sb. jsou mírně zvýšené 

koncentrace vápníku Ca – 88,08 mg/l (doporučená hodnota 80 mg/l). V podzemní vodě nebyly 

zjištěny toxické kovy, pesticidy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Pro nenáročnou technologii 

úpravy podzemní vody je voda neogenních sedimentů pro vodárenské využití vhodná a řadí se do II. 

kategorie upravitelnosti.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Burda et al. 

(2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2242_5 Lomnička u Tišnova je proveden jako úplná studna a 

ukončen v hydrogeologickém izolátoru krystalinika. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako 

čerpací v trvání 3+2 o vydatnosti Q = 0,15 – 0,18 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky 

metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 2,57.10
-5

 m
2
/s, 

tj. „nízká“ ve smyslu Krásného (1986). Při redukované mocnosti neogenních vrstev 9 m získáme 

průměrný koeficient filtrace k = 2,85.10
-6 

m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody neogenních sedimentů vrtu 2242_5 byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 22. 11. 2015. Podzemní voda z vrtu 2242-5 má chemický typ Ca-

HCO3SO4, při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 

140,1 mg/l (74,92 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3 – 320 mg/l 

(54,38 c.z %) a sírany SO4 – 173 mg/l (37,29 c.z %). Analyzovaná voda má mírně alkalické pH – 7,39, 

je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,7 g/l. Vysoká celková tvrdost (4,38 mmol/l) je 

dána vysokým obsahem vápníku. 

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

vyhlášce  252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametrech železo (Fe – 0,25 mg/l), mangan 

(Mn – 0,17 mg/l). Uvedené zvýšené hodnoty jsou dány hydrogeologickými podmínkami. Pro případ 

užívání vody jako pitné lze uplatnit jednoduchá úprava vody pro odstranění železa a manganu 

(provzdušňování). Dále byly zjištěny mírně zvýšené koncentrace AOX (0,016 mg/l). 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). Oproti doporučeným hodnotám vyhlášky 252/2004 Sb. jsou vyšší koncentrace vápníku 

Ca – 140,1 mg/l (doporučená hodnota 80 mg/l). V podzemní vodě nebyly zjištěny toxické kovy, 

pesticidy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Pro nenáročnou technologii úpravy podzemní 
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vody je voda neogenních sedimentů pro vodárenské využití vhodná a řadí se do II. kategorie 

upravitelnosti.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Burda et al. 

(2015), která je uložena v archívu ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 2242_6 (3) Kuřim je proveden jako úplná studna do hornin 

krystalinika (brněnský masív). Hydrodynamická zkouška na vrtu byla provedena jako čerpací v trvání 

1+3+2 o vydatnosti Q = 0,025 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného 

proudění, přineslo výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 1,54.10
-6

 m
2
/s, tj. „velmi nízká“ ve 

smyslu Krásného (1986). Při celkové mocnosti neogenního kolektoru 6 m, získáme průměrný 

koeficient filtrace k = 2,56.10
-7

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody neogenních sedimentů vrtu 2242_6 byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 16. 7. 2015. Podzemní voda z vrtu 2242_6 má chemický typ CaNaMg- 

HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení iontů (cizi%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 26,84 

mg/l (37,53 c.z %), sodík Na – 28,2 mg/l (34,30 c.z. %) a hořčík Mg – 10,7 mg/l (24,59 c.z %). 

Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3 – 188 mg/l (88,21 c.z.%). Analyzovaná 

voda má mírně zásadité pH – 8,07, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 277 mg/l. 

Dusíkaté látky převyšují limitní hodnoty v dusitanech NO2 (1,35 mg/l), dusičnany jsou pod hranicí 

detekce. 

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

vyhlášce  252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametrech dusitany (NO2 – 1,35 mg/l). 

Dále byly zjištěny mírně zvýšené koncentrace AOX (0,018 mg/l). 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). V 

podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické kovy, pesticidní látky ani jiné mikroznečisťující 

organické látky. Voda spadá tedy do II. kategorie upravitelnosti. Zvýšený obsah dusitanů je zřejmě 

dán mísením vody z neogenních horizontů v různém oxidačním režimu, tedy mísením vody s vyšším a 

nízkým obsahem kyslíkatých látek, přičemž dusitany jsou pravděpodobně nestabilním produktem 

oxidace amonných iontů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Burda et al. 

(2015), která je uložena v archívu ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Hydrogeologický rajon 2242 Kuřimská kotlina náleží v celém rozsahu karpatské předhlubni, resp. 

k reliktům sedimentace karpatské předhlubně v oblasti boskovické brázdy, brněnského masivu a 

moravika (obr. 4-1). 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-pannonskou 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. Západní hranice sedimentů je transgresivní na podložní horniny brněnského 

masivu, moravika a boskovické brázdy. 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, mimo zájmový rajon, pokračuje alpskou molasou 

v Rakousku, směrem severovýchodním jako karpatská předhlubeň na českém a polském území. 

V HGR 2242 se nacházejí sedimenty karpatské předhlubně v časovém intervalu ottnang až spodní 

baden. Litologicky se jedná zejména o písky, jíly a štěrky, příp. lokálně o písčité vápenc.  

  

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY  

Podloží hydrogeologického rajonu 2242 je poměrně komplikované. Zájmové území je představováno 

horninami prekambrického až permského stáří. Geologická stavba odráží geologický vývoj v. okraje 

Českého masivu během kadomské, variské i alpinské orogeneze. Nejstarší jednotky, zastoupené 

brunovistulikem (brněnský a svratecký masiv) a moravikem svratecké klenby, se do dnešní pozice 

dostaly během variské orogeneze (Hanžl et al. 2007a). Horniny brunovistulika jsou reprezentovány 

plutonickými horninami brněnského (západní granodioritová část a metabazitová zóna) a svrateckého 

masivu stáří 580 Ma (Finger et al. 2000). Metamorfní plášť granitoidních inkluzí zachovaný 

v drobných reliktech byl popsán Jarošem a Mísařem (1976) jako deblínská skupina. Moravikum je 

varisky konsolidovaná jednotka složená ze skupiny Bílého potoka, tělesa bítešské ortoruly a olešnické 

skupiny (Mísař et al. 1983). 

Sedimentární obal brunovistulika představují horniny paleozoika a mezozoika. Sedimenty paleozoika 

jsou reprezentované spodnodevonskými bazálními klastiky facie old red zastoupené křemennými 

pískovci a karbonáty s příměsí siliciklastického materiálu středního devonu až spodního karbonu ve 

vývoji tišnovském a Moravského krasu (vápence macošského souvrství). Spodnokarbonské sedimenty 

zachované v reliktech jsou obdobné sedimentům drahanského kulmu (Hanžl et al. 2007a). 

Sedimentace v boskovické brázdě je datována od svrchního karbonu do spodního permu. Mezozoikum 

je reprezentováno drobným výskytem tektonické brekcie u Kuřimi stáří apt–alb (Krystek a Samuel 

1978). 
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Obr. 4-1. Geologická mapa HGR 2242 
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Obr. 4-1a. Geologická mapa HGR 2242 - legenda 

 

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.  
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V HGR 2242 Kuřimská kotlina se lze setkat s různě prachovitými nevápnitými modrošedými, 

hnědošedými až zelenavě šedobílými rezavě skvrnitými jíly, středno- až hrubozrnnými křemennými 

písky a petromiktními písčitými až jílovitopísčitými štěrky až štěrky (Obr. 4-2). Petromiktní písčité 

štěrky s podpůrnou strukturou písčité matrix obsahují polohy závalků tvořených šedými a 

zelenošedými nevápnitými jíly. Do štěrků se vkládají šedé středno až hrubozrnné písky a ojediněle i 

do 50 cm mocné vložky žlutošedých a červenohnědých písčitých jílů (Franzová et al. 1983). Místy je 

pozorovatelné šikmé korytovité zvrstvení typické pro říční prostředí sedimentace (Petrová et al. 2001), 

příp. jsou sedimenty interpretovány jako fluviolakustrinní v rámci jezerní delty (Hanžl et al. 2011b). 

V závislosti na zdrojové oblasti se na složení valounového materiálu podílí zejména křemen, 

křemenné horniny, zvětralé granitoidy, pískovce a ruly. Novák (1989) v ottnangských štěrcích 

z Jinačovického prolomu dokládá absenci vápenců. Pro sedimenty ottnangu je v této oblasti typický 

výskyt foraminifer redeponovaných z české křídové pánve, autochtonní mikrofauna zcela chybí 

(Nehyba et al. 2006; Hanžl et al. 2011b). Třetinu společenstva obvykle tvoří druhy s vápnitou 

schránkou (zejména planktonní druhy), dvě třetiny představují aglutinované druhy. Stratigraficky lze 

indikovat cenomanské až turonské stáří foraminifer. Říční sedimenty vyplňují koryto a jsou uloženy i 

mimo něj a odrážejí migraci valů v rámci řečiště. Vodní tok byl zřejmě tvořen řadou dílčích koryt, 

jejichž pozice se měnila. Směr proudění byl pravděpodobně generelně k jihu (Nehyba et al. 2006). 

V zářezech lesní cesty u Ivanovic na západní straně Řečkovického prolomu byly Hanžlem 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 sedimentech ottnangu ve vrtu 2242_2 Hradčany u Tišnova byly na bázi, v nadloží sedimentů permu, 

zaznamenány polohy uhlí. V nadloží poloh s uhlím byly dokumentovány drobnozrnné polymiktní šedé 

štěrky. Zuhelnatělá dřevní hmota byla pozorována rovněž ve vrtu 2242_4 Kuřim v hloubce 42–45 m. 

Ve vrtu HV-103 sz. od Lažan byly popsány v hloubce 54 m zuhelnatělé zbytky rostlin.  

 

 

Obr. 4-2. Stratigrafické schéma HGR 2242 (upraveno podle Hanžla et al. 2007a, b). 

 

Sedimenty ottnangu ve větších mocnostech vyplňují Jinačovický prolom (74,5 m sedimentů ottnangu 

ve vrtu HV-2 u Moravských Knínic) a obecně se vyskytují j. od tišnovského zlomového pásma (69 m 

ve vrtu HV-5 situovaném jv. od Sentic), jak je znázorněno na Obr. 4-3. Vyskytují se v reliktech často 

v nadloží hornin brněnského masivu a boskovické brázdy. Je téměř pravidlem, že podložní horniny 

jsou silně zvětralé, někdy až charakteru jílovitých eluvií. Ottnangské štěrky, písky a jíly vystupují na 

povrch jen v drobných výskytech, většinou jsou překryty svahovými hlinitokamenitými sedimenty, 

sprašemi a sprašovými hlínami svrchního pleistocénu i s příměsí svahovin, fluviálními písčitými 
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štěrky spodního pleistocénu, příp. sedimenty spodního badenu, resp. karpatu (Hanžl et al. 2007b; 

Hrdličková et al. 2014b). Rovněž obvykle obecně platí, že se štěrky ottnangu vyskytují spíše na bázi a 

jsou překryty ottnangskými jíly a písčitými jíly. Pelitické horniny vyplňují např. údolí směrem 

k Vohančicím, jsou ve visuté pozici a s hlavním „údolím“ nekomunikují (Obr. 4-4). 

 

Obr. 4-3. Schematická geologická mapa ukazující rozšíření okrajových sedimentů ottnangu – spodního badenu 

interpretovaná na základě litologických a biostratigrafických studií (Petrová et al. 2001). 

 

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 straně druhé 

postupnou transgresí sedimentů karpatu k SSZ. Teprve od tohoto období lze hovořit o 

„jihovýchodních svazích“ Českého masivu (Jiříček 1982).  

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. 

V HGR 2242 vystupují sedimenty karpatu na povrch ve dvou drobných reliktech – u Moravských 

Knínic (Hlavoňová 1977) a u Svinošic (Hanžl et al. 2007b). Sedimenty karpatu jsou součástí původně 

velkého sedimentačního prostoru, který sahal z oblasti alpské molasy do prostoru dnešní vídeňské 

pánve a karpatské předhlubně.  

Litologicky jsou sedimenty karpatu vyvinuty v pelitické facii, kterou představují hnědozelené středně 

vápnité jemně muskovitické jíly s charakteristickými společenstvy foraminifer (Petrová et al. 2001; 

Hanžl et al. 2007b). Na bázi se vyskytují štěrky. Během vrtných prací v rámci projektu „Rebilance“ 

sedimenty karpatu nebyly zastiženy. 
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Obr. 4-4. Geologický řez po linii 1-2, lokalizace na obrázku 3-1. Převýšeno 5x. 

 

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 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.  

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 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 předterciérní horniny. Vápnité jíly se místy střídají s hojnými, 

často mocnými polohami šedých jemnozrnných vápnitých písků až prachů. Jíly se obecně ukládaly ve 

velmi dobře prokysličeném prostředí, relativně daleko od břehu, místy v depresích hlubokých až 

několik set metrů, např. v Řečkovicko-kuřimském prolomu. Jihovýchodně od Kuřimi dosahují 

mocnosti až 150 m (153,5 m ve vrtu HV 207; 138 m ve vrtu HV 208). Ve vrtu HV-1, situovaném sv. 

od Čebína, bylo dosaženo pod 3 m kvartérních sedimentů 131,5 m střídajících se poloh neogenních, 

resp. spodnobadenských písků, jílů a štěrků (Slavík 1980). Vápnité jíly a písky jsou charakteristické 

velmi bohatými diverzifikovanými společenstvy foraminifer s typickými planktoními druhy Orbulina 

suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa (Blow), Globigerinoides quadrilobatus (d’Orb.), 

jejichž zastoupení ve společenstvu dosahuje 82 % i více. Bentos je představován druhy Uvigerina 

macrocarinata Papp et Turn., Uvigerina acuminata Hos., Uvigerina aculeata Orb., Lenticulina 

echinata (d’Orb.), Lentickulina cultrata (Mont.), Bolivina dilatata Rss., Bolivina antiqua d’Orb., 

Stilostomella adolphina (d’Orb.), Pullenia bulloides (d’Orb.), Vaginulinopsis pedum (d’Orb.), 

Amphicoryna badenensis (d’Orb.) a dalšími. Hojně se vyskytují jehlice hub, ostny ježovek, rybí otolity 

a kůstky, zoária mechovek, ostrakodi, nanoplankton a další skupiny.  
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Facie bazálních a okrajových klastik (Obr. 4-2 a Obr. 4-5) je tvořena komplexem šedých, žlutošedých 

a zelenošedých, nedokonale vytříděných vápnitých písků a petromiktních štěrků. Jsou vápnité s 

karbonátovým tmelem, který povléká i jednotlivé valouny. V asociaci průhledných těžkých minerálů 

dominuje granát. Materiál polymiktních štěrků je tvořen křemenem, křemencem, vápenci, rulami, 

granitoidy, ve štěrcích se místy nacházejí jílové závalky a vápnité konkrece. Písky obsahují relativně 

bohatou spodnobadenskou mikrofaunu poukazující na sedimentaci v litorálním až mělce neritickém 

prostředí. Bazální spodnobadenská klastika, uložená v pokleslých částech brněnského masivu, často 

přecházejí do hrubozrnného eluvia podložního krystalinika a vytvářejí významné kolektory, jejichž 

báze sahá hluboko pod místní erozní základnu a jejichž zvodnění je příznivě ovlivňováno polohou při 

tektonických poruchách, které drénují vodu z okolního puklinového systému krystalinika. Štěrky 

v této pozici byly zastiženy např. v nově hloubených vrtech 2242_1 Kuřim a 2242_5 Lomnička u 

Tišnova (Obr. 4-5). 

V okolí Milonic a Dolních Louček byly zjištěny žlutošedé, rezavě skvrnité, jemnozrnné, místy jílovité 

křemité písky, střídající se se žlutošedými drobnými štěrky a místy s čočkami a polohami světle 

šedých až žlutošedých silně písčitých jílů, max. 50 cm mocných. Písky jsou místy arkózovité, křížově 

zvrstvené (Cicha – Dornič 1962), pravděpodobně fluviálního původu (Jaroš 1958 non vidi, fide Cicha 

– Dornič 1962). V jílech byla zjištěna bohatá marinní mikrofauna dobře zachovaných foraminifer. 

Tyto sedimenty jsou okrajovým ekvivalentem spodnobadenských jílů hlubšího mořského vývoje 

obohacené o říční materiál.  

U Šerkovic a u Lomničky Otava (1973) popsal hrubozrnné světle hnědé nevápnité bezfosilní písky, 

většinou bez zřetelného zvrstvení. Místy obsahují několik centimetrů mocné polohy, častěji drobné 

závalky tvořené šedozelenými jílovitými písky až písčitými nevápnitými jíly. Písky obsahují příměs 

štěrků. Valounový materiál tvoří ze dvou třetin křemen, ze třetiny ruly, zřídka se vyskytují černé 

rohovce. Obdobné štěrky a písky byly navrtány vrtem 2242_5 Lomnička u Tišnova. Valouny mají 

obvykle 1–3 cm v průměru, vzácně se v okolí Šerkovic nalézají navětralé valouny rul dlouhé až 10 cm. 

V asociaci průhledných těžkých minerálů převládá staurolit a kyanit, k nimž přistupují u Lomničky 

turmalín, v Šerkovicích granát. Z opákních minerálů je hojný ilmenit. Na základě vysokého obsahu 

kyanitu a staurolitu a popsaných křídových foraminifer v píscích od Lomnice je možné jejich původ z 

části předpokládat přeplavením z křídových sedimentů.  

 

 

Obr. 4-5. Geologický řez po linii 3–4, lokalizace na obrázku 3-1. Převýšeno 5x 
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Na elevacích vznikaly čočky písků a hlízovité či biohermové, resp. biostromové řasové vápence, místy 

s čočkami vápnitých jílovců. Zachovaly se jako relikty jen v drobných výskytech sv. od Malhostovic 

(Hanžl et al. 2007b), v okolí Lomnice, Lomničky, Borače či Podolí (Doláková et al. 2008). 

Litologicky se jedná o šedobílé, nažloutlé, kompaktní řasové vápence tvořící většinou lavice, které se 

střídají nebo jsou doprovázeny polohami středně zrnitých až hrubozrnných žlutošedých vápnitých 

písků a vápnitých jílů. Jsou faunisticky velmi proměnlivé, střídají se tělesa řasových vápenců s hojnou 

měkkýší faunou s mechovkami, ostrakody a s foraminiferami. Na složení vápenců z okolí Lomnice se 

ve velkém množství podílejí řasy rodu Lithothamnium. Mocnost reliktů řasových vápenců jen vzácně 

přesahuje 10 m. Zastupují se s písčitými vápenci, silně světle slídnatými, šedožlutými až žlutošedými, 

lavicovitě vrstevnatými s mezivrstevními spárami vyplněnými jílovitými písky a písčitými jíly (Otava 

1973). Jsou velmi chudé z hlediska obsahu flóry i fauny. Řasové vápence sahají do výšky 400 m n. m. 

Sedimenty spodního badenu jsou velmi často překryty různě mocnými pokryvy kvartérních sedimentů. 

 

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 terasový 

systém řeky Svratky a jejích 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. 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.  

Počátkem miocénu došlo k výzdvihu, jehož důsledkem byla intenzivní denudace území karpatské 

předhlubně, která probíhala až do ottnangu. Sedimenty tohoto stáří byly ve větších mocnostech 

zachovány v Jinačovickém prolomu. V období spodního badenu došlo k diferenciálním pohybům 

jednotlivých dílčích ker krystalinického fundamentu a k celkovému poklesu území brněnského 

prostoru. V oblasti křížení dominantních zlomových systémů směru SZ–JV a SSV–JJZ se vytvořila 

rozsáhlá deprese, označovaná jako brněnská kotlina, jejíž nejvíce pokleslou částí je Řečkovicko-

kuřimský prolom, vyplněný sedimenty spodního badenu. Pohyby doznívaly i v období pobadenském, 

o čemž svědčí současná rozdílná výšková pozice bazálních klastik.  

Poruchy sudetského směru zasahují hluboko do Českého masivu i do podkladu příkrovů vnějších 

Karpat. Pohyby, často inverzní, se podle těchto poruch několikrát opakují. V údolích založených na 

těchto zlomech proniklo moře ve spodním badenu daleko k SZ na platformu. Dominantní tektonické 

linie mají směr SZ–JV až SSZ–JJV. Pravděpodobná určitá stagnace tlaku Karpat v pozdním spodním 
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badenu na Český masiv způsobila opětovnou stabilizaci jeho okrajů a asi také jeho opětné vyklenutí a 

tím i rozsáhlou regresi moře z karpatské předhlubně a její konečný zánik (Kalášek et al. 1963). 

Kuřimská kotlina představuje silně tektonicky postižené území, rozčleněné na řadu úzkých, místy 

hluboce zařízlých údolí, dnes vyplněných miocenními sedimenty s různou úrovní denudace. Výrazné 

údolí, vyplněné několika desítkami metrů mocných miocenních sedimentů, nalézáme v oblasti mezi 

Železným, Lomničkou a Tišnovem. Rozsáhlá kotlina začíná u Ochozu a pokračuje přes Lomnici k 

Řepce a dále přes Šerkovice až k Lomničce (Obr. 4-5), kde je protažená na SZ ke Štěpánovicím a k 

Tišnovu (Otava 1973). Hlavní údolí pokračuje na Železné a Malhostovice, napojuje se do něj údolí od 

Jamného. Paleotok vedl od SZ k JV, což dokládá jednak valounový materiál ve štěrcích, a také složení 

asociace těžkých minerálů (Otava 1973).  

 

 

Obr. 4-6. Svratka ve spodním miocénu a její přítoky. 
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Na základě všech nově zjištěných poznatků byla nově modelována představa průběhu paleotoku 

Svratky a jejích přítoků v miocénu (Obr. 4-6). Hlavní koryto vedlo oproti současnému stavu poněkud 

severněji a do Brněnské kotliny ústilo Řečkovicko-kuřimským prolomem (Obr. 4-6, 4-7 a 4-8). Zdá se, 

že v současnosti není již zcela průběžné, protože bylo rozčleněno následnými tektonickými pohyby. Z 

hlediska dosavadní strukturně-geologické analýzy 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. 4-9). Tyto posunové zlomy mohou mít za následek 

vznik určitých netěsností v tělesech kolektorů neogenní zvodně, ale zároveň dezintegrují hlavní 

artézskou zvodeň v brněnské aglomeraci do několika dílčích, relativně uzavřených rezervoárů. Tím je 

zabráněno kontaminaci artézské zvodně jako celku. Do centrální pánevní deprese vyúsťuje několik 

podzemních kolektorských zdrojnic (modré šipky na schématu na Obr. 4-9). 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. 

Velice nápadné je náhlé ukončení sedimentů ottnangu vyskytujících se v j. části rajonu (Jinačovický 

prolom) na linii Dolní Loučky–Tišnov (Z–V) a Hradčany–Čebín (SZ–JV), na sever od níž se nacházejí 

typické vápnité jíly spodního badenu s bohatou mikrofaunou (Obr. 4-3). Jižně se vyskytují jíly a 

štěrky, které byly Novákem (1989) na základě podobné litologie a výsledků analýz asociací 

průsvitných těžkých minerálů přeřazeny do ottnangu. Naopak na sever od této linie se objevují mocné 

polohy spodnobadenských jílů. V nich je vklíněn ostrůvek sedimentů karpatu popsaného Hlavoňovou 

(1977) u Moravských Knínic a druhý výskyt sedimentů karpatu byl zjištěn při geologickém mapování 

u Svinošic (Hanžl et al. 2007b). Relikty sedimentů karpatu dokládají větší plošný rozsah sedimentace 

obdobný rozsahu badenské transgrese. 

Na základě této skutečnosti je možné uvažovat, že se v těchto místech nacházejí významné zlomy 

(tišnovský zlomový systém) s neotektonickou aktivitou (Obr. 4-3) oddělující různě vyzvednuté bloky 

s různou mírou erozního vyklizení sedimentů, ale možná i odlišnějším vývojem již při sedimentaci 

(Petrová et al. 2001). Na základě relativního posunu geologických struktur jsou podél tišnovského 

zlomového systému severní kry zakleslé. 

 

Obr. 4-7. Reliéf podloží rajonu 2242 a současný povrch rajonu 2242. 
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Obr. 4-8. Schéma ze Strukturní mapy na bázi tercierních sedimentů na území brněnské aglomerace (Krejčí et al. 

2014). 

 Legenda: velké modré šipky vyjadřují horizontální posuny, modré šipky vyústění několika podzemních kolektorských zdrojnic 

do centrální pánevní deprese. 

 

Pro pochopení širší oblasti je možno uvažovat o propojení HGR 2241 a 2242 přes Řečkovicko-

kuřimský prolom, příp. Jinačovický prolom (Obr. 4-7 a Obr. 4-9). Komunikací rajonů lze vysvětlit 

např. významnými přítoky podzemní vody ve vrtu HV-105 v Brně-Řečkovicích. Současná hranice 

HGR 2242 Kuřimská kotlina nezahrnuje, z hydrogeologického pohledu, velmi významné struktury, 

mezi Železným a Drásovem, údolí mezi Štěpánovicemi a Boračem, kde byly štěrky interpretovány i 

geofyzikálními metodami (Bárta et al. 2015) a v neposlední řadě oblast Řečkovicko-kuřimského 

prolomu. 

 

 





 

Obr. 4-9 Izoliniový model báze neogenních sedimentů v HGR 2242 
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4.2. HYDROLOGIE 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 2242 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 2242 byla poskytnutá data ČHMÚ. Na Obr. 4-10 jsou 

uvedeny průměrní srážkové úhrny v HGR 2242 za období let 1981-2010 v závislosti na morfologii 

terénu. Průměrné roční srážkové úhrny na ploše HGR 2242 se pohybují kolem 600 mm, což řadí 

zájmové území mezi srážkově průměrně oblasti České republiky. 

 

 

Obr. 4-10. 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 562.41 580.84 1.03 596.64 1.03 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 603.02 622.78 1.03 648.90 1.04 

povodí Besének (Lomnička) 637.42 652.27 1.02 672.50 1.03 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 635.13 666.80 1.05 702.98 1.05 

 

 

Tab. 4-2. Vývoj teploty vzduchu 

 
1961–1980 

(°C) 

1981–2010 2001–2010 

(°C) dif. (°C) (°C) dif. (°C) 

.HGR 8.27 8.91 0.64 9.27 0.36 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 7.07 7.73 0.66 8.10 0.37 

povodí Besének (Lomnička) 6.81 7.45 0.64 7.79 0.34 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 6.56 7.24 0.68 7.62 0.38 

 

Na základě hodnot uvedených v Tab. 4-1 a Tab. 4-2 lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu 

v HGR 2242 roste - byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0,02 °C za rok; zatímco u 

srážek z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn 

významný trend. 

Malá plocha a tvar HGR 2242 neumožňují přiřadit odpovídající povodí. Pro výpočet odtoku bylo 

zvoleno mezipovodí Svratky, do kterého spadá většina plochy rajonu.  

Říční síť a pozice sledovaných objektů v HGR 2242 je znázorněna na Obr. 4-11. 
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Obr. 4-11. Říční síť a pozice sledovaných objektů 

 

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 HGR 2242 Kuřimská kotlina 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 
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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 2242 Kuřimská kotlina byla hydrometrická měření realizována na potoku Besének (č. povodí 

4-15-01-113, 114, 116) v povodí řeky Moravy. 

Potok Besének pramení s. od obce Brumov ve Svratecké vrchovině. V délce kolem 20 km teče od 

S k J přes obce Žleby, Lomnice, Šerkovice, Lomnička a ve městě Tišnov se vlévá do Svratky. Tok 

jsme sledovali v téměř celé délce se vzdálenostmi mezi měrnými profily od 1 do 3 km. Besének 

odvodňuje moravikum svratecké klenby (ruly, pararuly, krystalické vápence, vápence) a dotuje 

neogenní uloženiny (písky, štěrky) v depresích Kuřimské kotliny. 

Přírony a ztráty vody v toku se téměř pravidelně střídají a v podstatě kopírují průběh zlomových linii, 

které mají drenážní funkci. Přírony vody mají na svědomí hojné přítoky jako potok Kozárovský, 

Chrastavský, Rašovský a Lomnička z pravé strany, potok Brusná z levé strany a další bezejmenné 

toky. Dotace tokem směřují zřejmě do propustných terciérních sedimentů v okolí Šerkovic, Lomničky 

a Tišnova. Největší ztráty byly zaznamenány mezi profily č. 4 a 5, o téměř dvě třetiny průtoku (0,0147 

m
3
/s), kde se křižují zlomy směru S – J a SZ – JV a mezi měrnými profily č. 10 a 11 (0,0059 m

3
/s), 

kde se vyskytují terciérní uloženiny mezi obcí Lomnička a Tišnovem. 
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Obr. 4-12. Situace profilů na potoce Besének      

 

Tab. 4-3. Hydrometrické měření potoka Besének 17. 6. 2014 

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

ztráty=↓ (m3/s) 

1 Besének v obci Brumov nad koupalištěm 0,0018  

2 Besének j. obce Brumov před vtokem Bedřichovického p. 0,006 ↑0,012 

3 Besének na j. okraji obce Žleby 0,0143 ↑0,0083 

4 Besének j. obce Dolní Žleby 0,0227 ↑0,0084 

5 
Besének u mostku v rekreačním středisku u křižovatky silnice do 

obce Rašov 
0,008 ↓0,0147 

6 Besének v obci Lomnice v ulici Na Potokách 0,0258 ↑0,0178 

7 Besének v obci Lomnice v ulici Nový Svět 0,0271 ↑0,013 

8 Besének v obci Šerkovice 0,0237 ↓0,0034 

9 Besének na j. okraji obce Šerkovice 0,0231 ↓0,0006 

10 Besének na j. okraji obce Lomnička pod mostem 0,0307 ↑0,0076 

11 
Besének ve městě Tišnov před vtokem do řeky Svratky u 

železnice 
0,0248 ↓0,0059 

 

Měření ppp profilů v HGR 2242 Kuřimská kotlina prokázalo několik skutečností, které lze zobecnit: 

1. Na kontaktu krystalických hornin a fluviálních sedimentů dochází ke ztrátám vody v tocích. 

2. Ke ztrátám vody z toku dochází obvykle i při vstupu toku na sedimenty proluvií. 

3. Na kontaktu s vápenci dochází k infiltraci toků. 

4. Ke ztrátám vody z vodoteče dochází také na styku s propustnými partiemi neogenních 

sedimentů. 
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Obr. 4-13. Expediční hydrometrování, dočasné hydrometrické stanice v HGR 2242 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

V HGR 2242 se nacházejí sedimenty karpatské předhlubně v časovém intervalu ottnang až spodní 

baden. Litologicky se jedná zejména o písky, jíly a štěrky, příp. lokálně o písčité vápence.  

Podloží hydrogeologického rajonu 2242 je poměrně komplikované. Zájmové území je představováno 

horninami prekambrického až permského stáří. Geologická stavba odráží geologický vývoj v. okraje 

Českého masivu během kadomské, variské i alpinské orogeneze. 

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Oblast definovaná jako hydrogeologický rajon 2242 Kuřimská kotlina je prostor, který byl formován 

v několika fázích vývoje okraje Českého masívu při alpském vrásnění. Sedimentace probíhala 

především v období ottnangu a posléze v období bádenu. Sedimenty těchto fází mají odlišný 

litologický vývoj, který má význam i z hlediska hydrogeologických charakteristik. V období ottnangu 

představovala zřejmě oblast rozsáhlou limnickou pánev, kdy sedimentovaly písky, písčité jíly a jíly, 

které v současnosti tvoří hydrogeologický kolektor. V období bádenu byly deprese (pravděpodobně 

říční údolí) na bázi vyplněny marinními štěrky a písky, které spolu se zvětralinami (pokud podloží 

zvětrává do písčitých eluvií) představují hydrogeologické kolektory. Po celkovém poklesu reliéfu 

došlo k překrytí těchto sedimentů relativně mocnou vrstvou jílů. V současné koncepci se lze přiklonit 

k názoru, že v rámci HGR 2242 Kuřimská kotlina existují relativně oddělené dílčí pánve (subrajóny), 

které jsou odděleny v hrástích vystupujícími podložními horninami. 

Velký význam v rámci rajonu mají výchozy podložních hornin, které od V k Z představují horniny 

brněnského masívu (granodiority a diority), Boskovické brázdy (slepence, jílovce) a horniny moravika 

(různé typy metamorfovaných hornin). Tyto výchozy představují dotační oblasti především pro 

hydrogeologické kolektory pod bádenskými jíly. 

Vzhledem ke kvalitě podzemní vody a relativní stabilitě její hladiny i při probíhající masivní 

exploataci je jasné, že dochází jak k aktivní dotaci podzemní vody srážkami, tak i k drenáži. Je možno 

předpokládat, že odvodnění probíhá (nebo probíhalo) přestupem podzemní vody do toků, které jsou 

v oblasti často přimknuté k výchozům podložních skalních hornin.  

Z hydrogeologického hlediska je možno konstatovat, že veškeré vodárenské i ostatní účelové odběry 

podzemní vody využívají příznivé zvodnění především bazálních poloh neogenních uloženin. Ne vždy 

musí plnit funkci hydrogeologického kolektoru pouze tzv. bazální klastické sedimenty, které byly 

uloženy transgresí terciérního moře. Ve většině případů a to zvláště u neogenních uloženin 

vyplňujících deprese na horninách krystalinika brněnské jednotky a permokarbonu boskovické brázdy, 

resp. svrateckého krystalinika mohou přebírat funkci hydrogeologického kolektoru zvětralé horniny 

podloží. Nemusí se tedy jednat o více či méně opracované bazální klastické uloženiny, ale místy i 

ostrohranné, nebo jen slabě opracované zvětralé podložní horniny charakteru sutí. HGR 2242 

Kuřimská kotlina tvořený neogenními uloženinami je ve své svrchní části zastoupen nepropustným 

stropem, tvořeným převážně jíly charakteru téglu s velmi příznivými izolátorskými vlastnostmi, které 

neumožňují přímou dotaci neogenní zvodně, vázané převážně na bazální hg. kolektor. Rozhodující 

dotace je vázána na okolní vyšší terén, tvořený výchozy hornin jednak krystalinika a jednak 

permokarbonem boskovické brázdy. Z tohoto pohledu je evidentní, že infiltrační plocha na níž dochází 

ke vsaku a transportu atmosférických srážek do příslušné neogenní zvodně, je tvořena pruhem výše 

popsaných hornin, ohraničeném v nejvyšším místě hydrologickou rozvodnicí, v nejnižším pak 

kontaktem s neogenními uloženinami. 
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CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH OBLASTÍ 

Neogén Šerkovické kotliny 

Šerkovická kotlina se rozkládá od Lomničky přes s. okraj Tišnova po Železné. Sedimenty spodního 

badenu na podložních krystalinických horninách svratecké klenby v  Šerkovické kotlině byly zastiženy 

dvěma průzkumně-jímacími hydrogeologickými vrty při jejím j. okraji u obce Lomnička. 

Jímací hydrogeologický vrt HV-3 jv. od Lomničky (Jahoda 1968) prokázal mocnost neogenní výplně 

kotliny ve výši necelých 70 m, když pod 4,5 m mocným průlinovým kolektorem fluviálních sedimentů 

říčky Lomničky prošel až do hloubky 72,5 m pod terénem (tj. na kótu 210,85 m n. m.) vápnitými jíly 

až jílovci s nepravidelně se vyskytujícími polohami písků a štěrků. Počevní izolátor tvoří blíže 

nespecifikované „ruly“, které by mohly náležet jak bítešské ortorule tak olešnické skupině. Omezená 

mocnost kolektorských poloh písků a štěrků limituje výši zjištěných hydraulických parametrů, když 

čerpací zkouška prokázala pouze nízkou transmisivitu (Krásný 1986) s indexem transmisivity Y = 4,2. 

Přítomnost pelitických sedimentů kvartéru (povodňové hlíny a poloha jílů) i neogénu (svrchní část 

neogenní výplně kotliny až do úrovně 57,1 m pod terénem) s izolační funkcí se ve vrtném profilu 

velmi dobře odrazila na hydraulických poměrech, když byly naraženy tři rozdílné úrovně hladiny 

podzemní vody, přičemž zvodněný kolektor vyvinutý v neogenních sedimentech měl subartéský 

charakter. Podobný charakter hydrogeologického prostředí doložily také vrty HV-2 a HV-4 v 

 Lomničce (Jahoda 1968, 1970). 

Na existenci nerovného dna neogenní výplně Šerkovické kotliny a na lokálně značně proměnlivý 

litologický charakter neogenních sedimentů s přímým dopadem na hydrogeologické poměry ukazují 

výsledky dnes nevyužívaného hydrogeologického vrtu HV-6 v Lomničce při s. úpatí kóty 345 m 

Cimperek (Jahoda 1968), který zastihl ruly bítešské skupiny již v úrovni 222,9 m n. m. Pod fluviálními 

sedimenty údolní nivy Lomničky a 7 m mocným stropním izolátorem vápnitých jílů byl v mocnosti 40 

m zastižen zvodněný průlinový kolektor štěrků a písků badenu s napjatou hladinou podzemní vody 

s negativním piezometrickým nivó, které ukazuje na to, že infiltrační oblast této hydrogeologické 

struktury se nachází v okolních elevačních strukturách krystalinika. Zrnitostní složení kolektoru jakož 

i značná mocnost zvodněného hydrogeologického prostředí se příznivě odrazily na výši hydraulických 

parametrů, když poloprovozní čerpací zkouška v délce trvání 3 měsíců prokázala index transmisivity 

na pomezí střední až vysoké transmisivity (Y 5,9 až 6,1). Na obdobný charakter hydrogeologického 

prostředí ukazují také výsledky vrtů HV-1 a HV-7 v  Lomničce (Jahoda 1968, 1970). 

Nejjižněji v Šerkovické kotlině jsou hydrogeologicky ověřeny sedimenty neogénu v areálu Limova, 

spol. s r.o., v Železném vrtem LI-1 (Fiala 1995), který pod svahovými hlínami a 12 m mocným 

stropním izolátorem jílů navrtal v etáži 17–34 m klastické sedimenty neogénu v nadloží rozpukaných 

rul svrateckého krystalinika. Jímací vrt, který slouží k odběrům podzemní vody pro výrobnu balených 

přírodních i ochucených nealkoholických nápojů, svým perforovaným úsekem v metráži 25 až 62 m 

pod terénem otevřel kolektor bazálních klastik neogénu hydraulicky propojený s navětralou a 

rozvolněnou připovrchovou zónou podložního hydrogeologického masivu svrateckého krystalinika. 

Pozici vrtu při jv. okraji Šerkovické kotliny v oblasti stoku s redukovaným infiltračním povodím, 

budovaným především permskými horninami v elevační části hřbetu mezi kótami 372 Vinohrad a 485 

Stanovisko, odpovídá zjištěná nízká transmisivita podmiňující pouze omezenou doporučenou 

využitelnou průměrnou vydatnost odběrů ve výši 0,9 l/s velmi kvalitní podzemní vody. Zvýšené 

obsahy radonu (69,9 Bq/l) a barya (1,9 mg/l) v  podzemní vodě je nutno dávat do souvislosti s 

hloubkovým rozsahem perforované části vrtu, která v metráži 34 až 62 m pod terénem otvírá pro 

jímání hydrogeologický masiv rul svrateckého krystalinika. 
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Neogén Tišnovské kotliny 

Tišnovská kotlina zahrnuje zhruba území od Střemchoví přes Tišnov k Hradčanům. 

Vrtně ověřená mocnost hrubozrnných bazálních klastik v podloží stropního izolátoru písčitých jílů 

dosahuje v rámci západních výběžků Tišnovské kotliny maxima na v. okraji Střemchoví, kde 100 m 

hluboký jímací vrt DL-3 (Tůma 1986) zastihl podložní hydrogeologický masiv rul pláště svrateckého 

masivu až v hloubce 40 m. Připovrchová zóna rul o mocnosti kolem 15 m, silně rozpukaná a fosilně 

navětralá, vytváří spolu s nadložními klastiky neogénu hydraulicky jednotné prostředí s artéským 

režimem zvodnění s negativní piezometrickou úrovní. Stropní izolátor písčitých jílů spolu s napjatou 

hladinou podzemní vody brání průniku kontaminantů do zvodněného prostředí bazálních klastik, což 

je spolu s prokázanou střední až vysokou transmisivitou (Y = 5,91) horninového prostředí důležitým 

předpokladem pro úspěšnou vodárenskou exploataci kolektoru. 

O mocnosti neogenní výplně převážné části Tišnovské kotliny a jejím hydrogeologickém charakteru 

není v porovnání se Šerkovickou kotlinou dostatek spolehlivých informací. Mělké jímací vrty HV-1 a 

HV-2 (Slavík 1978a) v areálu tišnovské firmy ČSAD, stejně jako např. mělké pozorovací vrty u 

nedaleké čerpací stanice pohonných hmot (Henešová 1985) nebo pozorovací vrt ČHMÚ VB-0271 

Březina (Urbášek 1966) byly totiž ukončeny ihned po navrtání zelenošedých písčitých vápnitých jílů 

neogénu vystupujících v úloze počevního izolátoru nadložního průlinového kolektoru údolní nivy 

Svratky. Obdobně byl izolátor písčitých jílů neogénu zastižen jímacími objekty pro tišnovské 

koupaliště (Bóday 1972a). Naopak, pozorovací vrty mělkých zvodní ČHMÚ VB-0269 Tišnov a VB-

0270 Hradčany (Urbášek 1966) zastihly v podloží kvartérních fluviálních sedimentů neogenní písky, 

které pravděpodobně hydraulicky komunikují s nadložním kolektorem štěrků údolní nivy Svratky, jak 

o tom svědčí jediná úroveň naražené hladiny podzemní vody v těchto vrtech. 

Pelitické sedimenty neogénu v nadloží rul svrateckého krystalinika na sz. úbočí kóty 415 Klucanina 

byly zastiženy během vrtného průzkumu pro tišnovský vodovod (Chmelík 1927). Vydatnost žádného 

ze tří vyhloubených vrtů nepřesáhla 0,5 l/s. Nejhlubší vrt – tzv. sonda č. 3 (Chmelík 1927) – nezastihl 

ani v konečné hloubce 28 m pod terénem krystalinické podloží a v celém profilu prošel tuhými, 

lokálně slabě písčitými jíly bez kolektorských poloh hrubozrnnějších sedimentů. 

Zcela anomálně nebyl průzkumným hydrogeologickým vrtem S-13 (Chmelík 1927) v podloží 

průlinového kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů údolní nivy Svratky v Tišnově u Červeného 

mlýna zastižen jíl neogenní výplně Tišnovské kotliny nýbrž vápenec. Vzhledem k malé mocnosti 

zahloubení vrtu ve vápenci (úsek 5,8–6,0 m p.t.) lze spíše předpokládat, že se jedná o ojedinělý blok 

vápenců vohančicko-tišnovského pruhu. Na vrtu S-13 byla zjištěna vysoká transmisivita (Y = 6,18), 

avšak ta charakterizuje výhradně průlinový kolektor štěrků údolní nivy Svratky a nelze ji dávat do 

souvislosti se zastižením vápence při počvě vrtu. 

Jižní uzávěr Tišnovské kotliny v okolí Březiny a Heroltic, kde, často v poloze vysoko nad drenážní 

bází, nasedají neogénní sedimenty na horniny hydrogeologického masivu skupiny Bílého potoka a 

bítešské skupiny, zcela postrádá hydrogeologické údaje. S ohledem na převažující pelitický charakter 

sedimentů a pravděpodobně pouze omezené mocnosti jejich výskytu lze označit vodohospodářský 

význam těchto sedimentů neogénu za značně redukovaný. 

 

Neogén Chudčické pahorkatiny 

Chudčická pahorkatina se rozkládá od Všechovic k J přes Drásov, Čebín a Sentice do okolí Chudčic. 

Do tohoto geomorfologického okrsku lze z hydrogeologického hlediska zařadit výskyty neogénu, 
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který se ukládal především na silně členitý erozní reliéf permu v Boskovické brázdě. Dnešní rozšíření 

neogénu mezi Všechovicemi, Drásovem, Čebínem a Chudčicemi reprezentují pouze denudační relikty, 

jejichž hydrogeologický význam vynikne hlavně při srovnání hydraulických parametrů klastik 

neogénu a podložních hornin permu. 

U výskytů neogénu jv. od Všechovic (mocnost až 50 m na vrtu HV-2 Všechovice; Slavík 1981a) je 

průlinový kolektor bazálních klastik spodního badenu redukován jen na hydrogeologicky 

nevýznamnou dvoumetrovou polohu, zatímco nadložní vápnité jíly tvoří dokonalý stropní izolátor 

podložnímu permu Boskovické brázdy. Pelitický charakter až 100 m mocných sedimentů neogénu s 

nízkým podílem písčitých poloh a tím i s nepříznivým dopadem na výši hydraulických parametrů 

prokázal i vrt HV-1 s. Drásova (Slavík 1981a). Nízký podíl písčitých poloh nepřevyšující 10 % se 

projevil i na nepříliš vysoké hodnotě specifické vydatnosti vrtu, která nedosáhla ani 0,1 l/s.m. 

Směrem k ZJZ do okolí Hradčan a Čebína přibývá v neogenních sedimentech písčitých poloh 

vytvářejících většinou izolované průlinové kolektory se samostatným piezometrickým režimem, 

bazální klastické sedimenty jsou navíc většinou uloženy pod místní drenážní bází, což příznivě 

ovlivňuje stupeň jejich zvodnění. Jímací hydrogeologický vrt HV-7 v Hradčanech (Neubauer 1967) 

zastihl permské podloží v hloubce 32 m p.t. a v celém profilu prošel střídajícími se polohami 

neogenních jílů v roli izolátorů a písků, v nichž prokázal existenci lokálních vzájemně hydraulicky 

nekomunikujících napjatých zvodní s negativním piezometrickým nivó. Přítomnost hruběji zrnitého 

materiálu, podílejícího se na stavbě průlinových kolektorů, se odráží ve výši doložených 

hydraulických parametrů sedimentů neogénu, které lze na základě opakovaných čerpacích zkoušek na 

tomto vrtu klasifikovat jako prostředí se střední až vysokou transmisivitou (Y 5,89 až 6,10, Neubauer 

1967, Bóday 1972b). Podobně vodohospodářsky příznivé kvantitativní parametry (Y 5,97 až 6,14) 

opakovaně dokumentovaly přítokové zkoušky také na jímacím vrtu HV-9 situovaném na s. úpatí 

permského hřbetu Horky v Hradčanech (Neubauer 1967, Bóday 1972b). Průlinovému kolektoru 

neogenních štěrků a písků o mocnosti 20 m ležícímu na pískovcích permu však v těchto místech zcela 

chybí stropní izolátor, a tak je v něm vyvinuta zvodeň s volným režimem proudění podzemní vody. O 

značné prostorové proměnlivosti hydrogeologických poměrů sedimentů neogénu svědčí sousední 

hydrogeologický vrt HV-8 (Neubauer 1967), který sice nedostihl permské podloží ani v konečné 

hloubce vrtu 49 m, ale neogenní písky a štěrky s artésky napjatou hladinou podzemní vody byly 

zastiženy až v hloubce 29 m p.t. pod 25 m mocným nadložním izolátorem vápnitých jílů, které tvoří 

dokonalou ochranu kolektoru, takže podzemní voda je vhodná k přímému vodárenskému využití bez 

úpravy. Převaha pelitického materiálu v profilu tohoto vrtu, a tím vyvolaná malá mocnost zastiženého 

kolektoru (pouze metráž 29–40 m p.t.) se však promítá do zjištěné nízké transmisivity horninového 

prostředí (Y = 4,60), která je překážkou pro exploataci podzemní vody pro účely hromadného 

zásobování. 

Vrt HV-8 signalizuje skutečnost, že směrem k JJV dochází spolu s nárůstem mocnosti neogénu ke 

zvýšení podílu pelitických sedimentů, jak o tom svědčí profily hydrogeologických vrtů HV-4 Čebín 

(převažují vápnité jíly nad jílovitými písky, podloží nezastiženo ani v konečné hloubce vrtu 47 m), 

HV-6 Čebín (v 64 m podložní perm nezastižen, v celém profilu vrtu zastiženy pouze dvě třímetrové 

písčité polohy ve vápnitých jílech) a HV-5 Chudčice (podloží vápnitých jílů uzavírajících jedinou, 3,5 

m mocnou písčitou polohu s napjatou hladinou podzemní vody nebylo zastiženo ani v hloubce 76 m; 

Neubauer 1967), což vede k postupnému poklesu středních hodnot indexu transmisivity Y na hodnoty 

nízké a tím i redukci vodohospodářského významu horninového prostředí. Anomální postavení 

z hlediska výše transmisivity a technických problémů při jímaní podzemní vody (tzv. pískování vrtů) 

zaujímají jen okrajová klastika badenu v údolí Hradčanského potoka, ověřená starým jímacím 

objektem z. od Čebína. Tento jímací objekt, původně hloubený jako vrt S-6 pro zemědělské družstvo 
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v Senticích (Sláma 1960), zastihl až do hloubky 19 m pod terénem hrubozrnné a jemnozrnné (tzv. 

tekoucí) písky s vysokou transmisivitou (Y = 6,18), v jejichž podloží v úloze počevního izolátoru 

vystupují vápnité jíly. Nověji provedená přítoková zkouška (Slavík 1979) na tomtéž objektu ověřila 

jednotkovou specifickou vydatnost vrtu přes 2 l/s.m, které odpovídá index transmisivity Y = 6,30. 

Pískování jímacího vrtu by měl zamezit obmot perforované části ocelové pažnice jemným bronzovým 

sítem. 

Největší mocnost neogénu na sedimentech Boskovické brázdy v zájmovém území zastihl jímací vrt 

HV-1 pro Cemix, a.s., v Čebíně (Slavík 1980), když v podloží 3 m mocného kvartérního pokryvu 

prošel 118,3 m střídajících se poloh jílů a písků a v metráži 121,3 - 134,5 m pod terénem navrtal 

bazální štěrky. V místě vrtu, situovaného v morfologicky výrazné depresi mezi kótami 433 Čebínka a 

364 Převych, je vyvinut artéský strop jílovců a jílů v nadloží kolektoru písků a bazálních klastik, který 

se projevoval napjatým režimem zastižené zvodně. Omezená mocnost kolektoru je hlavní příčinou 

zjištěné nízké transmisivity (Y = 4,72), zatímco pro redukční podmínky ve zvodněném kolektoru 

bazálních klastik hovoří přirozeně zvýšené koncentrace kationtu amonného. 

 

Neogén Kuřimské kotliny 

Hydrogeologickým kolektorem v Kuřimské kotlině, která svými z. výběžky trojúhelníkovitě zasahuje 

mezi kóty Převych, Čebínský kopec a Strážnou, jsou neogenní písky a písčité štěrky v pozici bazálních 

klastik ležících přímo na rozvětralém povrchu brněnského masivu zastoupeného s. výběžky Trnovky. 

Úzká antecedentní průrva v údolí Kuřimky z. od Moravských Knínic vyplněná neogenními písky a 

písčitými štěrky, kterou možno navzdory její poměrné izolovanosti od vlastní Kuřimské kotliny 

z regionálně hydrogeologického hlediska přiřadit k této kotlině, hydraulicky propojuje kolektory 

neogénu Kuřimské kotliny a Chudčické pahorkatiny. Vrtně ověřená mocnost bazálních klastik badenu 

hydraulicky komunikujících s podložním navětralým granodioritem brněnského masivu v bez-

prostředním okolí Kuřimi (hydrogeologické vrty HV-201 a HV-207; Franzová et al. 1980) sice 

nepřesahuje 5 m, avšak mocnost celého složeného zvodněného kolektoru může dosahovat až 25 m. Je 

to způsobeno skutečností, že se na formování tohoto složeného kolektoru aktivně podílí také svrchní 

zóna navětrání a rozvolnění granodioritů v podloží bazálních klastik o mocnosti až do 20 m. Směrem k 

J, do míst přibližného přechodu Kuřimské kotliny do s. části Jinačovického prolomu přibývá mocnosti 

bazálních klastik, jak ukazuje geologický profil vrtu HV-202 Moravské Knínice (Franzová et al. 

1980), který zastihl v podloží neogenních jílů průlinový kolektor štěrků a hrubozrnných písků v 

metráži 35 až 52 m v úhrnné mocnosti 17 m. 

Podložní granodiorit byl zastižen na kótě 223,5 m n. m. pouze průzkumným hydrogeologickým vrtem 

HV-3 (Neubauer 1962) ležícím v pravostranné části údolní nivy Kuřimky pod jejím soutokem 

s Batelovským potokem. V nadloží granodioritu se v mocnosti přes 17 m nalézá průlinový kolektor 

neogenních písků a písčitých štěrků s napjatou hladinou podzemní vody s pozitivní výtlačnou úrovní, 

která je podmíněna existencí stropního izolátoru povodňových hlín v mocnosti přes 4 m. Zrnitostnímu 

složení kolektoru odpovídá vysoká transmisivita (Y = 6,15) zjištěná dlouhodobou čerpací zkouškou. 

Také další hydrogeologické vrty sv. od Chudčic (HV-1, HV-2 – Neubauer 1962, Jahoda 1978; HV-

101 - Slavík 1986), byť jsou hydraulicky neúplné, protože ani v jejich konečných hloubkách 

přesahujících 35 m nedosáhly podložního granodioritu, ukazují na vysokou transmisivitu (Y 6,0 až 

6,4) zastiženého hydrogeologického prostředí písků a štěrků neogénu. Vznik původně pozitivního 

artéského režimu průlinového kolektoru (např. na vrtu HV-1) byl umožněn izolační funkcí jílovitých 

hlín údolní nivy Kuřimky o několikametrové mocnosti. S postupující exploatací kolektoru pro účely 

hromadného vodovodního zásobování (původní jímací vrt HV-2 nahrazen v roce 1986 novým jímacím 
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vrtem HV-101) však došlo ke ztrátě artéského přelivu nad terén a k jeho přechodu na negativní 

piezometrické nivó, jak o tom svědčí stávající úroveň hladiny podzemní vody pozorovatelná na vrtu 

HV-1. 

Srovnatelné hodnoty hydraulických parametrů (Y = 6,1) dokumentuje i jímací hydrogeologický vrt V-

3 (Sláma 1958) situovaný v boční depresi ústící z  J do údolí Batelovského potoka z. od Moravských 

Knínic, pro jejichž vodovodní zásobování je z tohoto vrtu odebírána podzemní voda. I když je tento 

vrt situován již na v. svazích kóty Kuňky, ani on v konečné hloubce 23 m nezastihl podloží 

průlinového kolektoru štěrkopísků neogénu, kterým však mimo údolní nivu chybí stropní izolátor 

povodňových hlín umožňující vznik artéského režimu. Absence stropního izolátoru způsobuje, že celá 

řada erozních rýh je v této oblasti suchá a povrchový tok se v nich vytváří pouze intermitentně po 

vydatnějších srážkových epizodách. Kromě toho byla zjištěna v místních tratích Bažinky, Kopaniny a 

Čtvrtky (Neubauer 1962) v normálně vlhkých obdobích ztráta vody v povrchových tocích, jakmile 

tyto vyústí z oblasti rozšíření hydrogeologického masivu do oblasti rozšíření neogenních klastik bez 

stropního izolátoru. 

Na dotaci kolektoru sedimentů neogénu v údolí Kuřimky sv. od Chudčic v místní trati Podhájí při 

silnici II/386, které vyplňují depresi mezi nesouvislými výchozy granodioritů brněnského masivu na V 

a permu na Z, se může podílet i s.–j. směrem protáhlý pruh devonských vápenců při v. okraji 

boskovické brázdy na jejím styku s drobami a s brněnským masivem. Drenážní funkci tohoto pruhu 

vápencových hornin i na okolní hydrogeologický masiv a jeho lokální odvodnění k úrovni drenážní 

báze Kuřimky dokládá existence bývalé tzv. Dědkovy studánky (Neubauer 1962). Tento pramen, 

situovaný při patě pravého údolního svahu pod výchozem hádsko-říčských vápenců při odbočce 

účelové komunikace k jímacímu vrtu HV-101, před zahájením vodárenských odběrů podzemní vody 

z původního jímacího vrtu HV-2 pravděpodobně představoval odvodnění přebytků podzemní vody 

z krasovo-puklinového kolektoru vápenců, která nestačila infiltrovat do kolektoru písků a štěrků 

neogénu. Výsledky čerpacích zkoušek na vrtech HV-1 a HV-2 (Neubauer 1962) však naznačují 

možnou hydraulickou spojitost tohoto pramene i s průlinovým kolektorem neogenních sedimentů 

v tom smyslu, že podzemní voda z tohoto artéského kolektoru infiltrovala do krasovo-puklinového 

kolektoru vápenců, jehož prostřednictvím se po krátkém oběhu částečně drénovala na povrch. 

Spojený průlinový kolektor je kryt většinou relativně mocným stropním izolátorem jílů (viz výše 

popsaný vrt HV-207 nebo vrt HV-201 Kuřim s mocností stropního izolátoru skoro 70 m), výjimku 

tvoří pouze úzký pruh území podél severozápadního svahu Kuřimské hory, kde klastika vystupují na 

povrch terénu. Existence mocného stropního izolátoru podmiňuje vznik zvodněného kolektoru s 

napjatou hladinou podzemní vody, která má v případě vrtů HV-201 a HV-202 pozitivní piezometrické 

nivó, neboť v úrovni terénu přetékalo po jejich odvrtání kolem 1 l.s
-1 

(HV-201) a 10 l.s
-1 

(HV-202) 

podzemní vody. 

Generelně v rámci Kuřimské kotliny lze předpokládat, že se mocnost spojeného kolektoru bazálních 

klastik a svrchní zóny podložních navětralých granitoidů směrem k S a SV zmenšuje (od vrtu HV-202 

k vrtu HV-201). Naopak, nadložní izolátor jílů, který tvoří nepropustný strop tomuto spojenému 

artéskému kolektoru, dosahuje maximální mocnosti právě v s. výběžcích Kuřimské kotliny a jeho 

mocnost směrem k J do Jinačovického prolomu ubývá (70 m na vrtu HV-201 oproti 35 m na jižněji 

ležícím vrtu HV-202). Mocností až kolem 50 m (při současné absenci kolektoru bazálních klastik) 

dosahuje izolátor jílů a písčitých jílů na východních svazích kóty 364 Převych, jak ukazují negativní 

hydrogeologické vrty V-1 a V-2 
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Milonická sníženina 

Pro vodárenské zásobování skupinového vodovodu Blansko mají rozhodující význam hydro-

geologické vrty situované v neogenních sedimentech atektonicky modelované Milonické sníženiny 

mezi j. okrajem obce Lažany a Milonicemi. Žádný z devíti vyhloubených hydrogeologických jímacích 

nebo průzkumných vrtů nezastihl podložní granitoidy brněnského masivu ani v konečné hloubce 58 m 

nejhlubšího z nich (jímací vrt HV-103 Lažany; Taraba 1978). Silně rozvětralé diabasy v podloží 

písčitých jílů v hloubce necelých 17 m zastihl jen likvidovaný vrt HV-101 Lipůvka (Štefan 1970) 

situovaný v bočním údolí z. od silnice I/43 na hranici katastrů obcí Lipůvka a Lažany. 

Vrty zastihly průlinový kolektor s volným režimem proudění podzemní vody v písčitých štěrcích 

s ojedinělými vložkami jílovitých písků, který není - s výjimkou jediného vrtu situovaného v boční 

depresi směrem na Újezd u Černé Hory (HV-201 Milonice, 25 m jílů v nadloží písčitých štěrků; 

Taraba 1979) - krytý stropním izolátorem jílů. V jednom případě - u vrtu HV-3 Lažany (Neubauer 

1962) - přebírají funkci stropního izolátoru písčité hlíny fluviálních náplavů Lažánky a způsobují tak 

pozitivní artéské napětí v podložním průlinovém kolektoru klastik neogénu, které se v době průzkumu 

projevilo ustálenou hladinou podzemní vody v úrovni +0,22 m nad terénem. Na existenci stropního 

izolátoru u vrtu HV-201, který brání dotaci podložního kolektoru přímou infiltrací atmosférických 

srážek, a na pozici tohoto vrtu poblíž infiltrační oblasti velmi citlivě reaguje zjištěná hodnota indexu 

transmisivity (Y = 4,16), která je až o dva řády nižší než u nejvydatnějších vrtů (Y = 6,60; vrt HV-

103). Na nižších hodnotách hydraulických parametrů se bude pravděpodobně podílet i obsah jílovité 

příměsi v psamitickém materiálu, který je na základě popisu geologických profilů jednotlivých vrtů 

možno pokládat za nejvyšší u jímacího vrtu HV-105 Lažany situovaného na z. okraji Milonické 

sníženiny již na přechodu do Boskovické brázdy (Y = 4,85; Taraba 1978). Vzhledem k tomu, že žádný 

z provedených vrtů nezastihl granitoidní podloží průlinového kolektoru neogenních klastik, nelze 

stanovit jeho celkovou mocnost. Dosud ověřená neúplná mocnost průlinového kolektoru se tak 

pohybuje v závislosti na hloubce hydrogeologických vrtů od 18 do 56 m a její velikost ovlivňuje 

výpočet koeficientu transmisivity při jinak poměrně shodné výši koeficientu filtrace zjištěného na 

jednotlivých vrtech (průměrná hodnota kf = 6,63.10
-4

 m/s). Toto mírně propustné hydrogeologické 

prostředí Milonické sníženiny s infiltrační plochou minimálně v celém rozsahu příslušného 

hydrologického povodí zasahujícího do podstatné části Hořické vrchoviny tak vytváří vhodné 

předpoklady pro vodárenské využití průlinového kolektoru neogenních sedimentů soustředěnými 

odběry pro vodovodní zásobování Blanska.  

 

Svinošický prolom 

Pravděpodobně limnické až fluviální písky ottnangu byly zastiženy některými hydrogeologickými vrty 

ve Svinošickém prolomu u Šebrova. Tyto vrty ověřily především jíly a jílovité písky v nadloží 

bazálních klastik a rozvětralého povrchu brněnského masivu, které tvoří dosti slabě až mírně 

propustný průlinový kolektor. 

Nejpříznivější zrnitostní složení kolektoru – jílovité a štěrkovité písky – zastihl jímací 

hydrogeologický vrt HV-1003 Šebrov (Štefan 1977, 1978; Slavík 1992) na z. okraji Šebrova, který 

perforovaným úsekem pažnic v metráži 5,5 až 46,5 m pod terénem. otevřel spojený průlinový kolektor 

deluviálních hlinitokamenitých sedimentů, blíže litostratigraficky nespecifikovaných sedimentů 

miocénu a podložních eluvií granodioritů brněnského masivu. Příznivé zrnitostní parametry tohoto 

kolektoru spolu s velkou mocností zvodnění (mírně napjatá hladina podzemní vody, podmíněná 

existencí nadložního izolátoru sprašových hlín, se ustálila +0,6 m nad stropem kolektoru) se odrážejí 

ve výši transmisivity ověřené při několika dlouhodobých čerpacích zkouškách v rozmezí indexu 
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transmisivity Y 5,4–5,5 (střední transmisivita; Krásný 1986). Podobně příznivé parametry 

transmisivity, předurčující hydrogeologické prostředí neogenní výplně Svinošického prolomu k 

odběrům podzemních vod pro lokální zásobování menších obcí (Šebrov, Lipůvka), dokládá i výsledek 

dlouhodobé čerpací zkoušky na starém jímacím objektu (studna+vrt z roku 1944) pro obec Lipůvka 

situovaném při drenážní bázi Kuřimky na s. úpatí kóty 433 Maňová. Neznámý geologický profil 

objektu sice neumožňuje přesnou interpretaci hydrogeologických poměrů, avšak artésky napjatá 

hladina podzemní vody s výtlačnou úrovní +0,2 m nad terén signalizuje existenci stropního izolátoru 

sprašových hlín a značné převýšení infiltrační oblasti na přilehlých svazích hydrogeologického masivu 

Babího lomu oproti oblasti drenáže. 

Při proudění podzemních vod z oblasti infiltrace k drenážní bázi podél toku Kuřimky se 

pravděpodobně může významnější měrou lokálně uplatňovat i tektonika, jak dokládají výsledky 

hydrogeologického vrtu HV-1002 Svinošice (Štefan 1977). Tento vrt v celém profilu pod kvartérními 

hlínami a sutěmi prošel pelitickými sedimenty blíže litostratigraficky nerozlišeného miocénu, v jehož 

podloží v hloubce 36 m p.t. ověřil eluviálně zvětralé granitoidy brněnského masivu. Primárně 

hydrogeologicky nepříznivé zrnitostní složení zastižených sedimentů miocénu je v kontrastu se 

zjištěnou střední transmisivitou (Y = 5,3). Její výše však může být podmíněna existencí tektonické 

zóny oddělující přibližně s.–j. směrem metabazitovou zónu brněnského masivu od granodioritů a 

dioritů, která by mohla výrazně usměrňovat transfer podzemních vod z infiltrační oblasti výchozové 

části brněnského masivu směrem k S k drenážní bázi v údolí Kuřimky. 

Na nejednoznačnou úlohu tektonických zón spolupůsobících při hydraulické komunikaci infiltračních 

a drenážních oblastí poukazují výsledky hydrogeologického vrtu HV-1001 Šebrov (Štefan 1977) 

situovaného do zlomové zóny omezující na SSV Svinošický prolom. Zlom, podmiňující mimo jiné 

průběh středního toku Šebrovky, se ukázal z hydrogeologického hlediska jako skoro nepropustný 

(jednotková specifická vydatnost vrtu přesáhla jen nepatrně 0,01 l.s
-1.

m
-1

), když se na jeho zatěsnění 

pravděpodobně největší měrou podílejí zahliněné sutě, případně i miocenní pelity, jejichž existenci 

v profilu vrtu však nutno pokládat za spornou. K dotaci spojeného kolektoru dochází buď přímou 

infiltrací atmosférických srážek na sz. svazích Kuřimské hory nebo laterální drenáží z okolního 

brněnského masivu. 

 

Jinačovický prolom 

V s. části Jinačovického prolomu je hydrogeologický kolektor tvořen písky a písčitými štěrky s 

polohami jílů a jílovitých písků v mocnostech přes 75 m (hydrogeologický vrt HV-1 situovaný 

v tektonicky podmíněném údolí horního toku Kuřimky nedovrtal granitoidní podloží brněnského 

masivu ani v hloubce 83 m; Neubauer 1968). Tato neogenní klastika vycházejí při z. úpatí Kuřimské 

hory na povrch nebo jsou kryta jen málo mocným stropním izolátorem spraší (5 m ve vrtu HV-1). 

Otvírají-li perforované pažnice hydrogeologických vrtů i podložní granitoidy brněnského masivu (vrt 

HV-A Kuřim; Hajtmarová 1966), na přítoku podzemní vody do vrtu se může spolupodílet i tektonická 

zóna omezující na JZ hřbet Kuřimské hory. Příznivé zrnitostní složení kolektoru s možným 

hydrogeologicky pozitivním vlivem tektoniky se projevuje na výši zjištěných hydraulických 

parametrů, když čerpacími zkouškami ověřená vysoká průměrná propustnost (kf=9.10
-5

 m/s) a 

transmisivita (T=1,7.10
-3 

m
2
/s) signalizují předpoklady pro využití kolektoru soustředěnými odběry 

podzemních vod menšího regionálního významu. Směrem k Z začíná štěrky a písky postupně 

překrývat stropní izolátor vápnitých a písčitých jílů s mocností od 15 (vrt HV-A) do necelých 30 m 

(vrt HV-2; Neubauer 1968), který však nezpůsobuje vznik artéského napětí v podložním kolektoru. 
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Morfologicky jednotný Jinačovický prolom zřejmě rozděluje hydrogeologické rozvodí s. od obce 

Jinačovice, jehož existence je podmíněna relativně méně pokleslou krou granodioritů brněnského 

masivu protaženou ve směru SZ–JV. To má za následek skutečnost, že s. část prolomu je 

odvodňována směrem do oblasti působení erozní báze Kuřimky, zatímco j. část prolomu  je drénována 

do Svratky prostřednictvím Mnišího potoka. 

Značný vodohospodářský význam prostředí snižuje lokální absence stropního izolátoru pelitů, jejímž 

důsledkem je velmi vysoké riziko znečištění podzemních vod z povrchu terénu podmiňující tak 

zvýšené nároky na ochranu akumulovaných podzemních vod. 

Zpracování hydraulických parametrů a koncepčníhu modelu proudění podzemní vody v rámci projektu 

je uvedeno v kapitole 5 (Obr. 5-2, Obr. 5-3, Obr. 6-26).
 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

V podzemních vodách většiny území HGR 2242 Kuřimská kotlina jasně převažují mezi kationty 

vápník a mezi anionty hydrogenuhličitany (v ekvivalentním vyjádření). 

Z hlediska chemismu náležejí podzemní vody mělkých kolektorů neogenních sedimentů k CaMg-

HCO3 a CaMg-HCO3SO4 typům (dle 20 mval%) s obvykle střední celkovou mineralizací do 0,8 g/l, 

jedná se o vody velmi slabě alkalické až neutrální, tvrdé. Jde o převažující atmosférogenní vody 

charakteristické pro zónu mělkého aktivního proudění podzemních vod., které v některých případech 

nevyhovují Vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. zvýšenými koncentracemi NH
4+

  nebo ojediněle 

zvýšenými obsahy Mn
2+

,
 
Fe

2+
 a NO

2-
. V řadě případů však jsou kritéria této normy v chemických 

ukazatelích splněna, což se týká hlavně hydrogeologických struktur s dostatečně mocným artéským 

stropem pelitů. Znepokojující je pozorovatelný mírný nárůst koncentrací NO
3-

, Cl
-
 a SO4

2-
. Některé 

kolektory neogénu se vyznačují mocným stropním izolátorem, který zabraňuje průniku kontaminantů, 

ale jejich podzemní voda má primárně zvýšenou celkovou mineralizaci a tvrdost a rovněž nevyhovuje 

kritériím Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. vyššími obsahy Fe
2+

 a Mn
2+

. 

Z hlediska využitelnosti podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou mají podzemní 

vody kolektorů neogénu řadu výhodných vlastností: téměř ideální výši celkové mineralizace (0,4–0,7 

g/l), obsah fluoru pohybující se okolo spodní hranice koncentrace považované za vhodnou ochranu 

proti zubnímu kazu a především stále ještě relativně nízké koncentrace dusičnanů. Naproti tomu 

koncentrace některých senzoricky a provozně závadných kationtů (Fe
2+

,
 

Mn
2+

, NH
4+

) mnohdy 

přesahují limity Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. Je proto nutno před využitím těchto vod pro 

hromadné zásobování pitnou vodou počítat s jejich úpravou – jedno nebo dvojstupňovou separací. 

Prodloužením doby kontaktu podzemních vod kolektorů v neogenních sedimentech s okolním 

horninovým prostředím, způsobeným především zvětšením hloubky a vzdálenosti od okraje příslušné 

hydrogeologické struktury, se celkové chemické složení infiltrovaných vod postupně mění. Za 

nejdůležitější je možno považovat skutečnost, že pro celkové formování chemismu podzemních vod v 

kolektorech neogénu není rozhodující litostratigrafie zvodněného prostředí, nýbrž že se jako podstatná 

ukazuje doba zdržení – tedy celková doba kontaktu na fázovém rozhraní voda – hornina. 
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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 

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. 

 

Tab. 4-4. Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 2242 

rajon počet analýz z toho prameny nové analýzy bodové zdroje znečištění 

2242 90 - 1 1 

 

Z hlediska klasivikace dle 35 mval% použité na hydrochemických mapaáh je HGR 2242 

charakteristický zcela monotónním chemickým typem podzemní vody Ca-HCO3, jen výjimečně 

doplněný hořčíkem – hydrochemickým typem CaMg-HCO3. 
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Obr. 4-14. Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v HGR 2242 
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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 

V rámci HGR 2242 Kuřimská kotlina jsou uskutečňovány poměrně významné vodárenské odběry, 

aniž by zde byla stanovena velikost přírodních zdrojů podzemní vody (PZPV) a využitelného množství 

podzemní vody (VMPV). Kromě vodárenských odběrů podzemní vody pro hromadné zásobování 

obyvatel pitnou vodou (např. pro obce Čebín, Lažany, Lomnička, Jinačovice), existují i odběry 

podzemní vody, které slouží pro účely výroby a ostatní činnosti (např. vrt HV2SA pro sportovní areál 

v Kuřimi,vrtVS1 v areálu TOS Kuřim pro R.C.P.R. a další). 

V Tab. 4-5 je uveden přehled odběrů podzemních vod v HGR 2242 v roce 2012, který byl doplněn o 

hodnoty povoleného odběru. Lokalizace odběrných míst s vyjádřením výše odběru v roce 2012 je 

uvedena na Obr. 4-15 a Obr. 4-16. Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod v roce 2012 

shrnuje Obr. 4-17. 

 

Tab. 4-5. Přehled odběrů podzemních vod v HGR 2242 

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 

510169 
VAS Brno-venkov - 

Jinačovice 
44 163 1,4 

ŽP9882/2001-Šk & 

6-

3382/197/OSVO/He 

95 21,427 8 

510530 
VAS Brno-venkov - 

Moravské Knínice 
38 427 1,2 ŽP9882/2001-Šk 75 10,714 4 

510463 
VAS Brno-venkov - 

Čebín-Podhájí 
111 290 3,5 ŽP9882/2001-Šk 145 12,321 4,6 

510098 
ENERGETIKA Kuřim 

(dř. Kuličkové šrouby) 
67 004 2,1 

OŽP 10234/2008-Fr 

+ OŽP 

5174/2009/Ka-22 

180 15 10 

510162 
VAS Boskovice - 

Lažany 
537 924 17,1 MBK 6793/2009 1015 105 41 

510172 
VAS Brno-venkov - 

Lomnička 
182 071 5,8 ŽP9882/2001-Šk 330 50,889 19 

510750 
VAS Brno-venkov - 

Lomnice, vrt HV1 

("Šudlajka") 

34 632 1,1 OŽP14204/2007/Fr-1 45 5,356 2 
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Obr. 4-15. Odběry podzemní vody v HGR 2242 Kuřimská kotlina – stav v roce 2012 
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Obr. 4-16. Odběry podzemní vody v HGR 2242 Kuřimská kotlina – srovnání let 1993 - 2012  
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Obr. 4-17. Vypouštění odpadních vod v HGR 2242 Kuřimská kotlina – stav v roce 2012 
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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   
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Do koncepčního modelu bylo potřebné zahrnout všechny údaje nezbytné pro jeho zpracování. 

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  

V současné koncepci HGR 2242 Kuřimská kotlina se lze přiklonit k názoru, že v rámci rajonu existují 

relativně oddělené dílčí pánve (subrajony), které jsou odděleny v hrástích vystupujícími podložními 

horninami. Na Obr. 5-1 jsou tyto subrajony znázorněny. 

 

 

Obr. 5-1. Mapa subrajonů neogenních sedimentů v HGR 2242 Kuřimská kotlina 

 

Velký význam v rámci HGR 2242 Kuřimská kotlina mají výchozy podložních hornin, které od 

V k Z představují horniny brněnského masívu (granodiority a diority), Boskovické brázdy (slepence, 

jílovce) a horniny moravika (různé typy metamorfovaných hornin). Tyto výchozy představují dotační 

oblasti především pro hydrogeologické kolektory pod bádenskými jíly. 
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Vzhledem ke kvalitě podzemní vody a relativní stabilitě její hladiny i při probíhající masivní 

exploataci je jasné, že dochází jak k aktivní dotaci podzemní vody srážkami, tak i k drenáži. Je 

předpoklad, že odvodnění probíhá (nebo probíhalo) přestupem podzemní vody do toků, které jsou 

v oblasti často přimknuté k výchozům podložních skalních hornin. V HGR 2242 bylo lokalizováno pět 

ztrátových úseků: 

 

 u obce Březina – Svratka             -10 l/s 

 u obce Chudčice – vápence          -30 l/s 

 Brno – Svratka                            -10 l/s 

 Řečkovice – Kuřímský prolom     -20 l/s 

 Obec Šebrov – Svinošice               -2 l/s 

 

Přítoky v rajonu odhadujeme ve výši 180 l/s, odtok ve výši 110 l/s. 

Na základě realizovaných vrtných prací je možno usoudit, že výplně depresí s charakterem 

hydrogeologického kolektoru jsou plošně velmi omezené a vyplňují opravdu jen nejnižší místa 

předneogenního reliéfu. Realizované vrty zastihly velké mocnosti neogenních sedimentů, ale pouze 

v jílovém vývoji. Vzhledem ke složitosti hydrogeologické stavby HGR 2242 je na Obr. 5-2 uveden 

jeho koncepční model (Burda a kol., 2015). 
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Obr. 5-2. Koncepční model  HGR 2242 
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Obr. 5-3. Koeficienty hydraulické vodivosti – prostá interpretace 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Režimní měření bylo prováděno ve vrtech 2242_2 Hradčany u Tišnova a 2242_6 Kuřim (Moravské 

Knínice). Pro zajištění režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na 

měření kolísání hladiny podzemní vody a její. V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly 

sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. Grafický průběh hladin podzemní vody ve 

sledovaném období je znázorněn v grafech na Obr. 5-4 a Obr. 5-5. 

 

 

Obr. 5-4. Grafický průběh hladiny ve vrtu 2242_6 Kuřim (Moravské Knínice) 
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Obr. 5-5. Grafický průběh hladiny ve vrtu 2242_2 Hradčany 

 

Ve vrtu 2242_6 Kuřim (Moravské Knínice) po celé sledované období (srpen - říjen 2015) hladina 

podzemní vody ve vrtu měla vyrovnaný průběh s mírně narůstající tendencí (rozmezí 0,8 m). Ve 

dnech 13. 10. – 16. 10. 2015 je patrný vliv srážkové činnosti, hladina stoupá. Po opětovném 

vyrovnání hladina víceméně stagnovala až do konce sledovaného období. 

Ve vrtu 2242_2 Hradčany na začátku sledovaného období (prosinec 2014 - duben 2015) hladina 

podzemní vody ve vrtu stagnovala a od začátku května do 1. září prakticky lineárně klesala. 1. 9. se se 

zpožděním projevily vydatné srážky, které se v zájmovém území vyskytly ve dnech 16. až 19. srpna. 

Potom došlo ke zvýšení hladiny a následně opět k poklesu.  

 

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 

VB-0269N Tišnov 1143602 609941.3 246.93 12 31-XII-06 693749 

V-1 Tišnov 1143750 609770 246.46 11.8 31-XII-65 437039 

VB-0271N Březina u Tišnova 1144718 609416.4 244.84 7.5 31-XII-06 693793 

HV-213 Bystrc 1153332 603136.8 287.1 74 31-XII-82 441467 

VB-9800N Bystrc 1153334 603143.9 287.17 72 31-XII-07 698213 

HV-211 Žebětín 1158578 605394.6 291.8 64.8 31-XII-81 441465 
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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) 

2242_2 Hradčany u Tišnova 1144433 608812 248,4 249,17 66,5 2,05 

2242_4 Moravské Knínice 1147667 607255 261,3 262,04 75,0 2,97 

2242_5 Lomnička u Tišnova 1139082 608985 294,8 295,7 30,5 3,2 

2242_6 Kuřim 1150255 605273 301,2 302,06 45,0 2,79 

 

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-213 VB9800 Bystrc (Jinačovice)  neogén 74.00 287,10 266,80  

VB-9800N VB9811 Bystrc (Jinačovice)  neogén 72.00 287,17 266,80  

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

63 

6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Malá plocha a tvar HGR 2242 Kuřimská kotlina neumožňují přiřadit odpovídající povodí. Pro 

výpočet odtoku bylo zvoleno mezipovodí Svratky, do kterého spadá většina plochy rajonu. 

Mezipovodí je vymezeno dolním profilem Veverská Bítýška - Svratka (4480) a horními profily: Vír - 

Svratka (4450), Rožná – Nedvědička (4451), Dolní Loučky – Loučka (4470), Lomnička - Besének 

(4473). Dále byla použita 2 blízká povodí přítoků Svratky. Povodí Besénku, které je sledováno v 

profilu Lomnička (4473), zahrnuje severní cíp rajonu. Povodí Bobrůvky ležící v sousedství rajonu 

je pozorováno stanicí Dolní Loučky (4470). Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou 

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 2242 – 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. 

 

V rámci projektu byla v oblasti HGR 2242 zřízena následující pozorování: 

 T–18 Besének (Lomnička) 

 T–19 Lubě (Skalička) 

Vzhledem k tomu, že uvnitř posuzovaného rajonu neleží žádné uzavřené povodí, ani nelze 

z dostupných pozorování vyčlenit přiměřeně velké mezipovodí, byla, jako doplňující ukazatel 

hydrologických poměrů, zvolena dvě malá povodí, která sousedí s posuzovaným HGR 2242 v 

území předpokládané infiltrace podzemních vod do tohoto rajonu a pozorují přítoky do HGR 2242. 

 

ID  ANALOG P 

 (mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A (km2) IA (km2) KALI

B 

2242m44 

80-4470- 

4451- 

4450- 

4473 

Mezipovodí Svratka 

(Vev.Bitýška) 

 622.81 1.717 471.60 498.91 38.88 1991-

2010 

2242p44 

70 

Povodí Loučka 

(Dolní Loučky) 

 666.83 2.05 534.83 385.98 0.00 1971-

2010 

2242p44 

73 

Povodí Besének 

(Lomnička) 

 652.29 0.213 519.09 51.38 3.21 1991-

2010 

HGR 2242 HGR 2242 TRANS 580.86 - 303.95 80.15 80.15 NE 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

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. m
3
/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 NaN NaN 49,35 45,49 7,39 6,81 

POD mezipovodí Svratka (Veverská 

Bitýška) 

3,90 3,49 67,46 64,36 1,62 1,55 

POD povodí Besének (Lomnička) 5,30 4,98 11,33 9,95 2,65 2,32 

POD povodí Loučka   (Dolní Loučky) 1,05 1,18 22,17 26,49 0,69 0,82 

POV mezipovodí Svratka (Veverská 

Bitýška) 

86,92 18,89 1548,69 55,42 37,25 1,33 

POV povodí Loučka  (Dolní Loučky) 4,09 NaN 85,33 NaN 2,65 NaN 

VYP HGR NaN NaN 110,06 110,06 16,48 16,48 

VYP mezipovodí Svratka (Veverská 

Bitýška) 

96,47 28,64 1712,51 234,37 41,19 5,64 

VYP povodí Besének (Lomnička) 2,1 3,61 5,46 7,43 1,28 1,73 

VYP povodí Loučka  (Dolní Loučky) 6,16 5,88 130,00 127,08 4,04 3,95 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 2242 

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. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 
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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 Svratka (Veverská Bitýška) 0.44, mezipovodí Loučka (Dolní 

Loučky) 0.44, mezipovodí Besének (Lomnička) 0.45. 

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]. 

 

Vyčlenění základního odtoku na základě režimu hladin podzemních vod – metoda Kliner – 

Kněžek 

Tab. 6-3. Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 698213 -0.161 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 441467 -0.0183 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 441465 0.188 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 437039 0.749 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 693749 0.79 

2242m4480-4470-4451-4450-4473 693793 0.829 

 

Tab. 6-4. Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 2242m4480-4470-4451-4450-4473 

BILAN 0.4721458 

MINIMA 0.2916237 

Kliner-Knezek 0.2743322 
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Obr. 6-9. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 2242m4480-440-4451-4450-4473 a  

hladin podzemních vod z vrtů ID 693793, 693749, 437039. 

 

Z Obr. 6-9 je vidět uspokojivá shoda mezi metodami klouzavých minim a Kliner-Kněžek. Výsledky 

modelování základního odtoku modelem Bilan v porovnání se zmíněnými metodami nadhodnocuje v 

maximech. Pravděpodobně je do základního odtoku zahrnována i část hypodermického odtoku. 

Vzhledem k výše popsaným nepříznivým infiltračním poměrům může být dotace podzemních vod 

redukována. Matice korelačních koeficientů ukazuje na to, že pozorování podzemních vod z různých 

vrtů mají až  protichůdné  tendence,  může jít  o  složité  hydrogeologické  poměry  či  vliv  odběrů 

podzemní vody. 
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SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 2242 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1,46 l/s/km
2
, celková dotace je pak 46,05 mm/rok. Na nově zřízených vodoměrných 

stanicích byla stanovena dotace podzemních vod: Besének (Lomnička) 2,88 l/s.km
2
, Lubě (Skalička) 

1,56 l/s.km
2
. Vysoká hodnota dotace podzemních vod v povodí Besénku souvisí s výrazně vyššími 

úhrny srážek v tomto povodí, které je z větší části mimo hodnocený HGR 2242, a charakterizuje 

severní část HGR s odlišnými klimatickými poměry. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-5 a Tab 6-6.  

 

Tab. 6-5. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

mezipovodí Svratka      (Vev. Bitýška) 622,78 109,18* 146,62 524,25* 475,32 74,58 2,36 

povodí Loučka          (Dolní Loučky) 666,8 171,86 177,02 494,94 487,85 74,1 2,35 

povodí Besének (Lomnička) 652,27 131,39* 144,89 526,87* 505,33 66,71 2,11 

HGR 2242 580,84 NA 98,01 482,83 481,88 46,05 1,46 

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) 

 
 

 

Tab. 6-6. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM 

[mm] 

P–R  

[mm] 

ET 

[mm] 

RC 

[mm] 

RC  

[l/s/km2] 

mezipovodí Svratka      (Vev. Bitýška) 648,9 116,09 155,84 532,81 488,01 87,22 2,76 

povodí Loučka         (Dolní Loučky) 702,98 179,55 187,36 523,43 505,69 84,18 2,67 

povodí Besének (Lomnička) 672,5 125,43 150,66 547,07 515,25 70,1 2,22 

HGR 2242 596,64 NA 105,13 491,51 487,13 52,68 1,67 

 

 

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. 6-7 až Tab. 6-10 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. 6-7. Vývoj odtoku (odhad modelu BILAN) v oblasti HGR 2241 

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2242  94,63 98,01 1,04 105,13 1,07 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 138,98 146,62 1,05 155,84 1,06 

povodí Besének (Lomnička) 142,37 144,89 1,02 150,66 1,04 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 155,36 177,02 1,14 187,36 1,06 
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Tab. 6-8. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2242  469,84 481,88 1,03 487,13 1,01 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 465,27 475,32 1,02 488,01 1,03 

povodí Besének (Lomnička) 495,23 505,33 1,02 515,25 1,02 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 478,31 487,85 1,02 505,69 1,04 

 

Tab. 6-9. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2242  46,01 46,05 1,00 52,68 1,14 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 72,35 74,58 1,03 87,22 1,17 

povodí Besének (Lomnička) 64,40 66,71 1,04 70,10 1,05 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 73,04 74,10 1,01 84,18 1,14 

 

Tab. 6-10. Vývoj základního odtoku (odhad modelu BILAN)  

 1961–1980 (mm) 
1981–2010 2001–2010 

(mm) dif. (-) (mm) dif. (-) 

HGR 2242  48,06 45,16 0,94 49,26 1,09 

mezipovodí Svratka (Vev. Bitýška) 73,58 74,39 1,01 84,18 1,13 

povodí Besének (Lomnička) 64,57 65,84 1,02 67,05 1,02 

povodí Loučka (Dolní Loučky) 71,80 73,75 1,03 79,43 1,08 

 

Obr. 6-10 až Obr. 6-15 znázorňují průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 2242. 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. 6-10. Vývoj průměrných ročních srážek 
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Obr. 6-11. Vývoj průměrné roční teploty 

 

Obr. 6-12. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

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

 

Obr. 6-15. 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 2242 nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách srážkových 

úhrnů. 

 Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,02°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. 6-16. 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. 
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Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-17. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obr. 6-16. 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. 6-17. 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. 

Výsledky hydrologického modelování ukazují na dobrou kvalitu použitých průtokových řad ze stanic 

ČHMÚ. Vzhledem k tomu, že hranice posuzovaného HGR 2242 Kuřimská kotlina mají jen malou 

návaznost na rozvodnice, nelze jeho území spolehlivě charakterizovat ani při rozšíření sítě 

vodoměrných stanic, které se proto nedoporučuje. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 2242 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.  

HGR 2242 Kuřimská kotlina o rozloze 80,1 km
2
 má složitou hydrogeologickou stavbu, kde navíc na 

relativně malém území dochází k mimořádně velkému vertikálnímu gradientu, kdy hladiny 

podzemních vod se na malých vzdálenostech pohybují v rozpětí až 200 výškových m. Pro dosažení 

těchto modelových gradientů bylo použito simulování okrajových podmínek III. druhu nejenom na 

vybraných úsecích vodních toků, ale rovněž při okrajích modelovaného území a ve vrcholových 

místech hornatého terénu. V horizontálním směru se opět předpokládá souvislá hydraulická 

komunikace v rámci jedné modelové vrstvy. 

S ohledem na složitost a nedostatek údajů o průběhu horninových bází je zde použita diskretizace 

pomocí paralelní subhorizontální vrstvy o konstatntní mocnosti a programově dopočítávané hodnoty 

transmisivity jsou verifikovány rozložením koeficientů filtrace. 
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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. 6-18. 

  

Obr. 6-18. HGR 2242 – 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 2242 

tektonické postižení může poměrně významnou roli a v modelovém řešení mu více odpovídá i schéma 

rozložení koeficientu filtrace. 
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.  

Obr. 6-19. HGR 2242 – modelové rekalibrované rozložení koeficientu hydraulické vodivosti (Kf) 

 

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 2242 v tabelární a grafické formě. Základní kalibrace 

hydraulických modelových řešení je provedena dle celkových bilancí proudění podzemních vod. 
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Přehled celkových modelových bilancí vyplývajících z provedeného hydraulického modelování je 

uveden v Tab. 6-11. 

 

Tab. 6-11. Souhrn hlavních vstupů a výstupů vody v území HGR 2242 

 infiltrace + průsak (l/s) vodárenské odběry (l/s) 

neovlivněný stav 57,21 0 

ustálený stav 2012 57,21 32,19 

maximální stav 57,21 86.52 

prognózní stav 46,04 32.19 

archivní stav 57,21 35.4 

 

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. 6-12. 

 

Tab. 6-12. Souhrn bilancí drenáží do vodních toků (vybrané úseky) v území HGR 2242 

úsek přítok (l/s) 

uzávěr Svratka Brno 12,8 

uzávěr Svratka Tišnov 2,5 

uzávěr Kuřimka 10,6 

uzávěr Besének 4,8 

 

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. 6-20. Stacionární hydraulický model HGR 2242 – neovlivněný stav 

 

Obr. 6-21. HGR 2241 – měsíční úhrny odběrů podzemních vod 2001 až 2010 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

81 

SOUČASNÝ STAV 

Varianta současného stavu, znázorněná na Obr. 6-22, vychází ze vstupních údajů o množství 

odebíraných podzemních vod dle údajů z roku 2012, pro HGR 2242 to znamená 32,19 l/s.  

 

Obr. 6-22. Stacionární hydraulický model HGR 2242 – současný stav 
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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. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S MAXIMÁLNÍMI POVOLENÝMI ODBĚRY 

V této modelové variantě, prezentované na Obr. 6-23, byly simulovány odběry podzemních vod v 

jejich maximálním povoleném množství ze všech známých vodních zdrojů. V HGR 2242 činí toto 

množství 88,6 l/s, aktuální podíl využití povolených množství je 36,55 %. 

V území HGR 2242 činí maximální známé povolené odběry podzemních vod celkem 88.6 l/s a 

hydraulickým modelování doporučené přírodní zdroje zde činí 57.21 l/s. U tohoto HGR je tedy 

zřejmé, že v případě trvalého využívání maximálních povolených množství podzemních vod by nutně 

muselo docházet k indukci z povrchových vodních zdrojů nebo k přítokům z jiných území. Opět tedy 

záleží na detailní hydrogeologické stavbě v místě jednotlivých vodních zdrojů, zda je trvalé využití 

maximálních povolených odběrů za pomoci indukované infiltrace či přítoků ze zázemí možné. 

Hydrogeologická stavba  HGR 2242 Kuřimská kotlina je mimořádně složitá a její prozkoumanost je 

dosud v počátcích. S ohledem na vertikální členitost a hloubkové dosahy hydrogeologické struktury 

měnící se ve stovkách metrů na krátkých vzdálenostech je navíc provedení detailního vrtného 

průzkumu ekonomicky prakticky nereálné. Modelové řešení pak simulování maximálních odběrů 

umožnilo pouze za předpokladu trvale napjatého kolektoru. 

 

Obr. 6-23. Stacionární hydraulický model HGR 2242 – maximální stav 
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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 

 

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. 6-24. 

 

 

 Obr. 6-24. HGR 2242 – přítoky do bilančních zón ( m
3
/den) 
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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. 6-25 je prezentována mapa izolinií s 

gradienty proudění podzemních vod. 

 

Obr. 6-25. Stacionární hydraulický model HGR 2242 – 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. 
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Doporučené přírodní zdroje dle výsledku hydraulického modelu pro HGR 2242 činí 57,21 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 2242 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 

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 případě HGR 2242 - Kuřimská pánev, lze na základě výše doporučených přírodních zdrojů 

konstatovat, že v současnosti povolené celkové odběry podzemních vod ve výši 88,6 l/s tuto 

předpokládanou hodnotu převyšují. 
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Obr. 6-26. 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. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 Hydrochemie - Tab. 4-4. 

 

Kvalita podzemní vody v neogenních sedimentech HGR 2242 Kuřimská kotlina se mění s rostoucí 

hloubkou jejich uložení. V přípovrchové zóně, do které mimo kvartérního pokryvu spadají i mělké 

neogenní kolektory, převládá kategorie upravitelnosti A2 a A3, místy 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.  

S rostoucí hloubkou dochází k postupnému zvyšování obsahu sodíku, chloridů, amonných iontů a 

železa za současného zvyšování celkové mineralizace i teploty. Tyto podzemní vody spadají nejčastěji 

do kategorií upravitelnosti A3 a >A3 a z hlediska využití pro zásobování pitnou vodou nejsou příliš 

perspektivní. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody v neogenních a ostatních kolektorech v rozsahu HGR 2242. 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 2242. 

 

7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V HGR 2242 v prostředí GDbase jsou k dispozici tři vrty s  časovými řadami fyzikálně-chemických 

analýz podzemní vody, 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 
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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. 

 

  

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 2242 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz v HGR 2242 

GDO X Y Z název  ČHMÚ hloubka lokalizace období 

693793 -609416,41 -1144717,97 244,84      VB – 0271N VB0271 7,5  Březina       2008-2011 

698213 -603143,92 -1153333,98 287,17 VB-9800N VB9800 72,0 Jinačovice 2008-2011 

441465 -605394,6 -1158577,6 291,8 HV-211 VB9801 64,8 Brno-Žebětín 1991-2011 

 

Ve sledovaných vrtech, mimo jiné z důvodu příliš krátkých časových řad, nelze vysledovat trend 

poklesu nebo růstu hodnot obsahu sledovaných složek podzemní vody. Ve vrtu VB9800 (HV-213) 

Jinačovice je možno sledovat mírný nárůst hodnot celkové mineralizace ze 0,70 g/l v roce 2008 na 

0,73 g/l v roce 2011. Trendy nejsou patrné ani u vrtu VB9801 (HV- 211) Brno - Žebětín s časovou 

řadou od roku 1991, kde jsou relativně velmi nízké koncentrace síranů, dusičnanů i chloridů. V tomto 

vrtu došlo v roce 2003 k nárůstu obsahu chloridů na 17,2 mg/l, poté došlo opět k postupnému poklesu 

až na hodnotu 2,95 mg/l v roce 2011. 
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Obr. 7-4. Časové řady koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace (TDS) v HGR 2242 
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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. 

HGR 2242 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

zasahujících do HGR 2241 uvádějí Tab. 8-1 a 8-2, jejich pozice v rámci rajonu je znázorněna na 

obrázku 8-1, 8-2. V oblasti HGR 2242 není vymezena žádná ptačí oblast. 

 

Tab. 8-1. Maloplošná zvláště chráněná území na ploše HGR 2242 

kategorie název kód rozloha (ha) 
rozloha biotopů vázaných 

na podzemní vodu (ha)  
správa 

PR Obůrky-Třeštěnec 697 3,246 2,018 krajský úřad 

PP Mniší hora 651 24,706 1,524 krajský úřad 

PP Žebětínský rybník 955 4,419 3,831 krajský úřad 

PP Květnice 204 127,225 0,04 krajský úřad 

PP Pekárna 1458 59,739 0,275 krajský úřad 

PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace 

 

Tab. 8-2. Evropsky významné lokality na ploše HGR 2242 

název kód kód v systému 

NATURA 2000 

rozloha (ha) biogeografická oblast PO vázán na 

vodu 

Květnice 3089 CZ0624065 127,507 kontinentální ano 

PO – předmět ochrany  
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Obr. 8-1. Lokalizace MZCHÚ, EVL a ptačích oblastí v HGR 2242 

 

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  

Na území HGR 2242 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. 

PP Obůrky-Třeštěnec je pozůstatkem dálničního průkopu poblíž Kuřimi. V současnosti se zde 

vyskytují pozoruhodná mokřadní společenstva – svahy úvozu sice osídlily náletové dřeviny, ale 

zamokřené dno je domovem několika druhů chráněných rostlin, mimo jiné i orchidejí. 

Předmětem ochrany v PP Mniší hora jsou přírodě blízká a přirozená lesní společenstva 

dubohabrového lesa s druhově bohatým bylinným podrostem a s drobnými tůňkami. 
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Obr. 8-3. PP Mniší hora (foto: Magairlin, https://commons.wikimedia.org) 

 

PP Žebětínský rybník zahrnuje menší rybník a mokřadní louky sloužící jako významné refugium 

obojživelníků. 

PP Květnice je zaměřena zejména na ochranu lesních a lesostepních porostů, rozsah ekosystémů 

vázaných na vodu je nepatrný. 

PP Pekárna představuje dubohabrový porost s bohatou květenou a ptačí hnízdiště, rozsah ekosystémů 

vázaných na vodu je nepatrný. 

 

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, 

vázané na kvartérní pokryv. Vzhledem k lokalizaci jímacích území (Obr. 8-4) nemají odběry 

podzemní vody z neogenních sedimentů HGR 2242 přímý vliv na chráněná území s ekosystémy 

citlivými na změny vodního režimu. 
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Obr. 8-4. Lokalizace odběrů podzemních vod a chráněných území v HGR 2242
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 89 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do 32 l/s 

v rajonu nepřekračují přírodní zdroje.  

 

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 2242 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. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů nejsou na území rajonu významné střety 

s těžbou nerostných surovin. 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 2242 

ID Název Surovina a nerost Využití Organizace IČ 

60006 Čebín vápenec k výrobě vápna těžené LB Cemix, s.r.o., Borovany 27994961 

 

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

ID Název Surovina 

15430000 Malhostovice Vápenec 

4920000 Jinačovice Stavební kámen 

6470000 Čebín - Dálky Vápenec 

6460000 Čebín Vápenec 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 2242 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

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 2242 jako plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a 

pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické uhlovodíky) a 
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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 HGR 2242 Kuřimská kotlina podle hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR je celkově 

nevyhovující, vlivem těžkých kovů, hliníku, pesticidů, amonných iontů. 

V HGR 2242 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, vlivem obsahu 

chlorovaných uhlovodíků.   

Trendy v HGR 2242 nebyly hodnoceny. 

 

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 

 

HGR 2242 je plošně malý rajon s velkým významem z hlediska zásobování pitnou vodou. Kuřimská 

kotlina byla definována na základě morfologie a předpokládalo se souvislé zvodnění v průlinově 

propustných sedimentech vyplňující dna depresí předneogenního reliéfu. Přírodní poměry významné 

z hlediska ocenění přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 2242 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. 6 5 až 15, místy až desítky metrů 

kód typu propustnosti 3.11. Pr průlinová 

hladina 3.12. N, V napjatá, volná 

transmisivita (m2/s) 3.13. 2 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. 3, 5 Ca-Mg-HCO3, Ca-Mg-HCO3–SO4 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro 

HGR 2242 vyčísleny dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 64 l/s v 50% zabezpečenosti 

a 45 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 2242 

zabezpečenost kolektor hodnota l/s 

nelze stanovit štěrkopísek 160 

 

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.  
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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 98 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. Vyčíslení přírodních zdrojů podzemních 

vod jednotlivými metodami shrnuje Tab. 10-3. 

 

Tab. 10-3. Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod různými metodami v HGR 2242 

expediční hydrometrování BILAN 
koncepční model 

(metoda proudu) 
transientní model 

měřená – qz  

(l/s.km2) 

Qdyn 

(l/s) 

Qdyn 

(l/s) 

Qdyn 

(l/s) 

Qdyn 

(l/s) 

0,5 až 1 40 až 80 117 160 57,21 

Přírodní zdroje = Qdyn 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je vyčíslena na 90 l/s. Tato hodnota vychází z přírodních zdrojů a  

reálnou praxí ověřených hodnot. Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových 

průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě 

závislých chráněných ekosystémů.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je však v rajonu vzhledem k velkému průtoku Svratky v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 89 l/s a skutečné odběry za rok 2014 do 32 l/s 

v rajonu nepřekračují přírodní zdroje.  

Vzhledem ke kvalitě podzemní vody a relativní stabilitě její hladiny i při probíhající masivní 

exploataci je jasné, že dochází jak k aktivní dotaci podzemní vody srážkami (do badenu a ottnangu), 

tak i k drenáži okolních hydrogeologických masívů. Předpokládáme, že odvodnění probíhá (nebo 

probíhalo) přestupem podzemní vody do toků, které jsou v oblasti často přimknuté k výchozům 

podložních skalních hornin. 
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KOMENTÁŘ 

Modelem BILAN byl v HGR 2242 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši 46 mm/rok, což je 1,46 l/s/km
2
 a tedy 117 l/s. 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% 38,4 1,22 97 

80% 13,7 0,44 35 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 38,4 mm/rok, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 22,5 mm/rok. 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)             

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 5 4 6 25 45 47 33 23 16 12 9 7 19 

Bilan_ZaklOdtok-80% 8 8 11 33 112 86 57 38 26 18 12 9 35 

Bilan_ZaklOdtok-50% 16 12 61 201 273 213 141 93 62 45 31 21 97 

 

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 581 

mm, který odpovídá rajonu 2242, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných povodích 

pohybuje mezi 1,9-3,3 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro rajon 2242 

(3,1 l/s/km
2
) jsou v souladu s hodnotami celkového odtoku určeného ČHMU pro povodí v ČR se 

stejným úhrnem srážek.  
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Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro průměrný 

srážkový úhrn 581 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 1,6 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem BILAN pro rajon 2242 jsou tak v souladu s hodnotami základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek.  

BFI použitý v modelu BILAN je 0,47. 

V modelu BILAN je definované maximum 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). 

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. 2010). 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. 

Z hydrogeologického hlediska je možno konstatovat, že vodárenské i ostatní účelové odběry podzemní 

vody využívají příznivé zvodnění bazálních poloh sedimentů badenu a psamitů ottnangu. Ne vždy 

musí plnit funkci hydrogeologického kolektoru pouze tzv. bazální klastické sedimenty, které byly 

uloženy transgresí terciérního moře. Ve většině případů a to zvláště u neogenních uloženin 

vyplňujících deprese na horninách krystalinika brněnské jednotky a permokarbonu boskovické brázdy, 
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resp. svrateckého krystalinika mohou přebírat funkci hydrogeologického kolektoru zvětralé horniny 

podloží. Nemusí se tedy jednat o více či méně opracované bazální klastické uloženiny, ale místy i 

ostrohranné, nebo jen slabě opracované zvětralé podložní horniny charakteru sutí. HGR 2242 

Kuřimská kotlina tvořený neogenními uloženinami je ve své svrchní části zastoupen nepropustným 

stropem, tvořeným převážně jíly. Rozhodující dotace je vázána na okolní vyšší terén, tvořený výchozy 

hornin jednak krystalinika a jednak permokarbonem boskovické brázdy. Z tohoto pohledu je 

evidentní, že infiltrační plocha na níž dochází ke vsaku a transportu atmosférických srážek do 

příslušné neogenní zvodně, je tvořena pruhem výše popsaných hornin, ohraničeném v nejvyšším místě 

hydrologickou rozvodnicí, v nejnižším pak kontaktem s neogenními uloženinami. 

 

NÁVRHY 

Současná hranice HGR 2242 Kuřimská kotlina nezahrnuje, z hydrogeologického pohledu, významné 

struktury, mezi Železným a Drásovem, údolí mezi Štěpánovicemi a Boračem, kde byly štěrky 

interpretovány i geofyzikálními metodami (Bárta et al. 2015) a v neposlední řadě oblast Řečkovicko-

kuřimského prolomu, kde by HGR 2242 nově bezprostředně sousedil s HGR 2241 (Obr. 10-3). Dle 

tohoto návrhu by nová rozloha rajonu činila asi 120 km
2
. 

Po vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné posoudit zařazení nově vyhloubených vrtů 

2242_2 Hradčany, 2242_4 Moravské Knínice, 2242_5 Lomnička u Tišnova a 2242_6 Kuřim do státní 

monitorovací sítě (Tab. 5-2). 

Pro sledování stavu podzemních vod jsou doporučeny 2 hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin, uvedené v Tab. 5-3. 
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Obr. 10-3. Návrh změny hranic – zvětšení HGR 2242 
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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 2242 pro referenční období  

1981–2010 dosahují cca 160 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 2242 je 90 l/s, Tato hodnota 

vychází z přírodních zdrojů a odpovídá reálnou praxí ověřeným hodnotám. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 89 l/s v rajonu a skutečné odběry za rok 

2014 do 32 l/s v HGR 2242 nepřekračují přírodní zdroje.  

 HGR 2242 Kuřimská kotlina je plošně malý rajon s velkým významem z hlediska zásobování 

pitnou vodou. Odběry podzemní vody využívají zvodnění bazálních poloh sedimentů badenu 

a psamitů ottnangu. Funkci hydrogeologického kolektoru mohou přebírat zvětralé horniny 

podloží. Neogenní uloženiny jsou ve své svrchní části tvořeny převážně jíly. Rozhodující 

dotace je proto vázána na okolní vyšší terén, tvořený výchozy hornin krystalinika, příp. 

permokarbonu. 

 Navrhuje se zvětšení HGR 2242 především o území mezi Železným a Drásovem, údolí mezi 

Štěpánovicemi a Boračem, oblast Řečkovicko-kuřimského prolomu, kde by HGR 2242 nově 

bezprostředně sousedil s HGR 2241 (Obr. 10-3). 

 Pro sledování stavu podzemních vod byly doporučeny 2 referenční hydrogeologické vrty 

pozorované ČHMÚ, včetně navržených signálních hladin, uvedené v Tab. 5-3. 

 Pro zařazení do státní pozorovací sítě podzemních vod byly navrženy hydrogeologické vrty 

2242_2, 2242_4, 2242_5 a 2242_6 nově vyhloubené v rámci projektu (Tab. 5-2). 
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Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 369/2004 Sb. ze dne 3. června 2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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. 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-

cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html 
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