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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  

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  

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná  

RC dotace zásob podzemních vod  

RM měsíční odtoková výška modelovaná  

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

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, v.v.i   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 bylo s využitím dostupných 

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

vod a jejich disponibilního množství v rozsahu hodnoceného hydrogeologického rajonu 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 příslušném rajonu. 

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

hranic hodnoceného 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 jsou uvedeny ve 

všeobecné části závěrečné zprávy za projekt. Závěrečné zprávy za každý hodnocený rajon jsou 

přílohami výše uvedené všeobecné části 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 

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4222  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4222 

Název hydrogeologického rajonu: Podorlická křída v povodí Orlice 

ID útvaru: 42220 

Název útvaru: Podorlická křída v povodí Orlice 

Plocha, km
2
: 434,455 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor B – bělohorské souvrství, spodní (až střední) turon 

Kraje: Královéhradecký, Pardubický 

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

HGR 4222 zahrnuje území mezi Potštejnem, Vamberkem, Rychnovem, Dobruškou, Novým Městem, 

Jaroměří, Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, v oblasti výskytu křídových sedimentů v Podorlické 

křídě. Strukturně zahrnuje severní část ústecké synklinály a jaroměřskou synklinálu. HGR 4222 je 

vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 

Sb.,). Hydrogeologický rajon 4222 je vymezen ve střední a jižní části podorlického zvodněného 

systému ve smyslu Krásného et al. (2012). Celková plocha rajonu činí 434 km
2
.  

V rajonu 4222 jsou existují tři kolektory: 1) bazální křídový kolektor A v pískovcovém vývoji, 

sdružující písčité facie perucko-korycanského souvrství cenomanu; 2) vyšší křídový kolektor B (resp. 

bazální v případě nepřítomnosti cenomanu) tvoří písčité slínovce a prachovce bělohorského souvrství 

a 3) přípovrchová zóna křídových izolátorů (jizerské až teplické souvrství) společně s kvartérními 

pokryvnými sedimenty. Bilanován je pouze kolektor B z důvodu nesouvislého výskytu a malého 

vodárenského významu kolektoru A. 

Téměř celou východní hranici rajonu představuje okraj výchozů křídových souvrství, úsek na litické 

antiklinále (Rybná nad Zdobnicí – Javornice) tvoří hydrologická + hydrogeologická rozvodnice oproti 

kyšperské synklinále. Severní hranici představuje hydrogeologická rozvodnice kolektoru B mezi 

směrem odvodnění k Orlici a jejím přítokům, a směrem do Labe a Metuje (rajon 4221). Západní 

hranici rajonu tvoří tektonické linie jílovického zlomu a výravského zlomu (hranice mezi labským a 

orlicko-žďárským vývojem křídy). Jihozápadní hranice vůči vysokomýtské synklinále je z části 

tektonická, zčásti ji představuje hydrogeologická a hydrologická rozvodnice na potštejnské antiklinále. 

Krátkou jižní hranici tvoří hydrogeologická i hydrologická rozvodnice (mezi povodími Divoké a Tiché 

Orlice) jižně od Sopotnice. 
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Obrázek 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4222 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Základní geologické problémy z hlediska starší literatury a mapování jsou shrnuty a kriticky 

zhodnoceny ve studii Dvořáka (1958) a ve Vysvětlivkách k přehledné geologické mapě ČSSR 

1:200 000 M-33-XXII Náchod (Svoboda – Chaloupský eds. 1961), kde je možno najít seznam starší 

geologické literatury o této oblasti, přehled o geologickém mapování, o stratigrafii, litologii a 

tektonice křídových sedimentů. V monografii Malkovského et al. (1974) jsou souborné informace o 

křídových sedimentech a jejich podloží, stratigrafii, litofaciálním a tektonickém vývoji, o 

geofyzikálním obrazu, rudních výskytů, hydrogeologii a geochemii. Okrajové partie křídy na úpatí 

Orlických hor jsou charakterizovány v monografii Opletala ed. (1980). V hydrogeologické syntéze 

české křídové pánve shrnují Herčík a kol. (1999) geologické a hydrogeologické poznatky získané při 

regionálním hydrogeologickém průzkumu podorlické křídy (Chrástka 1983) (přehled 

hydrogeologických výzkumů je uveden v samostatné podkapitole). Geologické poměry příslušného 

území jsou stručně charakterizovány ve vysvětlivkách k účelovým geologickým mapám 1 : 50 000 

(Müller ed. 1998, 1999, 2000). 

Představu o vrásové stavbě východočeské křídy ve východočeské křídě vypracovali (Č. Zahálka 1921, 

Pauk 1932 a B. Zahálka 1955). Malkovský (1977) popsal ráz a průběh semanínského zlomového 

pásma, jílovické tektonické zóny a libřické antiklinály. Souhrnný přehled tektonických struktur 

v podorlické křídě podává Pražák (1986) a Valečka et al. (1999). Současnou tektonickou stavbu rajonu 

představují geologické modely a geologické řezy vyhotovené pro projekt rebilence (viz kap.4.1.2). 

Geologické mapování. Podorlická křída a její širší okolí byla poprvé zmapována geology rakousko-

uherského říšského geologického ústavu koncem 19. a začátkem 20. století. Výsledkem byly ručně 

vybarvované geologické mapy měřítka 1 : 75 000, z nichž část byla doplněna textovými 

vysvětlivkami. Oblast rajonu 4222 je z části na území mapového listu 1 : 75 000  Josefov-Náchod 

(Josefstadt – Nachod) autorem mapy byl Petrascheck (1913). Reambulaci křídy na mapě Petraschecka 

provedl v r. 1956 J. Soukup a její výsledek je vyjádřen v generální geologické mapě 1 : 200 000 listu 

Náchod (Svoboda-Chaloupský ed. 1961). Geologické mapování Orlických hor až po okraj české 

křídové pánve prováděl v létech 1967 - 1976 Ústřední ústav geologický (dnes Česká geologická 

služba) do map měřítka 1 : 25 000. Výsledná geologická mapa 1 : 100 000 byla publikována 

v regionální monografii „Geologie Orlických hor“ (Opletal – Domečka eds.1983). Reambulaci křídy 

pro Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů měřítka 1 : 50 000 provedl 

S. Čech na listech map 14-11 Nové Město nad Metují (Sekyra ed. 1993), 14-13 Rychnov nad Kněžnou 

(Čech ed. 1997) a 14-14 Žamberk (ed.Čech 1996), které pokrývají území HGR 4222. Podrobnější 

geologické mapování a regionální geologický výzkum se od konce 90. let min. století v této oblasti 

neprovádělo. 

Digitalizované geologické mapyv měř. 1 : 50 000 jsou přístupné na mapovém serveru ČGS na 

www.geology.cz. 

http://www.geology.cz/
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Obrázek 3-1 Mapa vrtné prozkoumanosti s vyznačením geologických řezů a realizovaných geofyzikálních prací.  

fialová linie – hranice rajonu 4231; černé linie – geologické řezy; zelený polygon – komplexní geofyzikální měření 
na lokalitě Opočno; Černé body – vybrané starší vrty; červené body- nové vrty vyhloubené v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod. 
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Vrtná prozkoumanost je poměrně rovnoměrná (obr. 3-1). Podílí se na ní vrty vyhloubené při výzkumu 

české křídové pánve a jejího podloží (Soukup 1965, Malkovský et al. 1974), vrty řady RK a RPV 

prognózního ocenění na uran (Herčík a kol. 1970, Veselka et al. 1988, Rutšek – Kučera 1995). Cenné 

výsledky přineslo 16 vrtů řady US a 2 vrty řady SK vyhloubené v rámci hydrogeologického 

regionálního průzkumu ústecké synklinály-sever (Chrástka et al. 1976, 1977, 1983) a hydrogeologické 

syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1985, 1999). Tyto vrty přinesly základní informace o 

litologii a stratigrafii křídy a podstatným způsobem pomohly při reambulaci křídy na listech map 1 : 

50 000. Přibližně u 50% starších vrtů realizovaných při menších průzkumných akcích byla primární 

dokumentace dosti hrubá či nespolehlivá, což lze příčíst na vrub převážně pelitickému vývoji 

křídového profilu. 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Geologické práce vyplývající z projektu úkolu Rebilance zásob podzemních vod (dále jen projekt) 

navazují na Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve z 80. let minulého století (Herčík a kol. 

1987). Za využití veškerých vrtů a geologických dat získaných starším i novým, terénním výzkumem 

byly konstruovány izoliniové mapy stropu kolektorů A a B. K řešení strukturní stavby přispěly i nově 

konstruované geologické řezy. Jako externí zakázka byly kolektivem Geofyzikálního ústavu AV ČR 

zkonstruovány řezy opřené o vrty se souborem karotážních metod. Součástí zmíněné zakázky je i 

závěrečná zpráva (Uličný et al. 2015), komentující pro každý rajon nejen tektoniku, ale i 

sedimentologickou problematiku. Řezy podle karotážních křivek vymezují geneticko-stratigrafické 

jednotky. 

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

parametrů, chemismu podzemní vody byl v rámci projektu vyhlouben jeden jádrový geologický vrt a 

dva vrty hydrogeologické (tab. 3-1). Vrt 4222_01W a k němu párový hydrogeologický vrt 4222_01b 

byly situovány v sz. části rajonu, vrt 4222_02B byl vyhlouben v sv. části rajonu.  

Pro oblast východočeské křídy v rajonu 4222 bylo pro tektonické porušení křídy a jejího podloží 

využito komplexní geofyzikální měření na lokalitě Opočno (Levá et al. 2015), provedené nově pro 

projekt Rebilance. 

 

Tabulka 3-1 Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod v rajonu 4222 

ID vrtu Název vrtu 
cílový 

kolektor 

hloubka 

vrtu (m) 
X Y Z autor zprávy 

4222-01W České Meziříčí - 109,0 1035515,02 626643,38 254,19 Čech et al. (2015) 

4222_01B České Meziříčí B 92,0 1035514,82 626643,32 254,39 Herrmann et al. (2015a) 

4222_02B Mělčany B 75,0 1037811,77 616338,50 292,12 Herrmann et al. (2015b) 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci podorlického zvodněného systému. Základní význam pro 

poznání hydrogeologie křídy má Syntéza České křídové pánve (Herčík a kol. 1987 - zájmového území 

se týká Bilanční celek 9 Křída severně od jílovické poruchy – jež zpracoval Z. Herrmann 1987), 
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publikovaná později jako Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík a kol. 1999). V těchto studiích 

jsou popsány hydrogeologické poměry křídových sedimentů, tvorba, pohyb a odtok podzemních vod v 

křídových kolektorech, filtrační parametry, infiltrační oblasti, jímání a ochrana podzemních vod, 

geochemie a znečištění podzemních vod.  

Většina zájmového území je relativně podrobně hydrogeologicky prozkoumána. Znalosti nejsou 

dostatečné v širším okolí Kostelce nad Orlicí, které je tektonicky a hydrogeologicky značné složité 

(oblast styku vysokomýtské a ústecké synklinály, oblast regionálního odvodnění křídových hornin). 

Zájmové území řešilo několik významných regionálních prací: Základní hydrogeologická mapa 1 : 

200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1:200 000 list 14 Šumperk s příslušnými Vysvětlivkami 

(Kačura 1985a,b, Kačura et al. 1991), dtto pro list 13 Hradec Králové (Krásný 1981a, 1981b, Krásný 

et al. 1982). Hydrogeologické mapy v rámci souboru geologických a účelových map 1:50 000 list 14-

11 Nové Město nad Metují sestavil Burda (1993), listy 14-13 Rychnov nad Kněžnou (Burda 1995). 

13-22 Jaroměř (Burda 1994) a 14-14 Žamberk (Burda 1991) a k nim příslušné textové Vysvětlivky 

k listům 14-11, 14-13, 13-22 a 14-14 (Burda in: Müller ed. 1998, 1999, 1998b, 2000). 

Další regionální práce jsou významné pro studium hydraulických vlastností hornin, využívání 

podzemní vody i pro ochranu podzemních vod před znečištěním, např. Ústecká synklinála – sever 

(Chrástka 1975, Chrástka et al. 1977), Hydrogeologické poměry s. části Ústecké synklinály (rajon M-

23 Chrástka 1983). Hydrogeologická studie okresu Rychnov nad Kněžnou se zaměřením na využitelné 

množství a ochranu podzemních vod zpracoval (Kněžek 1988). Regionální surovinovou studii okresu 

Rychnov nad Kněžnou (s podrobnou hydrogeologií a s popisem vodárenského využití podzemních 

vod) zpracovali Terrich - Vencl - Schejbalová (1992), dtto Náchod (Knotek et al. 1992).  

Ostatní práce se zabývají lokální problematikou, zejména studiem jímacího území Litá u Českého 

Meziříčí (Kněžek 1969, Kněžek et al. 1986, 1987, Němeček 1993, Herrmann et al. 1995, Herrmann – 

Michek 1995) atd. Množství účelových prací se zabývalo vodárenským využitím podzemních vod – 

pro např. Tutleky (Chrástka 1981), Vamberk (Kněžek 1978), Doudleby (Kněžek 1985a), Rychnov 

(Kněžek 1985b), ochranou podzemních vod (průmyslová kontaminace továrny FAB např. Kněžek 

1992, 1993, 1984). 

Ze starších regionálních prací jmenujme Vodárensky využitelné nádrže podzemních vod v Čechách a 

Hydrogeologii ČSSR I (Hynie 1949, 1961), Hydrogeologické poměry rajonu I-II M 22-ec Jaroměřsko 

- Opočensko (Plešinger 1967, 1971), povodí Zlatého potoka Vrba (1964), hydrogeologický význam 

křídy v oblasti Solnice - Potštejn zhodnotil Zima (1955). Hydrogeologické poměry okresu Rychnov 

nad Kněžnou (Kněžek 1965), Hydrogeologické poměry okresu Náchod (Plešinger 1966). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

V rámci projektu byla všechna dostupná data především z ČGS (Geofondu) a ostatních organizací 

uložena do centrální databáze projektu a zpracována v souboru aplikací GDbase5, v územním členění 

podle hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex geologických, hydrogeologických, 

hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové řady pozorování hladin 

a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování úkolu Rebilance v prostředí GIS, což byl významný krok k 

modernímu zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 
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Tabulka 3-2 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

HGR Počet vrtů celkem 
Počet vrtů s hloubkou 

>5m 

Počet vrtů s čerpací 

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4222 637 608 482 546 

 
Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, které jsou uvedeny 

v následující tabulce 3-3. 

 

Tabulka 3-3 Vrty a prameny s režimním pozorováním 

Označe

ní 

ČHMÚ 
název 

Nadmoř

ská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

Sledovaný 

parametr 

Sledovaný 

kolektor 

PP0050 
Sopotnice, U 

čp.165 
356.00 3-1-02-01-0350 Sopotnice 

1967-1997 H B 

PP0051 
Sopotnice, Pod 

Láparkem 
398.00 3-1-02-01-0350 Sopotnice 

1968-2014 H,J B 

PP0053 
Velká Ledská, V 

Markově olšině 
290.00 3-1-02-03-0512 

Olešnice u Rychnova 

nad Kněžnou 

1964-2014 H,J IZ (C) 

PP0054 
Olešnice, U 

Semotánů 
275.00 3-1-02-03-0512 

Olešnice u Rychnova 

nad Kněžnou 

1964-1979 H B 

PP0069 Pohoří, Zlatý Crk 262.00 3-1-02-03-0280 Pulice 1957-1979 H B 

PP0070 
Mokré, U 

Bernardů 
256.00 3-1-02-03-0410 Mokré 

1956-1997 H B 

PP0071 
Bolehošť, 

Rybníčka 
270.00 3-1-02-03-0450 Bolehošť 

1965-1997 H B 

VP0106 Vamberk 310.90 2-1-02-01-0490 Vamberk 1963-2014 H Q 

VP0107 
Doudleby nad 

Orlicí (Příkazy) 
281.21 2-1-02-01-0500 Vyhnánov 

1963-2011 H Q 

VP0108 
Kostelec nad 

Orlicí 
275.78 2-1-02-01-0500 Kostelec nad Orlicí 

1963-2014 H Q 

VP0109 
Rychnov nad 

Kněžnou 
301.94 2-1-02-01-0790 

Rychnov nad 

Kněžnou 

1963-2014 H Q 

VP0131 České Meziříčí 255.27 2-1-02-03-0381 České Meziříčí 1963-2014 H,J mělký 

VP0132 Opočno (Čánka) 261.86 2-1-02-03-0400 Čánka 1963-2007 H Q 

VP0133 Očelice (Městec) 250.88 2-1-02-03-0440 Městec nad Dědinou 1963-2014 H Q 

VP7203 
Vamberk 

Merklovice, HP 1 
499.67 2-1-02-01-0490 Merklovice 

1976-2014 H,J A 

VP7221 Potštejn, US 05 T 320.59 2-1-02-01-0360 Potštejn 1991-2014 H,J B 

VP7222 
Černíkovice, US 

1 T 
306.38 2-1-02-01-0610 Černíkovice 

1991-2014 H,J B 

VP7223 Kvasiny, PV 3 349.68 2-1-02-01-0620 Kvasiny 1991-2007 H,J  

VP7224 
Černíkovice, US 

020 T 
311.24 2-1-02-01-0600 Černíkovice 

1991-2014 H,J B 

VP7225 
Kostelec nad 

Orlicí, US 019 T 
263.96 2-1-02-01-0830 Kostelec nad Orlicí 

1992-2014 H,J B 

VP7226 Domašín, V 1 364.25 2-1-02-03-0170 Dobruška 1991-2007 H,J B 

* Poznámka: H - hladiny, J – jakost; Q – kvartér; IZ – izolátor; A – kolektor A; B – kolektor B; C – kolektor C 
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Obrázek 3-2 Objekty v současnosti pozorované ČHMÚ 

 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE ZÁSOB 

PODZEMNÍCH VOD 

 

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.  

 

Tabulka 3-4 Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014-2015  

ID vrtu Název vrtu cílový 

kolektor 

Hloubka 

vrtu (m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient transmisivity 

(m2/s) 

4222_01B České Meziříčí B 92,0 44,1 – 92,0 1,1.10-6 

4222_02B Mělčany B 75,0 14,3 – 45,3 2,27.10-6 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4222_01B České Meziříčí  

Průzkumný vrt je situován západně od obce České Meziříčí, cca 1,1 km východně od hřbitova. 

Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické údaje v západní části podorlické křídy na libřické 

antiklinále, kde dochází k litologické změně v bělohorském souvrství (křídový kolektor B) i odlišné 

radiální tektonice. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4222_01B je proveden jako úplná studna o hloubce 92,0 m. Strop 

kolektoru B (bělohorského souvrství) je v hloubce 44,1 m pod terénem, v úrovni 210,59 m n. m. Báze 
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bělohorského souvrství v sousedním vrtu 4222_1W byla zastižena v hloubce 95,95 m tedy v úrovni 

158,24 m n.m. Celková mocnost bělohorského souvrství je 52,35 m. Karotáží zjištěné velmi slabě 

propustné pukliny byly v hloubce 77 – 87,8m. Obvyklý puklinový systém v horní části bělohorského 

souvrství nebyl vrtem zastižen. 

 

Tabulka 3-5 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4222_01B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,1 Hlína humózní holocén poloizolátor 

0,1 44,1 Slínovec turon střední izolátor 

44,1 92,0 Prachovec, pískovec turon spodní kolektor B 

 

Byla provedena hydrodynamická zkouška v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 19.6.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 64,95 m 

pod měřícím bodem (MB – 255,13 m n.m.), tedy v úrovni 190,18 m n/m. Hladina byla hluboko pod 

erosní bází na toku Dědiny v Mokrém v úrovni 245 m n/m. Přijatá hodnota transmisivity 0,09 m
2
/d = 

1,1.10
-6

 m
2
/s. Po zhodnocení realizované hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti 

kolektoru B v této lokalitě jako „nepatrné“ (T < 0,1 m
2
/d), kde zajištění zdrojů je obtížné, často 

nemožné (Krásný 1976, 1986). Zjištění je v naprostém protikladu k jímacím vrtům vodárenského 

systému Litá rozmístěným podél toku Dědiny od Dobrušky po Mokré. 

Pro zhodnocení kvality vody křídových zvodněných vrstev kolektoru B (bělohorské souvrství) byl 

použit výsledek chemické analýzy vzorku vody odebrané z vrtu 22.5.2015. Podle tohoto odběru 

odpovídá voda spíše výplachu, než podzemní vodě, je tedy pro vyjádření kvality kolektoru B 

nepoužitelná. Zaznamenaný pohyb hladiny ve vrtu neodpovídá hladině proudového systému pánve, 

neboť odčerpaný objem podzemní vody při HDZ nebyl doplněn do karotážního měření 3. 8. 2015 

(71,32 m) ani do 9.9.2015 (66,81 m). Podle okolních vrtů by hladina měla být cca 5 – 15 m pod 

terénem. Hladina by měla mít v letním období poklesový trend a přitom stoupala. Vrt tak nemohl být 

zařazen do monitorovacího systému a byl tamponován.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Vrt 4222_01B pronikl kolektorem B v místě tektonicky 

neporušeném bez puklinových systémů. 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Herrmann et al. (2015a), která je uložena v archívu 

ČGS. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4222_02B Mělčany 

Průzkumný vrt je situován na okraji aluviální nivy na pravém břehu Dědiny ve vnějším oblouku 

silnice z Mělčan do osady Strakov. 

Cílem průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje vodárensky využívaného 

křídového kolektoru B pod plánovanou nádrží na zachycování povodňových průtoků. Monitoring 

hladiny podzemní vody ve vrtu 4222_02B by měl zajistit přírodní režim a jeho případné ovlivnění po 

výstavbě nádrže. 

Průzkumný hydrogeologický vrt je proveden jako úplná studna o hloubce 75,0 m. Strop kolektoru B 

(báze jizerského souvrství) je v hloubce 14,3 m pod terénem, v úrovni 277,82 m n. m. Báze 
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bělohorského souvrství byla zastižena v hloubce 45,3 m v úrovni 253,82 m n. m. Karotáží bylo 

zjištěny přítoky v horní části kolektoru a ztráty při bázi kolektoru, při velmi nízké propustnosti. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4222_02B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,0 2,5 Hlína s polohou valounů na bázi  kvartér poloizolátor Q 

2,5 14,3 Slínovec tmavě šedý měkký jizerské souvrství, střední turon izolátor 

14,3 45,3 Slínovec prachovitý až prachovec  bělohorské souvrství, spodní turon kolektor B 

45,3 75,0 Fylit novoměstské krystalinikum počevní izolátor 

 

Na vrtu byla provedena hydrodynamická zkouška v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 16.3.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 12,91 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 280,00 m n. m. Přijatá hodnota transmisivity: 0,2 m
2
/d = 2,27.10

-6
 

m
2
/s. Po zhodnocení realizované hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti kolektoru B 

v této lokalitě hodnotit jako velmi nízké (T = 0,1 - 1 m
2
/d), kde zajištění vodních zdrojů je obtížné. 

Nízká propustnost kolektoru je neobvyklá, stejně jako jeho malá mocnost. Patrně elevace podloží, 

způsobující nízkou mocnost kolektoru je současně odolným elementem pro tříštivou deformaci 

otevírající propustný puklinový systém. 

Pro zhodnocení kvality vody křídových zvodněných vrstev kolektoru B (bělohorské souvrství) byl 

použit výsledek chemické analýzy vzorku vody odebrané z vrtu 17.3.2015. Podle tohoto odběru 

odpovídá voda spíše výplachu, než podzemní vodě, je tedy pro vyjádření kvality kolektoru B 

nepoužitelná a výsledek nebyl zařazen do regionálního hodnocení. 

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Vrt zastihl slabě propustný blok kolektoru, je však použitelný pro 

sledování režimu hladiny podzemní vody kolektoru B a pro výchozí data před výstavbou projektované 

nádrže Mělčany. 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Herrmann et al. (2015b), která je uložena v archívu 

ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Hydrogeologický rajon 4222 Podorlická křída v povodí Orlice je dán na Z a V geologickými 

hranicemi, kdežto s. a j. ohraničení je hydrogeologické (Olmer et al. 2006). Geologické hranice tvoří 

na V denudační okraj křídy, na Z tektonické linie výravského a jílovického zlomu, na JZ osna 

potštejnské antiklinály. Na rozdíl od sousedních hydrogeologických rajonů 4231 (ústecká synklinála 

v povodí Orlice) a 4270 (vysokomýtská synklinála) netvoří rajon 4222 jednotnou synklinální 

strukturu, ale v severní části je zlomy rozčleněn do dílčích křídových ker se samostatnými drenážními 

centry. Křídovou výplň představují sedimenty cenomanského, turonského a coniackého stáří. 

Cenomanské sedimenty v s. polovině rajonu 4222 zcela chybí na novoměstsko-holické paleoelevaci. 

Turonské a coniacké sedimenty jsou vyvinuty v peliticko-karbonátovém vývoji (tzv. labský litofaciální 

vývoj). V podloží křídy je krystalinikum západosudetské soustavy – lugikum a sedimenty staršího a 

mladšího paleozoika. Nadloží křídy tvoří nesouvislé kvartérní fluviální akumulace a sprašový pokryv. 

 

PROTEROZOIKUM - PALEOZOIKUM 

Podle regionálního dělení Českého masivu patří krystalinické horniny k západosudetské soustavě – 

lugiku a jejich nově doporučeným názvem je orlicko-sněžnické krystalinikum (Chlupáč – Štorch eds. 

1992), které je zastoupeno stroňskou, zábřežskou a novoměstskou skupinou. Na transgresivních a 

tektonických kontaktech s křídovými horninami se však nacházejí především krystalinické horniny 

novoměstské skupiny. Novoměstská skupina buduje sz. část krystalinického komplexu na sv. hranici 

HGR 4222, mezi Novým Městem nad Metují a Rychnovem nad Kněžnou, zábřežská skupina leží na 

JV od novoměstské a hranici mezi oběma jednotkami tvoří údolí Bělského a Javornického potoka na 

V od Rychnova nad Kněžnou.  

Novoměstská skupina je tvořena chlorit-sericitickými fylity, sericit-fylitickými fylity, biotitickými 

fylity, metadrobami, fylitickými drobami a kvarcity vzniklými nízkoteplotní a vysokotlakou přeměnou 

jemnozrnných pískovců, prachovců a jílovců usazených ve svrchním proterozoiku v mořských 

pánvích. S nimi se druží zelené břidlice místy přecházející do amfibolitů s vložkami kyselých 

metavulkanitů (metakvarckeratofyrů) a porfyroidů, které vznikly metamorfózou bazických, 

intermediárních a kyselých magmatických hornin (Čech - Opletal in Müller 2000b). Všechny tyto 

horninové typy jsou obvykle intenzivně zvrásněné. Ve fylitech, svorech, kvarcitech a pararulách 

zábřežské i novoměstské skupiny jsou polohy bohaté grafitem. Do již metamorfovaných hornin 

novoměstské skupiny intrudovaly magmatity od nestaršího gabra přes granodiority až po granity. 

Nejmladší granitoidy intrudovaly do chladnoucího prostředí, a mají proto kontaktní dvůr (Opletal in 

Müller 2000a). Jak je v této oblasti běžné, rozptyl názorů na stáří těchto vyvřelých hornin je značný – 

od proterozoika do karbonu, tedy od kadomské až k mladovariské orogenezi (Opletal et al. 1980).  

.
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Obrázek 4-1 Geologická mapa 
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Zábřežská skupina je považována za starší z obou jednotek (Opletal et al. 1980) a je na území HGR 

4222 zastoupena jen v podobě plošně malých ostrůvků v okolí Rychnova nad Kněžnou a u Potštejna. 

Skládá se z biotitických pararul, amfibol-biotitických místy migmatitizovaných pararul a perlových 

rul. Do těch intrudoval biotitický granit těžený velkolomem pod kopcem Chlum u Litice nad Orlicí, 

jehož stáří je považováno za předvariské (Cháb et al. 2007).  

 

PALEOZOIKUM 

Ordovik 

V drobném ostrůvku v j. a jz. okolí Vyhnanic vystupují na povrch ordovické křemence s vložkami 

břidlic a se zbytky rourek po červech rodu Scolithus (S. Čech in Müller et al. 1999). Ve vrtu NV-1 

Nová Ves u Voděrad byly v podloží svrchní křídy v hloubce 42,8 m až 223 m nalezeny hnědočervené 

až šedočerné zvrásněné břidlice s příměsí grafitu. V intervalu 178,8 m až 179 m byl v tomto vrtu 

zastižen světle šedočervený jemnozrnný chloritizovaný ryolit.    

Perm 

Sedimenty permu, které se nacházejí na S a V od HGR 4222, náležejí k podkrkonošské pánvi, jsou 

saxonského stáří a patří litostratigraficky k trutnovskému souvrství. Mají typickou červenohnědou 

barvu a representují je slepence, brekcie, pískovce, prachovce a prachovité jílovce. Jsou zachovány 

v tektonicky omezených zbytcích, např. u Olešnice, Dobřan a Kounova (Opletal in Müller et al. 1998).   

 

MESOZOIKUM 

Svrchní křída 

Česká křídová pánev 

Sedimenty české křídové pánve nasedají na podložní jednotky proterozoika a paleozoika nesouhlasně 

(diskordantně). Intruktivně je diskordantní styk křídových sedimentů na novoměstské fylity odkryt v 

Novém Městě nad Metují (obr. 4-2).  

Mimo bazální křídová klastika cenomanu jsou turonské a coniacké sedimenty vyvinuty v peliticko-

karbonátové litofacii, která charakterizuje tzv labský faciální vývoj české křídové pánve. V důsledku 

rozsáhlé paleoelevace (novoměstsko-holická paleoelevace) nejsou v s. polovině rajonu 4222 

cenomanské sedimenty zastoupeny a na předkřídový podklad transgresívně nasedají sedimenty 

nejvyššího cenomanu a spodního turonu.  

Ve smyslu litostratigrafickém (Čech et al. 1980) jsou vyčleňována jednotlivá souvrství: perucko-

korycanské, bělohorské, jizerské, teplické až březenské (obr. 4-3). Mladší souvrství se vzhledem ke 

kenozoické inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala. V celém stratigrafickém rozsahu zachovaných 

křídových sedimentů, tj. cenoman – coniac, jsou vydělovány genetické sekvence CEN A – CON2 na 

základě interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech (Uličný et al. 2015). V geologických 

řezech (obr. 4-18 až 4-21) jsou používány genetické jednotky stanovené na základě karotáže, jelikož 

popisy starších vrtů v litologicky nekontrastních horninách labského vývoje jsou často velmi hrubé a 

nepřesné. Mimo cenomanu a spodního turonu nelze většinou použít neformální stratigrafii podle 

Zahálky. 
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Obrázek 4-2 Diskordantní styk křídy a novoměstských fylitů u Sepského mostu v Novém Městě nad Metují 

Červená linie představuje transgresní plochu křídy. (Čech – Opletal 2015). 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman střední-svrchní) 

Během cenomanu tvořila s. polovina území rajonu 4222 rozsáhlou předkřídovou elevaci (obr. 4-4), 

kterou Herčík a kol. (1999) nazývají novoměstko-holická elevace. Na ní písčité sedimenty perucko-

korycanského souvrství chybí, či mají nepatrné mocnosti. Markantně se to projevuje v řezech SV1 a 

SZ2, které ve většině vrtů zastihují turon přímo transgredující na krystalinikum. V cenomanské době 

tato paleoelevace představovala rozvodnici dvou hlavních úmoří: oceánu Tethys na jihu a Severního 

moře na severu. Větších mocností (až kolem 40 m) dosahují sedimenty v morfologické depresi na jihu 

napojující se na tzv. východní paleodrenážní systém (Uličný et al. 2009) odvodňující fluviální 

sedimentační prostor v cenomanu do oceánu Tethys, zatímco cenomanské sedimenty zjištěné při z. 

okraji rajonu (vrt SK-21 Ledce) patří do tzv. centrálního paleodrenážního systému s odvodněním 

fluviálního sedimentačního prostoru do Severního moře. 

Řez SZ1 (obr. 4-20) probíhá přibližně v ose východního paleodrenážního systému, východně podél 

semanínského zlomu. V nejhlubších partiích tohoto paleoúdolí jsou zjištěny i fluviální sedimenty 

genetické sekvence CEN A, ale v oblasti Kostelce nad Orlicí (vrt US-5T, obr. 4-19) v několika vrtech 

chybí mělkomořské pískovce nejmladší sekvence CEN D, a facie zjištěné pod erozivní bazální 

plochou bělohorského souvrství (TUR 1) nejpravděpodobněji náleží estuarijní fázi sedimentace 

sekvence CEN C. Domníváme se, že zde je sekundárně redukována mocnost cenomanu erozí v 

pozdním cenomanu až raném turonu, podobně jako v oblasti Kozelského hřbetu jižněji odtud, podél 

téže deformační struktury (rajon 4231 a 4270). 
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Obrázek 4-3 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4222 

Vysvětlivky: 1 - horniny podloží křídy; 2 – pískovce; 3 – slínovce spongilitické (opuky); 4 – slínovce, jílovce; 5 – 
silicifikované vápnité jílovce; 6 – polohy vápenců; 7 – glaukoniticko-fosfátový horizont na erozivní ploše; a – 

litostratigrafie (Čech et al. 1980); b - chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2015); d – 
neformální stratigrafie (Zahálka 1900, Soukup 1956). 

 

Pískovce perucko-korycanského souvrství, představující kolektor A, jsou jemno až středně zrnité 

glaukonitické, na bázi a ve svrchních patiích pískovců se vyskytují konglomerátové polohy. 

Morfologické deprese jsou vyplněny peruckými vrstvami s typickými fluviálními cykly a kořenovými 

půdami a heterolitickými sedimenty (dříve známými pod jménem kanafas), které také zastupují 

cenoman v okolí novoměstsko-holické paleoelevace. Lokálně, v podloží perucko-korycanského 

souvrství byly v okolí Rychnova nad Kněžnou, Častolovic a Byzhradce zjištěny produkty lateritického 

zvětrávání (Svoboda-Zoubek 1939, Chrástka 1976). 

Do perucko-korycanského souvrství přičleňujeme také tmavošedé vápnité prachovce (sekvence CEN 

D), dříve řazené ke spodnímu turonu, v kterých byla nalezena svrchnocenomanská fauna v okolí 

Nového Města nad Metují (Čech in Opletal ed. 1980, Čech – Opletal 2015). Je velmi pravděpodobné, 

že tyto sedimenty nebyly ve starší vrtné dokumentaci rozeznávány od mladších turonských slínovců. 

Mocnost vápnitých prachovců se pohybuje kolem 2 m. 
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Obrázek 4-4 Izoliniová mapa povrchu kolektoru A 

s vyznačením povrchových výchozů kolektoru A (fialové plochy), areálu předkřídové paleoelevace (hnědá plocha) 

a potštejnké hrásťové struktury s obnaženým podložím křídy (růžová plocha). Mapa je doplněna vybranými vrty s 

kótami stropu kolektoru A a průběhem zlomů (černé linie). Hranice rajonu 4222 jsou označeny fialovým 

polygonem). 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní-střední) 

Sedimenty bělohorského souvrství vystupují v rámci rajonu 4222 podél celého denudačního okraje 

křídy, s vyjímkou erozního okna u Potštejna, a ve vrcholových partiích Opočenského hřbetu.  
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Od sousedních rajonů (4270 a 4231) směrem k S (do rajonu 4222) dochází k ubývání pískovcových 

těles v bělohorském souvrství (obr. 4-5). 

 

Obrázek 4-5 Rozsah kolektoru B s vyznačením facie vápnitých pískovců s rohovci 

(hnědě) a spongilitických prachovců (zeleně) s puklinovou propustností. 

 

Téměř celý vrstevní sled bělohorského souvrství je tvořen spongilitickými písčitými slínovci, 

v kterých lze detailněji vyčlenit dva až tři litologické cykly ukončené tenkou polohou 

jílovitoprachovitého jemnozrnného pískovce. Nejvýše v profilu se objevuje 15-30 m mocná poloha, 

kde se střídají spongilitické slínovce s vápenci. Na bázi bělohorského souvrství je vyvinuta 0,5 – 1 m 

mocná poloha silně glaukonitického pískovce s fosfátovými konkrecemi. V několika vrtech byly 

zjištěna ve stropě bělohorského souvrství, na rozhraní se slínovci jizerského souvrství, tenká (1-10 cm 

mocná) poloha s akumulací glaukonitu, drobných fosfátů a bioklastů (tzv. bonebed). 

V popisech některých z detailněji dokumentovaných vrtů u západního okraje rajonu je zaznamenána 

přítomnost písčité frakce. Při západním rozhraní rajonu dochází k významné změně ve faciích v 

intervalu sekvencí TUR 1-2, tedy bělohorského souvrství, a spodní části TUR 3. Tuto změnu dokládá 

profil ve vrtu projektu 4222-01W. Směrem ke stropu TUR 2 dochází zde, podobně jako v jižnějších 

oblastech bližších ke zdroji klastik, k nárůstu objemu klastické příměsi. Zde ovšem klastická frakce 

není představována jemnozrnným pískem a prachem, ale nárůstem objemu jílové složky, což se 

promítá do změny signálu křivek GK, RAP i NNK, které místo nálevkovitého vzoru, typického pro 
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písčitější facie, tvoří typický vzor zvonovitý. Tato změna facií v distálním směru probíhá v celém 

HGR i v rajonech dále na jih, a je příčinou potíží v korelaci karotážních křivek mezi rajony. Z tohoto 

důvodu je vypracována opěrná korelace přes hranici HGR 4222 a 4270, obrázek 4-19. Ve větší části 

rajonu mají uloženiny sekvencí TUR 1 - TUR 3 silně vyvinutou kalcitovou cementaci. 

Maximální mocnost bělohorského souvrství (TUR1-2), téměř 100 m, uváděná ve vrtu US-5T 

(korelační řez SV2 v obrázek 4-19) je nepravá mocnost, jelikož byl ve vrtu zjištěn úklon křídových 

vrstev 11°. 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ AŽ BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ (turon střední-coniac) 

Sedimenty jizerského, teplického a březenského souvrství tvoří peliticko-karbonátový sled, který je 

typický pro tzv. labský vývoj centrální části české křídové pánve. V bezprostředním nadloží pevných 

spongilitických slínovců bělohorského souvrství se vyskytují měkké, střípkovitě rozpadavé slínovce 

spodní části jizerského souvrství. Tento litologický a pevnostní kontrast je zaznamenán i ve vrtné 

dokumentaci. Avšak mimo bazální část jizerského souvrství je nadložní sled peliticko-karbonátového 

hemipelagického vývoje popisován ve vrtech velmi rozdílně, tak že činí obtíže vrty navzájem 

korelovat. Podle karotáže lze vysledovat genetické jednotky TUR 4-CON 2, ale ne všude se to daří na 

100%, jak je vidět i z korelačního řezu SV 2 (obrázek 4-19). U vrtů bez karotáže je nesnadné tento 

sled bezpečně členit. Teprve podle karotáže ve vrtu US-5T byly v nejhlubší části rajonu 4222 

identifikovány silicifikované jílovce rohateckých vrstev (CON 2), které jsou regionálním korelačním 

horizontem.  

Maximální mocnost peliticko-karbonátového sledu cca 300 m uváděná ve vrtu US-5T (korelační řez 

SV2 v obr. 4-19) je nepravá mocnost, jelikož byl ve vrtu zjištěn úklon křídových vrstev 11°. 

 

TERCIÉR A KVARTÉR 

Neogén, miocén až pliocén 

Reziduální štěrky, tvořené zejména křemenem, silicity a kvarcity (Nová Ves, Rašovice, Lukavice), 

jsou zřejmě pozůstatkem po mladotřetihorních štěrcích pravděpodobně miocenního stáří, které mají v 

povodí Orlice velké rozšíření. Vznik středního a dolního toku Orlice spadá do svrchního miocénu až 

pliocénu. K mladému terciéru řadíme relikty fluviálních písků a štěrků na plochém hřbetu mezi toky 

Bělou a Kněžnou z. a s. od Lukavice. Jejich báze leží v nadmořské výšce kolem 410-420 m. Oblasti 

reliéfu na křídových sedimentech v z. části (mezi Jasennou a Přepychy, hlavně v povodí Bělé a 

Zlatého potoka) jsou kryty četnými reziduálními fluviálními klasty v různém stupni eolizace 

(Petrascheck 1913 – „Schotterbestreuung"). 

 

Kvartér  

Kvartérní období významně ovlivnilo morfologii území. Výrazná erozní činnost v jeho sv. části a 

naopak střídající se eroze a akumulace fluviálních teras v jz. oblasti, zejména v údolí Tiché, Divoké a 

spojené Orlice, doprovázená ukládáním eolických sedimentů, zásadně změnily větší část 

předkvartérního povrchu území. Hydrografická kvartérní drenáž je přímo podřízena hlavním 

morfostrukturám, geologické stavbě a hlavně pozici rezistentních spodnoturonských spongilitických 

prachovců (opuk) bělohorského souvrství, které tvoří nevýrazný reziduální kuestový systém, táhnoucí 

se ve směru od SZ k JV (tzn. od Náhoda ke Skuhrovu nad Bělou a dál k JZ). 
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Pleistocén  

Významné jsou především fluviální terasy Divoké Orlice, které se vytvořily ve čtyřech hlavních 

stratigrafických úrovních. Nepravidelně se v nich střídají písky, štěrkovité písky až písčité štěrky. Ve 

štěrcích Divoké Orlice generelně převládají ruly. Mocnost jednotlivých terasových stupňů je průměrně 

10 m, v oblasti soutoku Tiché a Divoké Orlice okolo 15 m. Nejvýraznéjší terasové akumulace se 

rozkládají při vyústění Metuje z hluboce zaříznutého pekelského údolí, na JZ omezeného 

spodnoturonskou kuestou. Na JZ od Nového Města nad Metují má spodnopleistocenní fluviální 

akumulace charakter výplavového kužele (Sekyra 1967). 

Fluviální terasové štěrky a písky (spodní pleistocén - mindel/gunz) představuje řada reliktů u 

Kostelce nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Lična a Častolovic. 

Fluviální terasové písky a štěrky (střední pleistocén - riss/mindel) lemují údolí Tiché, Divoké a 

spojené Orlice na obou stranách a současně představují plošně nejrozsáhlejší terasovou akumulaci na 

území mapy, zejména mezi Borohrádkem, Týništěm nad Orlicí, Bolehoští a Třebechovicemi pod 

Orebem. Povrch této úrovně leží ca 18-28 m, báze 15-20 m nad nivou a mocnost se pohybuje v 

rozmezí asi 5-10 m. Sediment je lokálně silně jílovitý, horizontálně zvrstvený různozrnný písek; štěrk 

tvoří až velmi dobře zaoblené valouny křídových hornin, křemene, rul, granitoidů, slepenců, 

zelených břidlic, pískovců o velikosti 2-5 cm, místy až 10 cm (Sekyra 1969). 

Fluviální terasové štěrky a písky (svrchní pleistocén - würm/riss) nejmladší akumulace téměř 

souvisle lemují údolní nivy podél obou břehů. Povrch terasy leží 5 m a nižší erozní úrovně 1-1,5 m 

nad nivou nebo pod holocenními náplavy, báze 8 m pod povrchem nivy. Horninové složení valounů je 

obdobné jako u vyšší terasy. Sediment je zčásti zahliněný, štěrk dobře zaoblený, průměrná velikost 

valounů je 2-4 cm, místy až 10 cm  

Deluviální hlinité až hlinotokamenité sedimenty nesouvisle pokrývají spodní části svahů na okraji 

údolí Divoké a spojené Orlice (Potštejn, Křivice). Písčité až jílovitopísčité proměnlivě humózní hlíny 

obsahují kolísavé, místy převládající množství úlomků a kamenů křídových hornin (spongilitů, 

slínovců, pískovců aj.), k nimž se v okolí Potštejna připojují ostrohranné klasty rul, v menší míře 

granodioritů. Mocnost zřejmě přesahuje 2 m. 

Spraše a sprašové hlíny se vyskytují v podobě návějí, plošných pokryvů a závějí, zejména v sv. 

polovině území. Plošně nejrozsáhlejší výskyty jsou mezi Kostelcem nad Orlicí a Rovení a v okolí 

Lična. Dosahují mocnosti 5 m (viz opuštěné hliniště cihelen v Pulicích, Krčině, Křovicích). Nejčastěji 

jsou světle žlutohnědé, prachové až jílovité, s proměnlivou jemně písčitou příměsí. Pokud spraše leží v 

sousedství fluviálních teras, objevuje se v nich zvýšená písčitá příměs a valouny. Na plochých 

terénech hlavních teras jsou pokryvy eolických sedimentů jen málo mocné a na periférii většinou 

přecházejí v deluvioeolické sedimenty. 

Holocén  

Naváté písky pokrývají část temene a svahu vrchu Chlum (343 m) u obce Čestice, dále tvoří lokální 

přechodnou zónu mezi fluviální terasou a deluviálními sedimenty v okolí Rašovic. Písky jsou značně 

vytříděné a stejnozrnné, téměř výhradně křemenné, svrchu zčásti zahliněné nebo s jílovitou příměsí. 

Jejich sedimentace začala zřejmě ve svrchním pleistocénu a pokračovala patrně i ve spodním 

holocénu. 

Deluviofluviální až deluviální sedimenty a výplně splachových depresí (písčitohlinité sedimenty s 

příměsí lokálních klastů) pokrývají některé svahy a dna mělkých splachových depresí, které vyúsťují 

do údolních niv vodních toků. Nejčastěji jde o hlinité písky, písčité hlíny až hlíny s velmi proměnlivou 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

31 

 

jílovitou příměsí. Lokálně obsahují valouny zavlečené z fluviálních teras nebo úlomky a ostrohranné 

kameny z výše ležících okolních hcrnin. Na dně depresí jsou silně humózní a jejich mocnost se 

většinou pohybuje do 2 m. 

Fluviální sedimenty inundačních území (štěrky a písky v různém stupni zahlinění) vyplňují údolní 

nivy především Divoké Orlice, Kněžné, Bělé a Dědiny. Holocenní fluviální sedimenty charakterizuje 

náhlé střídání hlín, písčitých hlín o hlinitých písků, mocných až 3 m (Sekyra 1969), které hlouběji 

přecházejí do relativně čistých písků a štěrkovitých písků, event. písčitých štěrků, přeplavených z 

podložní nejmladší terasy. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Hlavními morfologickými a morfostrukturními elementy jsou Na JV Kozlovský (Potštejnský) hřbet a 

Litický hřbet, které mezi sebou svírají úzkou severní část ústecké brázdy (geologickým ekvivalentem 

podle Valečky et al. 1999 jsou potštejnská antiklinála, ústecká synklinála a litická antiklinála). Na Z se 

vypíná výrazný Opočenský (dříve Vyhnanický) hřbet, který spolu Kozlovským a Litickým hřbetem 

mezi sebou uzavírají Rychnovský úval, který na S ústí do Meziříčské kotliny a na V přechází do 

Ohnišovské pahorkatiny (obr. 4-6).  

Geologickým ekvivalentem těchto struktur jsou podle Valečky et al. (1999) potštejnská antiklinála a 

ústecká synklinála – severní část; libřická antiklinála a jaroměřská synklinála (obr. 4-7). Toto tradiční 

pojetí dále rozvíjejí Krásný et al. (2012), kteří pro přibližně jižní polovinu HGR 4222 navrhují termín 

„rychnovská synklinála“ (obr. 4-8).  Zahálka B. (1951), Herčík (1970) a Chrástka et al. (1977) popisují 

dílčí vrásu u Vamberka – tzv. vambereckou vrásu. 
 

 

Obrázek 4-6 Digitální model reliéfu rajonu 4222 a jeho okolí 
a – Kozlovský (Potštejnský) hřbet; b – Litický hřbet; c - Opočenský (Vyhnanický) hřbet; d – ústecká brázda; e – 

Rychnovský úval; f – Meziříčská kotlina; g – Ohnišovská pahorkatina 
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Obrázek 4-7 Morfostrukturní jednotky 
Silnou modrou čarou je znázorněn rozsah HGR 4222, na 
podkladu mapy báze turonu (strop kolektoru A) podle 
Valečky et al. in Herčík a kol. (1999). Tradiční označení 
morfostrukturních jednotek (a.-antiklinála, s.-synklinála) 
podle téhož zdroje. NM-H: novoměstsko-holická elevace. 

Obrázek 4-8 Podorlický zvodněný systém  
Pozice HGR 4222 (silná modrá linie) v kontextu 
podorlického zvodněného systému. NM-H: 
novoměstsko-holická paleoelevace; izolinie jsou 
hydroizopiezy spodní křídové zvodně, Krásný et al. 
(2012). Šipky: směr proudění podzemních vod  

 

Současná představa o strukturní stavbě hydrogeologického rajonu ústecká synklinála je sestavena na 

základě nových prací provedených v rámci projektu. Především je to konstrukce izoliniové mapy 

stropu bělohorského souvrství (Čech 2014), konstrukce geologických řezů (Uličný et al. 2015) a 

výsledky komplexních geofyzikálních prací na lokalitě Opočno (Levá et al. 2015).  

Jelikož bělohorské souvrství souvisle pokrývá celý rajon 4222 byl strop tohoto souvrství zvolen jako 

korelační úroveň pro konstrukci strukturní izoliniové mapy (obr. 4-9). Musela však být provedena 

rozsáhlá revize veškeré vrtné dokumentace, jelikož v různých vrtech byl strop bělohorského souvrství 

často klasifikován jinak. Strop bělohorského souvrství je také dobře identifikovatelný na karotážních 

záznamech, které byly rovněž u starších vrtů přehodnoceny (obr. 4-18 až 4-21).  

Z izoliniové mapy stropu bělohorského souvrství jsou patrné dvě depresní struktury, jedna je v okolí 

Kostelce nad Orlicí a odpovídá rychnovské synklinále ve smyslu Krásného et al. (2012) (viz obr. 4-8). 

Druhá je v s. části rajonu v okolí Českého Meziříčí a Bohuslavic. Obě struktury jsou deformovány 

zlomy sz.-jv. směru a zlomy s.-j. směru. Podle těchto zlomů (výravský, jílovický, opočenský a 

bohuslavický) jsou vyzdvihovány hrásťovité a polohrásťovité struktury („antiklinály“) v kterých je 

bělohorské souvrství vyzdviženo na povrch (Potštejnský/Kozlovský hřbet a Opočenský hřbet). 

V lokalitě Sopotnice, v těsné blízkosti zlomového svahu potštejnského hřbetu, je výchoz bělohorského 

souvrství (v údolí Orlice u mostu v Sopotnici), v němž je evidentní úhlová diskordance v těchto 

hemipelagických slinitých faciích. Střídání obsahu karbonátu ve vrstvách umožňuje dobře rozeznat 

nejen erozivní diskordanci v ukloněné části vrstevního souboru, ale i divergenci vrstev nad 

diskordancí. Jedná se o nepochybný doklad synsedimentární tektonické deformace, jež vedla k erozi 

části vrstevního sledu (např. vyzdvižením části ukloněného bloku do úrovně s intenzivnějším 

prouděním). Divergence vrstev uložených těsně nad diskordancí nasvědčuje možnému pokračování 

naklánění během sedimentace, ale může se jednat i o část korytovité prohlubně s výplní nasedající na 
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okraj plochého koryta. Pro jednoznačnou interpretaci okolností této fáze sedimentace je odkryv příliš 

malý. 

  

 

Obrázek 4-9 Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství (strop kolektoru B) 
Modrou plochou jsou vyznačeny povrchové výchozy bělohorského souvrství, tečkami jsou označeny vrty s kótou 
stropu bělohorského souvrství. Černé linie představují hlavní zlomové struktury, fialový polygon označuje hranice 

rajonu 4222. (Čech 2014). 
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Litologické a strukturní poměry ukazují geologické řezy. V rajonu 4222 byly provedeny dva řezy 

kolmé na strukturu ústecké synklinály (řezy SV1 a SV2) a dva řezy podélně s osou ústecké synklinály 

(SZ1 a SZ2) (obr. 3.1, (obr. 4-18 až 4-21). 

Jihozápadní část geologického řezu SV-1 (obr. 4-18) kvůli strukturnímu kontextu zasahuje ještě do 

mimo rajon 4222, za jílovickou zlomovou zónu. Toto významné zlomové pásmo zde má průběh SZ-

JV. Vnitřní stavba tohoto zlomového pásma v příčném řezu není známa – tuto významnou strukturu je 

nutné v budoucnu blíže prozkoumat metodami mělké reflexní seismiky. Dále na SV tento řez 

zobrazuje bloky mírně ukloněné k SV, s výraznějšími ohyby vrstev v oblasti „libřické antiklinály“ ve 

starším pojetí a opočenské flexury („opočenská antiklinála“ v obr. 4-7 a 4-8).  

Geologický řez SV2 (obr. 4-19) leží východně od ohybu „jílovické poruchy“ k jihu ve starším pojetí 

jejího průběhu, a hlavní strukturou v tomto řezu je hrásť potštejnského hřbetu – dřívější potštejnská 

antiklinála, kterou zde interpretujeme jako stukturu „pop-up“ analogicky s jižnějšími partiemi tohoto 

elevačního pásma. Blok u Kostelce nad Orlicí zakleslý ve východním sousedství semanínské zlomové 

zóny je ve starším pojetí ztotožňován se severní částí ústecké synklinály či brázdy (sensu Čech et al., 

2011). Pojem „rychnovská synklinála“, nově navrhovaný Krásným et al. (2012) nepovažujeme za 

účelný, protože nepopisuje oblast s jasnou synklinální stavbou. 

Geologický řez SZ1 (obr. 4-20) prochází v jihozápadní části HGR oblastí s nejkompletněji 

zachovanou stratigrafií. Vzhledem k tomu, že šikmo přechází přes několik tektonicky deformovaných 

zón, jeví se v tomto řezu dlouhém téměř 50km několik střídajících se zvlněných depresí a elevací. Při 

sz. okraji řezu je kolem km 3 zastižena struktura „libřické antiklinály“, kterou na základě analogie s 

HGR 4270 a 4232 interpretujeme jako pravděpodobnou hrásťovou strukturu na oživeném 

horizontálním posunu směru SZ-JV. Analogickou roli zřejmě hrála i struktura na km 16, v podloží 

opočenské flexury („antiklinály“, viz obr. 4-7 a 4-8). Vrty US-021T a US-3TC zachycují nejhlouběji 

zaklesou část křídového sledu v HGR 4222, kterou interpretujeme jako zakleslou podle místních 

zlomových struktur. Na km 36 pak vrt V-2 Vamberk leží v těsném sousedství semanínské zlomové 

zóny a hrásti potštejnského hřbetu, kterou omezuje. Šikmý úhel řezu vůči ose hrásti ovlivňuje 

zdánlivou šířku této deformované zóny v tomto zobrazení.  

V geologickém řezu SZ 2 (obr. 4-21) již nejsou zachovány sekvence mladší než TUR 4, ale i nad 

stropem TUR 2 je lokální korelace obtížná vzhledem k nedostatku karotážních dat. Obecně celý 

severovýchodní okraj HGR 4222 postrádá vhodná karotážní data. Řez je veden směrně v 

severovýchodním (relativně vyzdviženém) okraji rajonu. Jedinou výraznější deformační strukturou 

zachycenou v řezu je bohuslavický zlom se skokem 70 m, výrazně šikmo orientovaný vůči řezu. 

Celkový strukturní obraz HGR 4222 je je značně roztříštěný. K plnému porozumění deformaci 

křídových jednotek v HGR 4222 by bylo zapotřebí geofyzikálních dat, zejména mělké reflexní 

seismiky. Předpokládáme, že strmé zlomy směrů labského systému (SZ-JV) i jizerského systému (S-J) 

byly během deformace této části české křídové pánve oživeny především jako horizontální posuny, 

tvořící konjugovaný pár. Rozdíly mezi severní a jižní částí rajonu ve stylu deformace podle našeho 

názoru souvisejí se skutečností, že při jz. okraji HGR 4222 dochází k interakci poměrně významných 

zlomových systémů. Severojižní zlomové pásmo, označované dosud jako část jílovické poruchy, mělo 

během kenozoické deformace odlišnou kinematickou roli než severozápadně orientované fraktury, 

včetně jílovické poruchy sensu stricto, tj. směru SZ-JV. Další severojižní zlomové linie, ať již 

mapované (Čech, nepubl. data) nebo interpretované z dat DMR a jejich interakce s liniemi směru SZ-

JV byla zřejmě příčinou ukončení struktur potštejnského hřbetu zasahujících do HGR z jihovýchodu, 

stejně jako jílovické poruchy s.s., na západním okraji HGR. Kromě výše zmíněných zlomů jizerského 

a labského systému zde ale navíc vystupují například mapované zlomy směru V-Z, jejichž funkce je 
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velmi nejasná. Jelikož byl vývoj deformace křídové pánve vícefázový (srov. Coubal et al., 2015), plné 

porozumění tomuto procesu je věcí budoucího výzkumu. 

 

 

Obrázek 4-10 Odkryv diskordance ve vápnitých prachovcích bělohorského souvrství u mostu v Sopotnici 

demonstruje synsedimentární deformaci při semanínské zlomové zóně. Komentář v textu 

 

 

Obrázek 4-11 Geologický řez opočenskou flexurou 
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Na lokalitě Opočno byla geofyzikální měření využita ke zjištění hloubky křídového podloží a k 

vyhledání hlavních tektonických poruch (Levá et al. 2015). Pro geologickou stavbu jsou hlavní dvě 

tektonické linie: opočenský zlom spojený s opočenskou flexurou (obr. 4-11) a bohuslavický zlom (obr. 

4-12 až 4-17). Nové geofyzikální práce potvrdily existenci obou struktur s minimálním posunem 

oproti jejich zákresu na geologické mapě 1 : 50 000 list 14-11 Nové Město nad Metují. Komplexní 

geofyzikální měření prokazala že jde o hrásťové struktury se složitější vnitřní stavbou projevující se 

jak v křídě, tak především v jejím podloží (obr. 4-13 a 4-16). Výška skoku podloží je maximálně 70 -

100 m. 

 

Obrázek 4-12 Projev „opočenské flexury“ na datech odporového profilování a metodě ERT 

 

Obrázek 4-13 Projev „opočenské flexury“ na datech vertikálního odporového sondování 

 

Obrázek 4-14 Projev „opočenské flexury“ na datech reflexní seismiky 
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Obrázek 4-15 Projev bohuslavického zlomu na datech odporového profilování a metodě ERT 

 

Obrázek 4-16 Projev bohuslavického zlomu na datech vertikálního odporového sondování 

 

Obrázek 4-17 Projev bohuslavického zlomu na datech reflexní seismiky 

 

Dominantní tektonickou strukturou v jižní části rajonu 4222 je semanínská tektonická zóna (obr. 4-7 

a 4-8). Semanínský zlom původně definoval Soukup (1959, in Svoboda ed. 1962) jako strukturu, která 

porušuje v. křídlo potštejnské antiklinály mezi Českou Třebovou a Semanínem a vyznívá z. od 

Nového Rybníka. V Malkovského (1977) pojetí se semanínský zlom projevuje od Kostelce nad Orlicí 

až po Svojanov (rajon 4232) a v celém průběhu je doprovázen flexurním ohybem (mezi Kostelcem 

nad Orlicí a Semanínem orlicko-ústeckou flexurou). Herrmann (1979), Vybíral (1983) a Hypr (1983) 

pojímají semanínský zlom jako tektonickou zónu tvořenou minimálně dvěma paralelními zlomy (obr. 

3.2), které se antiteticky rozbíhají (tzv. flower stucture) (Uličný et al. 2015). 

 





 

 
Obrázek 4-18 Geologický řez SV-1 



 

 

Obrázek 4-19 Geologický řez SV-2 



 

 

Obrázek 4-20 Geologický řez SZ-1 



 

 

Obrázek 4-21 Geologický řez SZ-2 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

 

Území z. od Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí patří k mírně teplé oblasti MT10, jež je 

charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou 

zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Směrem k V přechází k oblasti MT9 (dlouhé, teplé a 

mírně suché léto, krátká mírná a suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky). Jihovýchodní 

okraj zájmového území (potštejnská antiklinála) náleží k oblasti MT7 (mírné léto a mírně teplá, suchá 

zima). Směrem k SV je podnebí chladnější a vlhčí - oblasti MT4 a MT3 (Quitt 1971). Průměrná roční 

teplota vzduchu se na většině území pohybuje mezi 7 a 8 °C. Průměrný roční úhrn srážek stoupá od 

V k Z od 600 mm po 800 mm. 

 

Tabulka 4-1 Údaje ze srážkoměrných stanic ze staršího období 

stanice Ø roční úhrn srážek mm Ø roční teplota  oC nadm.výška m n.m období 

České Meziříčí 584  255 1951-80 

Vrchoviny 629  400 1931-60 

Opočno 607  303 1931-60 

Dobruška 668  291 1931-60 

Dobřany 917  634 1951-80 

Kostelec n. Orlicí 703  291 1931-1960 

Rychnov n. Kněžnou 730  321 1931-1960 

Solnice 682  333 1931-1960 

Slatina nad Zdobnicí  7,0 °C 396  

 

Atmosférické srážky mají zásadní podíl na dotaci většiny kolektorů přítomných v zájmovém území. 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů rajonu byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v tabulce 4-1, 4-2.  

Rozložení srážek dobře koreluje s výškopisem. Lokality s vyšší nadmořskou výškou mají vyšší 

srážkové úhrny. Osová část synklinály mezi Vyhnanickým hřbetem a Orlickými horami a Opočenská 

kotlina je poněkud srážkově zastíněná. Průběh srážkových úhrnů 1960 – 2010 v mezipovodí Bělé a 

Dědiny dokumentuje obrázek 4-24. 

 

Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 677.42 700.92 1.03 716.78 1.02 

mezipovodí Bělá (Častolovice) 705.21 723.46 1.03 749.80 1.04 

mezipovodí Dědina (Mitrov) 652.52 679.26 1.04 687.29 1.01 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 

.HGR 7.70 8.44 0.74 8.69 0.25 

mezipovodí Bělá (Častolovice) 7.73 8.45 0.72 8.69 0.24 

mezipovodí Dědina (Mitrov) 7.75 8.50 0.75 8.76 0.26 
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PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4222 

 
 

Obrázek 4-22 Výškopis [m n. m.]. Obrázek 4-23 Rozložení srážek v rajonu 4222 

[mm/rok]. 

V tabulkách 4-2 a 4-3 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 

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

rozdílů hodnot). Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 

2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0.05. Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu 

v HGR 4222 roste. 

Srážkové úhrny na HGR 4222 

 Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na HGR 4222 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

Zájmové území odvodňuje na S Metuje (menší část), většina území náleží do povodí Orlice (a dílčího 

povodí Dědiny), které jsou levostrannými přítoky Labe. Hlavní odvodnění podzemní vody rajonu 

4222 je vázáno na úsek Divoké Orlice mezi Potštejnem a Častolovicemi, zčásti též na její přítok 

Zdobnici, severní centrum odvodnění je vázáno na Dědinu se Zlatým potokem. Významnějšími 

vodními toky jsou ještě Bělá a Kněžna, všecko přítoky Orlice a Divoké Orlice. Pro rybníky 

v Opočenské kotlině se realizují převody vody z toků Bělé v Kvasinách a z Dědiny v Cháborech do 

Ještětického potoka.  

Metuje: průměrný průtok v Jaroměři činil v létech 1921-1960 5,73 m
3
/s. Specifický odtok 9,44 

l/s/km
2
.  Minimální průtok bývá v únoru a březnu jen 0,55 m

3
/s, maximální průtoky mají povodňový 
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charakter a připadají na období tání. Letní přívalové deště nebo dlouhodobé podzimní srážky činí až 

114 m
3
/s. 

Divoká Orlice: průměrný průtok v Týništi n. Orlicí 11,7 m
3
/s. 

Orlice: průměrný průtok v Nepasicích 21,5 m
3
/s.  

Dědina: průměrný průtok v Cháborech 0,96 m
3
/s, pod ústím Zlatého potoka 1,74 m

3
/s, 

v Třebechovicích 2,28 m
3
/s. 

Ostatní toky - průtok u ústí (m
3
/s): Bělá 2,77; Zdobnice 2,08; Kněžná 1,32 (Vlček et al. 1984). 

Rozsah rajonu 4222 dobře koresponduje s tvarem dvou mezipovodí (Dědiny a Bělé). Severní část 

rajonu vyplňuje mezipovodí Dědiny mezi stanicemi 0380 (Chábory) a 0390 (Mitrov). Jižní část 

částečně pokrývá menší mezipovodí Bělé se stanicemi 0290 (Kvasiny - Bělá) a 0300 (Rychnov nad 

Kněžnou – Kněžná) na přítocích a stanicí 0310 (Častolovice – Bělá) na odtoku. Průtoky ve všech 

profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu 

je znázorněna na obrázku 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje 

tabulka 6-1. 

Pro oblast výchozů křídových hornin bělohorského souvrství je charakteristická hodnota specifického 

odtoku podzemní vody 3 - 5 l/s/km
2
, při 15% koeficientu podzemního odtoku. Pro oblast 

výskytu regionálních izolátorů jizerského až březenského souvrství je specifický odtok podzemní vody 

nižší 2 - 3 l/s/km
2
 (Krásný et al. 1982). 

Časové řady pozorování ČHMÚ z období 1971 - 2010 (srážky, průtoky v povrchových tocích, 

vydatnosti pramenů, kolísání hladin podzemních vod a časové řady chemického složení podzemních 

vod) byly zavedeny do GDbase 5 a byly dále zpracovány v jednotlivých oborech. Seznam převzatých 

stanic a pozorovacích objektů viz kapitoly 3 a 4.4. Příronové a ztátové úseky toků – viz kap. 5 

Koncepční model. 

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

 M-23 (4222) Dědina (Pulice) 

Vzhledem k rozdělení průtoků Dědiny pod vodoměrnou stanicí ČHMÚ Chábory do dvou ramen 

(vlastní Dědina a převod do Zlatého potoka) byla pro zjištění průtoků ve vlastním toku Dědiny zřízena 

stanice v Pulicích, tj. pod rozdvojením, za účelem zpřesnění bilance v daném mezipovodí.  

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro potřeby režimního měření byly hydrogeologické vrty vybaveny měřicí technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřící techniky byl zvolen v závislosti na typu 

měřící techniky používané na okolních režimně sledovaných vrtech a na sledovaných vrtech ČHMÚ. 

Preference byla dána typu v současné době umísťovaných typů měřící techniky ČHMÚ, aby se tak 

usnadnilo případné převzetí monitorovacích vrtů ČHMÚ a jejich zařazení do státní pozorovací sítě. 

V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 

hodinu. Předpokládá se provádění kontrolních měření a odečtu sledovaných hodnot každé 3 měsíce 

(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). 

Výsledky režimního měření na vrtu 4222_02B jsou uvedeny v grafu na obrázku 4-26, primární data z 

měření jsou na uložišti ČGS. 
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Obrázek 4-24 Graf režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 4222_02B Mělčany 

 

Prvotní dokumentace pohybu hladiny ve vrty 4222_02B dokumentuje kolísání hladiny v rozsahu 

téměř 2,5 m s dolní kulminací v prosinci a zastavením vzestupu v březnu 2016. Na delším pozorování 

bude možné provést korelace s monitorovacími vrty ČHMU. 

 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

Rajon 4222 lze charakterizovat jako mělkou, na jihu hlubší pánev mezi krystalinikem Orlických hor a 

libřickou a potštejnskou antiklinálou s velkou spojitou nádrží podzemních vod, která zahrnuje i HGR 

4221. Účelové rozdělení podorlické křídy na dva rajony (4221 a 4222) podle příslušnosti k drenážním 

tokům je vedeno po proudnici (kolmo k proudnici je nulový průtok), proudnice je ovšem závislá na 

konfikuraci hladiny podzemní vody proto je nutné oba rajony hydraulicky modelovat společně. 

Nejstarším horninovým komplexem v zájmovém území jsou fylity novoměstské skupiny krystalinika, 

vystupující na povrch v sv. části rajonu v okolí Nového Města nad Metují, ruly a amfibolity zábřežské 

skupiny vystupující na potštejnské a litické antiklinále (a tvořící většinu podloží křídy), jsou 

proniknuty mladšími granodiority. Křídové sedimenty překrývají naprostou většinu území a jsou 

překryty v menším rozsahu též sedimenty kvartéru. 

Údaje o transmisivitě (T) a propustnosti (koeficient filtrace - k) jsou převážně odhadnuty podle indexů 

transmisivity (průtočnosti) Y a indexů propustnosti Z. Statistické parametry (průměr, směrodatná 

odchylka) jsou spočteny z indexů Y a Z. Slovní označení velikosti transmisivity (např. nízká) 

odpovídá klasifikaci hornin podle transmisivity (Krásný 1986). 
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Tabulka 4-4 Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru rajonu 4222 Podorlická křída 

litostratigrafie stáří litologie charakter hydrogeologického prostředí 

fluviální sedimenty KVARTÉR štěrkopísky kolektory  

Březenské souvrství coniac   

slínovce, jílovité 

vápence, prachovce 

regionální izolátor 

teplické souvrství  svrchní 

jizerské souvrství   regionální izolátor částečně s vlastnostmi 

kolektoru T střední 

 U   

bělohorské souvrství  R  spongilitické slínovce, 

prachovce 

puklinový kolektor B 

 O spodní slínovce izolátor B/A   

 N      

perucko-korycanské 

souvrství  

CENOMAN převážně pískovce průlinovo-puklinový kolektor A  

krystalinikum   podložní izolátor 

 

KRYSTALINIKUM 

Fylity novoměstské skupiny orlicko - sněžnického krystalinika jsou velmi slabé propustné, přestože 

jsou hustě drobně rozpukané. Pukliny jsou však vlivem plasticity hornin sepjaté a pro oběh vody mají 

jen omezený význam. Transmisivita je v průměru nízká. Zvýšenou propustnost lze očekávat na 

poruchových zónách. Transmisivita připovrchové zóny rozvolnéní hornin je nízká (ve smyslu 

klasifikace Krásného 1986). Krystalinikum tvoří relativně nepropustné podloží křídy.  

Hlubší puklinová zóna je dokumentována v pararule potštejnské antiklinály u Polomu (úsek 52 - 61 

m): index transmisivity Y = 3,33 (velmi nízká transmisivita), index propustnosti Z = 2,4. Jediný údaj z 

fylitů v podloží křídy (Semechnice) ukazuje řádově nižší hodnoty – velmi nízkou až nepatrnou 

transmisivitu  (T 1.10
-7

- 2.10
-6

 m
2
/s, k 1,5.10

-8
 m/s). 

 

Tabulka 4-5 Indexy transmisivity vrtů v krystaliniku 

(na listech 14-11 a 14-13 Burda 1998, 1999) 

 Y min Y max průměr n 

fylit 3,39 5,44 4,60 16 

granodiorit na listu 14-13 4,46 4,62 4,54 2 

amfibolit na listu 14-13 3,50 5,39 4,37 7 

pararula Potštejnské antiklinály 3,33   1 

Y- index transmisivity; n - počet údajů 

 

K proudění podzemní vody na výchozech krystalinika dochází v pásmu připovrchového rozvolnění 

hornin. Hlubinný oběh podzemní vody nebyl v zájmovém území zaznamenán. Hladina podzemní vody 

je převážně volná a zhruba sleduje terén. Krystalinikum se odvodňuje četnými, převážně drobnými 

prameny. Vyšší vydatnosti maji částečně využívané prameny na potštejnské antiklinále (pod hradem 

Potštejnem a nad Sopotnicí). Z okolního krystalinika patrně dochází k doplňování vody do křídy. 

 

KOLEKTOR A 

 V ústecké synklinále perucko - korycanské souvrství liticko - potštejnské deprese vytváří zvodněný 

kolektor A, oddělený od kolektoru B bazálními členy inverzního cyklu bělohorského souvrství - 

izolátorem A/B. O dobré dělicí funkci izolátoru svědčí rozdílné tlakové poměry a chemické typy vody 

v kolektorech A a B. Na novoměstsko – holické paleoelevaci kolektor A chybí. Významný výskyt je 
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na JV rajonu, kde dosahuje největších mocností a též vychází na povrch, především na litické a 

potštejnské antiklinále. Praktický význam má pouze na výchozech nebo v mělkém podloží kolektoru B 

(zkoušený úsek vrtů obvykle Kpk+Kb). Transmisivita v okolí výchozů je nízká až velmi nízká. V 

podloží kolektoru B se transmisivity kolektoru A pohybují od velmi nízké po střední. Střední 

transmisivita se vyskytuje v prostoru Častolovice - Jedlina - Černíkovice. Nízká transmisivita se 

vyskytuje na V od oblasti střední transmisivity v prostoru Solnice – Roveň - Kostelec n. Orlicí a v 

okolí Potštejna. Mezi Potštejnem a Kostelcem n. Orlicí a v. a s. od oblasti střední transmisivity má 

kolektor A transmisivitu velmi nízkou až nepatrnou. 

 

Tabulka 4-6 Indexy transmisivity Y vrtů kolektoru A 

(na listech 14-11 a 14-13 Burda 1998, 1999) 

 Y min Y max Y prům n 

Častolovice – Jedlina - Černíkovice 5,15 5,81 5,58 3 

Solnice – Roveň - Kostelec 4,26 4,30 4,28 2 

Potštejn   4,49 1 

výchozy a poblíž výchozů 3,23 4,54 4,13 4 

Záměl – Kostelec, Lipovka, Byzhradec – Lično - Ostašovice 2,88 4,04 3,56 7 

 

Infiltrační území kolektoru A je na výchozech na litické antiklinále a podél Orlických hor, regionální 

odvodnění je v okolí Kostelce n. Orlicí. Kolektory A a B jsou relativně hydraulicky samostatné - 

rozdíl hladin je až 20 m. Směrem k okrajům křídy se rozdíly hladin snižují. Nejvyšší hladiny se 

vyskytují v období jaro-zima, nejmenší změny hladin jsou v předpokládaném místě odvodnění. Ve 

výchozech perucko-korycanského souvrství hladina podzemní vody přibližně sleduje povrch terénu a 

je převážně volná. Dílčí odvodnění probíhá četnými, někdy vydatnými prameny (např. mezi Sopotnicí 

a Českou Rybnou), některé jsou přelivné (Kpk/Kb z. od Sopotnice). Chrástka (1977) stanovil přírodní 

zdroje tohoto kolektoru na 21 l/s. Chemickým složením jsou však tyto vody zcela nevhodné pro 

vodárenské využití a proto nebyly zahrnuty do bilance rajonu 4222. 

 

KOLEKTOR B 

Kolektor B je vázán na horní část inverzního sedimentačního cyklu v bělohorském souvrství. Tvoří ho 

rigidní křehké horniny typu vápnitých prachovců a pískovců, které se při tektonické deformaci tříští a 

tím se v nich otevírá puklinový systém. Mocnost kolektoru lze obtížně stanovit, neboť jeho spodní 

hranice závisí jednak na plynulé změně litotypu cyklu a jednak na intenzitě deformace. Puklinové 

systémy se do podloží spínají, jak dokumentují karotáží vyhodnocená přítoková pásma, nejčastěji 

vázaná na nejvyšší část cyklu. Protože se pukliny na rozhraní křehkých a plastických hornin vytrácejí, 

je horní hranice kolektoru B proti měkkým plastickým horninám jizerského souvrství ostrá. 

Průměrnou mocnost kolektoru lze odhadnout na 30 - 40 m. Ideové rozpukání kolektoru i fotografická 

dokumentace puklin je na obr. 4-11 a 4-27. 

Transmisivita kolektoru B je vysoká až velmi vysoká, aritmetický průměr ze 75 hodnot = 445 m
2
/den. 

Soubor má vysoký rozptyl (max= 5184, min=0,2 m
2
/den), směrodatná odchylka s = 777 m

2
/den a 

koeficient variace má velikost cv = 1,75. Vzhledem k puklinovému charakteru propustnosti je logická 

vazba vyšších transmisivit na významné tektonické linie. V je jich blízkosti, např. na opočenské 

flexuře či bohuslavickém zlomu jsou vydatnosti vrtů v desítkách litrů za vteřinu. 
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Obrázek 4-25 Pukliny v kolektoru B, na fotografii lomové stěny a ve vrtném stvolu. 

 

Jako oblast s velmi vysokou transmisivitou v bělohorském souvrství se jeví okolí Českého Meziříčí 

(spadá do opočenské antiklinály), včetně jímacího území Litá a jv. okolí Semechnice (ústecká 

synklinála). Další oblast vysoké transmisivity se nachází v prostoru Vamberk - Doudleby - Lično - 

Solnice - z. od Rychnova, v okolí Křivic a Častolovic až j. od Kostelce n. Orlicí.  

Na j. okraji Kostelce n. Orlicí, zřejmě v tektonicky zakleslé kře bez možnosti doplňování vody, 

transmisivita kolektoru B klesá až na nepatrnou. Ke zhoršení propustnosti a transmisivity přistupuje 

sepnutí puklin osovými tlaky v synklinále (Kněžek 1985).  

V nejjižnější části rajonu 4222 a zároveň v nejužší části ústecké synklinály v okolí Sopotnice podle 

minimálního počtu údajů má kolektor B střední transmisivitu. 

 

Tabulka 4-7 Indexy transmisivity Y vrtů v kolektoru B v severní části rajonu 4222 a nejbližším okolí 

(list 14-11 a 13-22 Burda 1998, 1998b) 

 Y min Y max Y prům n 

okraj Jaroměřské synklinály, včetně Libřické antiklinály 3,95 6,18 5,29 13 

jímací území Litá (Mokré-Č.Meziříčí-Pohoří) 6,95 7,64 7,27 7 

oblast Semechnice-Tmov 7,1 7,19 7,15 2 

celkem území velmi vysoké transmisivity 6,95 7,64 7,24 9 

oblast vysoké transmisivity v okolí Lité aj. (Pulice-Č.Meziříčí-Opočno-Mokré-Vranov, 

Trnov-Dobruška-Černčice, Jasenná, Č.Skalice) 

5,75 6,9 6,47 29 

Nové Město - západ 5,02 6,08 5,46 3 

Očelice - východ 4,46 5,72 5,59 2 

Opočno - jih 4,90 6,05 5,47 3 

Podbřezí - západ 5,97 6,43 6,25 3 

celkem území střední transmisivity (lemuje ze všech stran oblast vysoké transmisivity) 4,90 6,43 5,61 15 

Nové Město 3,66 4,88 4,36 6 

Dobruška - sever 3,2 5,36 3,95 11 

celkem území nízké transmisivity (východní okraj křídy a oblast Záhornice - jih) 3,12 5,36 4,12 21 
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Tabulka 4-8 Indexy transmisivity Y vrtů v kolektoru B v jižní části rajonu 4222 

(list 14-13, 14-14 Burda 1999, 2000) 

 Y min Y max Y prům n 

Vamberk-Doudleby-Lično-Solnice 6,08 7,36 6,57 16 

Křivice 6,23 6,56 6,39 2 

Častolovice - jižně Kostelce n. Orlicí 6,21 6,45 6,3 4 

Potštejn-Kvasiny 4,12 6,2 5,22 9 

Byzhradec-Lično-Kostelec n. Orlicí 5,39 5,58 5,48 2 

v. okraj (Rychnov n. Kněžnou-Jahodov-Merklovice) 4,38 <4,5   

Libřická antiklinála (Voděrady-Rašovice) 4,3 4,83 4,31 6 

Doudleby-Záměl 4,20 4,88 4,54 2 

potštejnská antiklinála (j. od Orlice) 3,88 4,8 4,43 6 

Kostelec n. Orlicí - jih 3,3   1 

Sopotnice 5,47 6,11 5,79 2 

 

Proudový systém podzemní vody kolektoru B 

Ukloněné uložení kolektoru způsobuje výrazné členění zvodnění kolektoru na oblasti stoku a oblast 

nádrže. Oblast nádrže se spojitým zvodněním je lokalizována v osové části synklinály, má velmi nízké 

hydraulické gradienty (5-10 m na 1 km). Výjimkou jsou místa drenáže kolektoru, kde jsou větší 

gradienty způsobeny přirozeným nebo umělým odvodňováním. V oblastech stoku vymezených 

v křídlech synklinály a antiklinálách sleduje hladina podzemní vody sklon báze kolektoru 1-6° 

(gradient 35-105 m na 1 km). V této situaci by kolektor o transmisivitě v řádu 10
-4

 - 10
-3

 m
2
/s byl 

schopen převést v 1 km širokých proudových pásech desítky až stovky litrů za vteřinu. Takové 

množství podzemní vody není zajištěno doplňováním infiltrací, a proto v oblastech stoku existují 

pouze prostorově i časově variabilní mělké proudy podzemních vod, které neumožňují jímání. 

Rozdílnost obou oblastí lze chápat také tak, že v oblasti nádrže je směr proudění podzemní vody 

určován konfigurací hladiny ve spádu k drenážním bázím, bez přímé závislosti na prostorovém uložení 

kolektoru. V oblasti stoku je směr proudění podzemní vody určen sklonem nepropustného podloží, bez 

závislosti na lokalizaci drenážních bází. Velmi často tím vznikají na hranici obou oblastí ostré změny 

směrů proudění podzemní vody. 

Nejvýznamnější oblasti stoku jsou při zdviženém v. okraji rajonu pod krystalinikem Orlických hor. 

Další oblastí stoku je strukturní elevace spojené libřické a opočenské antiklinály, která se vynořuje z 

nádrže jako ostrov. Nádrž podzemní vody má plochou hladinu o výšce 260 - 280 m n.m. v povodí 

Labe a Dědiny a 290 - 310 m n.m. v povodí Divoké Orlice. Dotace nádrže se děje infiltrací srážek v 

oblastech výchozů kolektoru, případně též influkcí z toků přitékajících z Orlických hor. Na modelaci 

hydroizopiez je patrné vyklenutí hladiny při vtoku Bělé a Zlatého potoka do rajonu 4222.  

Obdobně i hlavní místa odvodnění se výrazně projevují na modelaci hydroizopiez. Nejvyšší místo 

odvodnění je na Divoké Orlici v trati Kostelec n.O - Čestice (270 m n.m.), nižší drenážní místa jsou na 

soutoku Labe s Úpou a a Metují v Jaroměři ve výšce 250 m n.m a shodnou výšku má i drenážní úsek 

toku Dědiny na libřické antiklinále v Mokrém. Dílčí odvodnění na Dědině, prameniště Litá a Pulice 

jsou podmíněna. zmenšením průtočného průřezu kolektoru a porušením artéského stropu na 

poklesových liniích.  

Na proudovém systému podzemní vody se tak velmi silně uplatňuje interakce podzemní a povrchové 

vody. V artéské struktuře jsou tato místa dobře identifikovatelná jako místa s chybějícím, nebo 

tektonicky porušeným artéským stropem. Výchozy kolektoru na den jsou místa nejen možní dotace 

infiltrací srážek, ale i místa výměny vody mezi kolektorem a povrchovým tokem. Směr výměny je 
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určen velikostí hydraulického potenciálu – jednodušeji výškou hladiny podzemní vody a výškou 

hladiny vody v toku. Při vysokém kolísání hladiny podzemní vody v kolektoru (až 12 m) a relativně 

stabilní hladině v toku je možná reversní výměna vody, při vysoké hladině vody v kolektoru na jaře 

z kolektoru do toku a při podzimním minimu z toku do kolektoru. 

 

 

Obrázek 4-27b Pramen „Sopotnice, Pod Láparkem“ (PP0051; průměrná vydatnost kolem 3 l/s)  

Spolu s dříve pozorovaným PP0050 „Sopotnice, U čp. 65“ neboli „Pod plotem“ s průměrnou vydatností 6 l/s, tvoří 

dílčí odvodnění kolektoru B na jižním okraji HGR 4222. 

 

Identifikace výměny vody mezi kolektorem a povrchovými toky, tedy interakce útvarů podzemních a 

povrchových vod, je v HGR 4222 zaměřena kolektor B. Potenciální místa interakce podzemních a 

povrchových vod jsou vyznačena jako ztrátové (vcez vody z toku do kolektoru) a příronové úseky 

toků (skryté vývěry podzemní vody z kolektoru do toků (Obrázek 4-26). 
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Obrázek 4-26 Příronové a ztrátové úseky toků v HGR 4222 Podorlická křída v povodí Orlice 

(ztrátové úseky zesílená linie zeleně, příronové úseky zesílená linie modře) 

 

Kolísání hladiny podzemní vody 

Hladina podzemní vody kolektoru B výrazně kolísá v ročních cyklech při rozpětí minimální a 

maximální hladiny až 6 m. V dlouhodobém sledování je rozdíl maximální a minimální hladiny až 12 

m. Neovlivněné pozorování poskytuje vrt HMÚ VP 7222 Byzhradec (Černíkovice) v území mezi 

tokem Dědiny a Bělé (obr. 4-29, 5-2). Na obrázku je patrný sinusoidní průběh pohybu hladiny 

s maximem na jaře a minimem v zimě. Na obrázku je vykreslen denní stav hladiny ve vrtu modře ve 

srovnání s kvantily překročení v jednotlivých měsících. Z toho je patrné, že absolutní hodnota úrovně 

hladiny v kolektoru nemá příliš vysoký vypovídací význam. Měsíční kvantil 50 % je medián a jeho 

hodnota pro vrt VP 7222 je v dubnu 290,01 m n/m a v prosinci 284,06 m n/m, tedy rozkyv měsíčních 

mediánů je 3,94 m. Kvantil překročení 80% má v dubnu hodnotu 289,15 m n/m a v v prosinci 284,06 

m n/m tedy rozkyv měsíčních kvantilů 50% činí 5,09 m. Ve srovnání jednotlivých let jsou nápadné 

hlavně nízké úrovně na konci roku. Vychází nízký přelom let 2004/2005, 2006/2006, 2009/2010, 

2010/2011. Současné období sucha vytváří velký problém ve zdrojích Vodárenské soustavy východní 
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Čechy. Problém s suchem nastartoval v nízkém stavu na jaře 2014, ačkoli přelom let 2014/2015 nebyl 

pod kvantilem 80%, ale přelom let 2015/2016 už byl velmi nízko a hladina se stále pohybuje pod 

kvantilem 80%.  
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Obrázek 4-27  Graf kolísání hladiny  vrtu VP 7222 ve srovnání s měsíčními kvantily překročení 

 

Detailní průběh stavů hladiny v měsících jednotlivých roků ukazuje Obrázek 4-28, kde jsou 

vykresleny denní hodnoty stavu hladiny v jednotlivých letech opakovaně na rastru jednotlivých 

měsíců s jejich mediánem (kvantil 50%) a kvantily překročení 90% a 10%. Na obrázku jsou jasně 

identifikovatelné jarní vysoké kulminace, výtoková čára a nízká zimní kulminace. 

Průběh poklesu hladiny v letech 2008 a 2009 byl pravidelný, čára má pravidelný exponenciální průběh 

jako výtoková čáre na tocích v bezesrážkovém období. Naopak v letech 2010 a 2013 byl pokles 

přerušován dotací z přívalových srážek, které způsobily zastavení poklesu i vzestup hladiny. Vzestup 

hladiny v červnu a červenci 2013 dosahuje cca 4 m proti poklesové čáře, což by při 5 % pórovitostí 

mohlo v území s volnou hladinou odpovídat dotaci cca 200 mm. 
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Obrázek 4-28 Roční průběh stavů hladiny v období 2008 - 2016 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ  

Jizerské a teplické souvrství (Kj a Kt, střední a svrchní turon - převážné slínovce) tvoří regionální 

izolátor. V jizerském souvrství se výjimečně vyskytují polohy rigidních prachovců, jež je možno 

označit za puklinový kolektor C - jsou dokumentovány u Slavětína a Rohenic. Vzhledem k 

bělohorskému souvrství funkci izolátoru skutečně plní, avšak pro jeho převážně střední transmisivitu 

v severní části rajonu (v prostoru Slavětín – Velká Jesenice – Česká Skalice - Šonov) kolektorské 

vlastnosti (kolektor C). Největší hodnoty transmisivity jizerského souvrství dosahují až 10
3
 m

2
.s

-1
 - 

např. u Slavětína a Dobrušky. Propustnosti jizerského souvrství jsou obvykle o 1 až 1,5 řádu nižší než 

transmisivity. Některé vrty se střední transmisivitou naznačují lokální existenci kolektoru C i v jižní 

části rajonu v okolí Lupenice, soutoku Zdobnice a Divoké Orlice, Potštejna (pískovce). Na většině 

jižní části rajonu má však jizerské souvrství obvykle transmisivitu nízkou, v průměru nízkou 

transmisivitu má i teplické souvrství. 

 

Tabulka 4-9 Indexy transmisivity Y vrtů v jizerském a teplickém souvrství  
v rajonu 4222 a nejbližším okolí (list 14-11, 14-13, 14-14 Burda 1998, 1999, 2000) 

 Y min Y max Y prům n 

Kj oblast kolektorské funkce ve středu rajonu 4,08 6,04 5,39 25 

Kj západní okraj  4,05 4,71 4,44 5 

Kj východní okraj výskytu jizerského souvrství  3,3 5,48 4,53 12 

Kj Potštejn  6,38  1 

Kj Lupenice 5,64 5,73 5,68 2 

Kj soutok Zdobnice a Divoké Orlice  5,77  1 

Kj většina území * 2,62 5,48 4,28 37 

Kj Sopotnice 3,1   1 

Kt včetně severního okraje vysokomýtské synklinály ** 3,69 5,59 4,84 9 

* - bez velmi mělkých vrtů, ** - kromě toho 1 negativní vrt 
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V jizerském a teplickém souvrství je hladina podzemní vody převážně volná. Směr proudění podzemní 

vody v nich se řídí morfologií terénu. Odvodnění probíhá v údolí vodních toků, prameny jsou poměrně 

vzácné. Kj v nejjižnější části Ústecké synklinály se odvodňuje v Sopotnici mj. pramenem „U hostince“ 

se značně kolísavou vydatností 0-5 l/s. 

 

JÍLOVICKÁ PORUCHA 

Nejvýznamnější zlomovou strukturou je jílovická porucha, která odděluje centrální část české křídy od 

podorlické křídy. Jílovická porucha je téměř nepropustná. Významná je též tektonická linie sledující 

jz. rameno opočenské antiklinály od Opočna k Českému Meziříčí (meziříčská struktura). Jako 

preferované cesty podzemního odtoku se projevují bohuslavický zlom směru SZ-JV a dobrušská 

porucha stejného směru. 

V okolí rajonu 4222 tvoří jílovickou poruchu dle geofyzikálního průzkumu svazek paralelních zlomů 

o šířce do 1 km. Vertikální pohyb se koncentruje do jednoho zlomu (skok 100 - 150 m), na dalších 

zlomech je pohyb menší (skok 20 - 50 m). Vrty SK-20 a SK-21, situované přímo ve zlomovém pásmu, 

zastihly křídové vrstvy silně porušené, s úklony vrstevních ploch a tektonickými skluzy. 

Jílovické porucha je silně podélně propustná zvodněná tektonická struktura, která však velmi omezuje 

příčné proudění podzemní vody. Transmisivita se pohybuje v řádu Y 5 - 6 (střední až vysoká). Ve vrtu 

SK20 je nejsilnější přítok z fylitů v podloží křídy v hloubce 537,5 - 538,8 m, z čehož vyplývá, že na 

jílovické poruše je zvodnění vázáno na tektoniku bez ohledu na litologii. Piezometrická úroveň 

hladiny podzemní vody ve zlomovém pásmu mírně klesá od Z k Labi. Část vody se procezuje 

poruchou a doplňuje bazální kolektor A v Labské křídě (Herčík a kol. 1987). 

 

KVARTÉR 

Významné jsou údolní terasy Metuje, Divoké Orlice a Orlice, méně významné jsou údolní terasy 

Dědiny a zvodnéné pleistocenní terasy. Některé vyšší terasy jsou nezvodněné. Propustnosti jsou 

vysoké, transmisivity se pohybují od velmi vysokých až po nízké. Vysokou transmisivitu mají: údolní 

nivy (holocén) – Metuje a Divoké Orlice pod Kostelcem. Střední transmisivitu mají: údolní nivy - 

Divoké Orlice mezi Kostelcem nad Orlicí a Zámělí, Kněžná pod Rychnovem nad Kněžnou; terasy - 

Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí (würm-riss). Nízkou transmisivitu mají: údolní nivy - Dědiny, 

Divoké Orlice nad Zámělí a ostatních menších toků; terasy – Josefov-N.Ples. 

 

Tabulka 4-10 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z vrtů v zájmovém území v kvartéru 

(na listech 13-22, 14-11, 14-13 (Burda 1998, 1998b, 1999) 

 Y min Y max Y prům n Z prům 

Metuje-Nové Město    5,46 6,33 5,8 7  

Metuje-pod N.Městem 5,81 6,73 6,23 3  

Dědina (včetně nálevové zkoušky) 3,64 6,13 4,99 5  

Divoká Orlice 5,8 6,6 6,23 7 5,71 

D. Orlice Kostelec-Záměl 5,3 6,4 5,8 11 5,36 

Kněžná pod Rychnovem 5,5 5,6 5,55 2 5,2 

terasa Josefov-Nový Ples (včetně  studní) 4,41 5,56 5,0 8 4,92 

terasa Týniště n. Orlicí (w-r) 4,3 6,3 5,67 13 5,17 

terasa Kostelec n. Orlicí (w-r)* 4,8 6,3 5,62 8 5,2 

* - včetně Kj, w - würm, r - riss 
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Deluviální hlíny a suti nejsou významným zdrojem vody - jejich zvodnění je omezené. Výjimkou jsou 

poměrně mocné sutě na sv. svahu potštejnské antiklinály, které jsou odvodňovány mj. vydatným, 

částečně využívaným pramenem ve Vyhnánově. Z potštejnské antiklinály známe ze sutí několik 

hydraulických údajů: Y=4,09 u vrtu a Y=5,9 a 4,98 u studní. Celková transmisivita sutí je odhadnuta 

jako nízká. 

Podzemní voda v údolních nivách je hydraulicky propojena s vodním tokem. Hladina podzemní vody 

je převážně volná nebo mírně napjatá (přes izolátor povodňových hlin). 

Kvartér teras lze rozdělit do 3 skupin podle režimu: a) se samostatným režimem podzemní vody, bez 

vzájemné komunikace s povrchovým tokem, obvykle vyšší terasy (riss -  mindel - günz), b) s režimem 

smíšeným, tedy častečně ovlivňovaným povrchovým tokem, obvykle nízké terasy (würm-riss); c) 

s režimem trvale ovlivňovaným stavem v povrchovém toku, obvykle údolní terasy (holocén - würm). 

V místech, kde jsou kvartérní náplavy uloženy přímo na křídovém kolektoru mívá kvartérní náplav 

režim blízký křídovému kolektoru. Vrt ČHMÚ v náplavu Kněžny VP 0109 má velmi podobný režim 

hladiny podzemní vody s vrtem VP 7222, jak je patrné z grafu (obr. 4-31). 
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Obrázek 4-31 Graf režimu podzemní vody ve vrtech ČHMÚ (VP0109 a VP7222) 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Chemismus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 

Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Chemismus 

podzemních vod Podorlické křídy byl relativně nedávno podrobně popsán zejména ve smyslu 

prostorového rozložení jednotlivých hydrochemických typů (dle 20 mval %) a celkové mineralizace 
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(Burda 1998, 1999, 2000). Následující popis je tedy vytvořen především na základě rešerší 

předchozích prací, na rozdíl od další následující kapitoly – Mapy hydrochemických typů (dle 35 

mval%) - která je zcela novým dílem. 

 

Podle vertikální hydrochemické zonálnosti lze v zájmovém území vyčlenit 2 zóny: 

Svrchní zónu oživeného oběhu (kvartér, krystalinikum, křídové horniny vč. Kolektoru B do hloubek 

100-200 m). Tyto vody tvoří hlavní součást povrchového odtoku a hlavní zdroje pitné vody 

(jednoduchá úprava - odželeznění, chlorace), 

Střední zónu zpomaleného oběhu podzemních vod (většina kolektoru A, zakleslé kolektory B, v 

hloubkách pod 200 m pod povrchem). Vody jsou silně mineralizované - až několik g/l, chemický typ 

Na-HCO3Cl, Na-HCO3SO4. Jsou obtížně upravitelné k pitným účelům. 

 

KOLEKTOR A 

V porovnání s kolektorem B mají podzemní vody kolektoru A vyšší mineralizaci a typický je 

vyšší obsah Fe. V území podél jílovické poruchy lze očekávat vyšší celkovou mineralizaci a 

chemismus typu Na-HCO3. Vyskytují se 3 typy chemismu: 

1. svrchní zóna (včetně výchozů) má celkovou mineralizaci 0,2-0,9 g/l, nejčastěji 0,3-0,6 g/l, 

chemický typ je nejčastěji CaNa-HCO3SO4, většinou jsou zvýšené obsahy Fe. Vyskytuje se na 

okrajích křídové pánve a v oblasti odvodnění u Častolovic; 

2. střední zóna zpomaleného oběhu - celková mineralizace 1,5-3,8 g/l, nejčastěji 2,2-2,4 g/l, 

chemické typy Na-HCO3SO4, NaCa-SO4Cl (dle 20 mval%) apod. Podzemní vody mají mj. často 

vysoký obsah F a Fe, k pitným účelům jsou nevhodné; 

3. extrémní chemismus ve vrtu US-2T (Uhřínovice) - podzemní voda je silně alkalická s pH 11, 

mineralizace 0,22 g/l, chemický typ Ca-CO3OH. Voda je k pitným účelům nevhodná. 

 

Podzemní voda bazálního průlino puklinového kolektoru A složeného z různorodých klastických 

sedimentů má v osové části synklinály mezi Rychnovem nad Kněžnou a Kostelcem nad Orlicí při 

pomalém průsaku hluboko uloženým kolektorem vysokou mineralizaci (2,2-3,8 g/l) typu NaCa-

SO4ClHCO3 a vysokým obsahem iontů fluoru (4-6 mg/l). Voda není vhodná pro vodárenské využití. 

Chrástka (1983) uvádí, že vysoký obsah amoniaku, sirovodíku a chloridů však nelze považovat za 

indikátor znečištění. 

Podzemní vody z pramenů v cenomanu (kolektor A) ve vyšších výchozových polohách na 

potštejnské a litické antiklinále (v nadmořských výškách nad 450 m) mají z hlediska pitné vody 

nevhodný chemismus - velmi nízká mineralizace, nízké, popř. chybějící HCO3, nízké Ca+Mg, nízké 

pH - vše vesměs nižší než hodnoty povolené, resp. doporučené, naopak mají vysoké obsahy Al - často 

nad 1 mg/I (mezná hodnota je 0,2 mg/l) - a to i v pěkně upravených pramenech s hrnečky vybízejícími 

k pití. Např. Koskova studánka nad Hájkem v z. okolí Sopotnice na Potštejnské antiklinále a studánka 

u lovecké chaty nad Vamberkem na litické antiklinále: chemický typ CaMg(Al)-SO4, celková 

mineralizace 0,1 g/l, nevyhovující nízká tvrdost, nepřítomnost HCO3, nízké pH 4,3-4,6; velmi vysoké 

obsahy Al 2,5-3,5 mg/l (převážně dle analýz ČGS kolem roku 1995). 
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V nižších nadmořských výškách kolektoru A je chemismus podzemních vod z pramenů normální 

(Záměl, Lhoty u Potštejna): celková mineralizace 0,3-0,4 g/l, chemický typ Ca-HCO3, Ca-HCO3SO4, 

často vysoký obsah Fe, v oblasti Potštejn-Záměl patrně též zvýšený obsah uranu (průzkumy ze 40. let 

20. stol.). 

 

KOLEKTOR B 

Pro podzemní vody v bělohorském souvrství je typický chemismus Ca-HCO3, celková mineralizace 

0,5-0,9 g/l, nejčastěji kolem 0,5-0,6 g/l. Vody jsou tvrdé, mají často zvýšené obsahy Fe, často obsahují 

0,5-1 mg/l F. Obvykle zvýšené obsahy NO3 překračují hodnoty povolené pro kojence -  tj. >15 mg/l, 

výjimečně překračují hodnoty povolené pro dospělé, tj. >50 mg/l. Ve směru proudění dochází 

k výraznému zvyšování obsahu minerálních látek díky delší době zdržení vody ve vápnito 

prachovitých horninách. V proudově zastíněném úseku libřické antiklinály jsou podzemní vody typu 

Na-HCO3 s vysokou mineralizací až 1,3 g/l. 

Ve výchozech podél Orlických hor má kolektor B chemický typ Ca-HCO3SO4 s celkovou mineralizací 

0,3-0,7 g/l, nejčastěji kolem 0,5 g/l. Nevyhovuje (pro kojence) z hlediska obsahu NO3, často má 

zvýšené obsahy Fe, NH4 a vysokou tvrdost.  

V libřické antiklinále (okolí Libřic) má podzemní voda pramene drénujícího bělohorské souvrství 

chemický typ CaMg-HCO3SO4NO3 s vysokým obsahem NO3 (až 180 mg/l), což je varující. 

Neobvyklý chemický typ podzemní vody v kolektoru B se vyskytuje též podél jílovické poruchy 

přibližně mezi Labem a výravským zlomem. V hluboko uloženém kolektoru se zpomaleným oběhem 

se tvoří vody Na-HCO3 typu, o celkové mineralizaci  0,7-1,9 g/l. V okolí Ledců v podloží jizerského 

souvrství má chemický typ Na-HCO3, celková mineralizace přes 2 g/l, zvýšené obsahy NH4 a Fe. V 

těchto teplých vodách (>20
o
C) jsou zvýšené koncentrace radioaktivních látek (celková alfa aktivita je 

0,26-0,31 Bq.l
-1

; Herčík a kol. 1987). 

V okolí Ještětic je z důvodu vyšších obsahů síranů v podzemní vodě obvyklý typ Ca-HCO3(SO4) 

(Císařská studánka má typ Ca-HCO3SO4) s mineralizací 0,5 g/l, téměř do současnosti vyhovovala I. 

kategorii upravitelnosti. 

Na výchozech bělohorského souvrství opočenské a libřické antiklinály (chemický typ Ca-HCO3 

celková mineralizace kolem 0,5 g/l), obsahy NO3 nevyhovují pro kojence (dle dříve platné ČSN 

757111 Pitná voda). 

V podloží jizerského souvrství na většině území má chemický typ převážně Ca-HCO3, celková 

mineralizace kolem 0,6 g/l, obsahy NO3 často nevyhovují pro kojence, časté jsou zvýšené obsahy Fe, 

NH4, zvýšená tvrdost. 

Celková mineralizace podzemní vody, která na JV podorlické křídy v oblasti Potštejn - Sopotnice 

dosahuje 0,21-0,4 g/l se zvyšuje ve směru proudění na 0,36 až 0,54 g/l v oblasti Doudleby-Vamberk.  

V okolí Častolovic je nejčastější typ CaNa-HCO3 s celkovou mineralizací 0,35-0,51 g/l. Hodnoty 

povolené pro pitnou vodu překračuje pouze Fe a někdy F. U vrtu VS-19t se chemický charakter 

podzemní vody mezi roky 1974-1991 vůbec nezměnil (Žižka 1991). 

Vysoká mineralizace (střední zóna zpomaleného oběhu) podzemní vody 2,7 g/l se vyskytuje v zakleslé 

kře u Kostelce n. Orlicí. Střední zóně zpomaleného oběhu podzemní vody také odpovídá tamní 

chemický typ Na-HCO3ClSO4 se zvýšeným obsahem F. Tato podzemní voda je k pitným účelům 

nevhodná. 
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JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ 

Podzemní vody z jizerského souvrství mají chemický typ nejčastěji Ca-HCO3 až CaMg-HCO3SO4, s 

celkově větším podílem SO4 než v bělohorském souvrství. Celková mineralizace je převážně 0,6-0,9 

g/l. V průměru vyšší mineralizace (0,9 - 1 g/l) se vyskytuje v okolí Velké Jesenice a Českého Meziříčí 

- tam je ojediněle i chemický typ Na-HCO3. Obvykle zvýšené obsahy NO3 překračují hodnoty 

povolené pro kojence - tj. >15 mg/l, někdy překračují hodnoty povolené pro pitné účely (pro dospělé), 

tj. >50 mg/l. 

Na sz. okraji podorlické křídy (oblast Čestice-Bolehošť) má podzemní voda celkovou mineralizaci 

0,3-0,8 g/l, obvykle kolem 0,6 g/l. Chemický typ je CaNa-HCO3(SO4) nebo CaMg-HCO3(SO4), pro 

pitné účely nevyhovují často vyšší obsahy NH4, Fe a NO3. 

Na ostatním území jižní části rajonu je celková mineralizace 0,4-1,5 g/l, nejčastěji 0,5-0,7 g/l, 

chemické typy CaMg-HCO3, Ca-HCO3SO4, NaCa-HCO3. Pro pitné účely nevyhovují často vyšší 

obsahy NH4, Fe, NO3, vysoká mineralizace, vysoká tvrdost. 

Extrémního chemismu je alkalická voda ve vrtu US-019T Častolovice: mineralizace 0,22 g/l, 

chemický typ Na-CO3, pH 9,8 s vysokým obsahem F. 

 

KVARTÉR 

Podzemní vody kvartérních kolektorů vyšších teras mají většinou celkovou mineralizaci nízkou: 0,1-

0,2 g/l, chemický typ CaNa-SO4HCO3. Pro pitné účely nevyhovuje nízká tvrdost a zvýšené obsahy 

NO3. 

Podzemní vody kolektorů nižších teras a údolních niv mají většinou střední mineralizaci 0,3-0,6 g/l, 

chemický typ CaMg-SO4HCO3, pro pitné účely nevyhovuje obsah Fe a NO3. 

 

MINERÁLNÍ VODA 

Silně mineralizovanou podzemní vodu kolektoru A zařadili Jetel - Rybářová (1979) mezi minerální 

vody Východočeského kraje jako rychnovskou akumulaci fluoridových síranových vod s výskytem ve 

vrtech Slemeno, Tutleky a Doudleby (viz obr. 4-31, 4-32). Podzemní vody hlubší části Podorlické 

křídy v rajonu 4222 (i s přiléhající částí rajonu 4270) jsou charakteristické neobvyklým typem vod Na-

SO4 až Na-HCO3, s převážně vysokou mineralizací 0,6-4 g/l a se zvýšenými obsahy chloridů. Tato 

oblast je také anomální zvýšeným obsahem fluoru ve zvodni kolektoru A, místy i kolektoru B. 

 

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 Rebilance zásob podzemních vod 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 
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typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavu geologickém v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

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

 

Tabulka 4-11 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4222 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 25 24 21 

B 189 170 138 

Izolátor (C) 129 6 28 

Připovrchová zóna 231 231  

Indikace znečištění 113 113  

celkem 546   

 

Kolektor A  

V kolektoru A se projevuje hydrochemická zonálnost. Na výchozech na J a JV HGR 4222 (včetně 

přilehlé části HGR 4270) se vyskytují síranové typy Ca-SO4, které směrem dovnitř pánve přecházejí 

ve smíšené typy Ca-HCO3SO4. Poté se mění v typ Ca-HCO3 (nejběžnější ve východočeské křídě). 

V hlubších částech pánve přchází ve smíšené typy NaCa-HCO3 (Rychnov - Černíkovice) až po čistě 

Na typy Na-HCO3 (Rychnov – Častolovice – Záměl) a Na-SO4 až Na-SO4Cl (v prostoru Slemeno – 

Tutleky – Doudleby). Tyto Na typy do značné míry souvisejí s vysokým obsahem F (nad 3 mg/l) 

v území Častolovice – Slemeno – Záměl. 

Celková mineralizace souvisí s hydrochemickým typem – i u mineralizace lze vysledovat zonálnost. 

Na J HGR 4222 (včetně přilehlé části HGR 4270) na výchozech je nízká mineralizace (0,1-0,24 g/l) a 

síranové typy. Při zvyšování mineralizace nad 0,6 g/l (0,6-2,2 g/l) se objeví sodíkové (Na-HCO3) typy, 

nejvyšší mineralizace 2,2-3,8 g/l je charakteristická pro jinde vzácné Na-SO4 typy. 

Podzemní vody hlubší části Podorlické křídy v rajonu 4222 i s přiléhající částí rajonu 4270 jsou 

charakteristické neobvyklým typem vod Na-SO4 až Na-HCO3, s vysokou mineralizací 0,6-4 g/l a se 

zvýšenými obsahy chloridů. Tato oblast je také anomální zvýšeným obsahem fluoru ve zvodni 

kolektoru A, místy i kolektoru B (tzv. rychnovská fluoridová anomálie viz Jetel – Rybářová 1979). 

 

Kolektor B 

V kolektoru B až na výjimky dominuje Ca-HCO3 hydrochemický typ, tak jako v celé východočeské 

křídě. Podíl sodíku se vyskytuje podél semanínského zlomu a jílovické ropuchy (Na-HCO3)., kde do 

značné míry souvisí se zvýšenými obsahy F (nad 1 mg/l) a s vysokou mineralizací až nad 2 g/l. 

Celková mineralizace se v generelu zvyšuje od J k S a od V k Z – od oblasti vsaku a stoku do oblasti 

odvodnění podzemní vody; nejčastěji od 0,2-0,4 g/l po 0,5-0,7 g/l. 
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Obrázek 4-29 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-30 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-31 Chemický typ podzemní vody v kolektoru B 
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 Obrázek 4-32 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru B 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ V RAJONU 4222 

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

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

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

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

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

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

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

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

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

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, 

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

se staršími údaji. 

V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na prameni Litá (R26). Pramen drénuje 

horniny jemnozrnných pískovců s často vysokým podílem vápnité složky.  Na prameni byly zjištěny 

střední doby zdržení v řádu prvních desítek let. Střední doby zdržení  v řádu prvních desítek let byly 

zjištěny ve vápnitých pískovcích a spongilitech zejména v ostatních oblastech východočeské křídy 

(objekty R19-R22, R42) ale i v polické pánvi (objekty R24, R25), Turnovsku (objekty R08, R27) a 

prostoru Poohří (objekty R10, R11, R13). 

Pro srovnání byla střední doby zdržení stanovena i na vodě ze Zlatého potoka, a to v prostoru, kde se 

tyto vody infiltrují do křídových sedimentů a tvoří tak část proudící podzemní vody. Voda toku má 

zdánlivou dobu zdržení 10-20 let, což odpovídá době zdržení vody z krystalinika. Je známo, že i 

v horských vodních tocích v Utahu si voda povrchových toků udržuje koncentrace freonů a SF6 

bližších podzemní vodě než atmosféře (Bruthans 2006). Skutečnost, že i voda povrchových vodních 

toků má nezanedbatelné stáří je proto třeba uvažovat v případech, kdy infiltrovaná voda z toků tvoří 

významnou část podzemní vody. 
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Obrázek 4-33 Nové odběry 
14

C a freonů v rámci projektu 

 

Tabulka 4-12 Koncentrace freonů a SF6  

změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

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

R26 40 ± 12 6,9 ± 0,7 0,09 ± 0,05 1,8 ± 0,2 

R43 2,4 ± 0,2 4,5 ± 0,5 0,42 ± 0,05 2,6 ± 0,3 

 

Tabulka 4-13 Rozsah středních dob zdržení  

(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R26 kontam. kontam. 170-200 20-28 

R43 22-35 24-33 20-32 8-14 

 

V oblasti rajonů 4221 a 4222 bylo v roce 2008 ovzorkováno 23, většinou jímacích vrtů. Ve všech 

vzorcích byla stanovena tritiová aktivita a ve výběru 17 vzorků i SF6 (tab. 4-15;  Churáčková a kol. 

2010). Přítomnost tritia na všech 23 studovaných vrtech ukazuje, že proudění vody v zájmovém 

kolektoru je poměrně rychlé. Na většině vrtů převažují složky se střední dobou zdržení v desítkách let. 
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Poměrně malé zastoupení vody infiltrované po roce 1985 (podle SF6) oproti výraznému množství vody 

infiltrované mezi lety 1960 - 1980 (podle tritia) na řadě vrtů svědčí pro disperzní model s relativně 

nízkou disperzí. Střední doby zdržení podle SF6 a tritia se pro většinu vrtů pohybují mezi 20 a 90 lety 

(disperzní model D 0,05). Výjimkou je vrt NM2, kde střední doba zdržení činí pouhých 6 let a vrt 

INM1, kde vychází střední doby zdržení 14 let. Oba vrty mají hladinu pod úrovní řeky Metuje a 

nacházejí se v její těsné blízkosti, proto do nich může pronikat vcezováním povrchová voda z řeky a 

tím ředit podzemní vodu v okolí těchto vrtů s významně vyšší dobou zdržení (Churáčková a kol. 

2010). Vysoká doba zdržení (okolo 80 let) v nečerpaných pozorovacích vrtech Lts 5, 6 a 17 doložená 

velmi nízkými aktivitami tritia ukazuje, že tyto vrty nejsou v kontaktu s vodou hlavních proudových 

cest. 

 

Tabulka 4-14 Aktivita tritia, koncentrace SF6 a obsah dusičnanů ve vrtech v jímacím území Litá. 

objekt tritium (TU) SF6 (fmol/l) NO3 (mg/l) 

Bohemilk 11,1 ± 0,1  23,3 

HV2 7,7 ± 0,1  17,3 

INM1 6,9 ± 0,1 1,5 ± 0,2 15,0 

J1 3,4 ± 0,2 < 0,1 2,1 

J3 2,9 ± 0,2 < 0,1 2,2 

J7 5,7 ± 0,1  12,5 

Lt01 7,5 ± 0,2 0,1 ± 0,1 9,1 

Lt02 7,8 ± 0,2 0,1 ± 0,1 3,7 

Lt1 6,1 ± 0,1 < 0,1 2,0 

Lt2 8,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 36,5 

Lt3 9,1 ± 0,2 0,3 ± 0,1 11,9 

Lt4 7,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 3,6 

Lt6 9,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 35,8 

Lt8 8,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 16,6 

Lt9 7,9 ± 0,1 < 0,1 2,4 

Lts15 10,3 ± 0,1  2,2 

Lts17 4,3 ± 0,1  pod 1 

Lts5 4,5 ± 0,1  2,4 

Lts6 2,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1 1,1 

NM2 7,6 ± 0,1 2,3 ± 0,3 pod 1 

Sk19 6,8 ± 0,3 0,4 ± 0,1 1,8 

V1 7,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 14,3 

V2 8,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 29,7 

 

V případě rajonů 4221, 4222, 4231, 4232 a 4270 (vysokomýtská a ústecká synklinála, podorlická 

křída) ale v menší míře i v západní části české křídové pánve, existuje významný rozdíl v tritiové 

aktivitě pramenů a vrtů (obr. 4-36): Zatímco v pramenech naprosto převažovaly aktivity 7 TU a vyšší, 

indikující převažující podíl vody infiltrované po roce 1950, u 37 % pozorovacích vrtů ČHMÚ byla 

aktivita 4 TU a nižší, což ukazuje na významný podíl vody infiltrované před rokem 1950. Obsah 

dusičnanů v pramenech dosahuje 6 - 130 mg/l, v průměru 45 mg/l. Obsahy dusičnanů pod 25 mg/l 

vykazují pouze menší prameny drénující lesní povodí (jen 14% pramenů). Protože prameny 

v konečném důsledku drénují, nebo v minulosti drénovaly naprostou většinu odtoku ze synklinál, je 

zřejmé, že ve většině aktivně proudící vody panují aerobní podmínky, takže nedochází k rozkladu 

dusičnanů. Průměrné obsahy dusičnanů se blíží limitní koncentraci v pitné vodě dané vyhláškou č. 

252/2004 Sb., v platném znění. Zcela jiná je situace u vrtů, kde 67 % studovaných monitorovacích 

vrtů ČHMÚ v kolektorech středního a spodního turonu má koncentrace dusičnanů pod 4 mg/l. Ve 

vrtech, kde byla zjištěna aktivita tritia pod 5 TU, jsou koncentrace dusičnanů v řádu jednotek mg/l a 

nižší. Obráceně to však neplatí: Vrty s vyšší aktivitou tritia obsahují v některých případech vysoké 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

66 

 

koncentrace dusičnanů, v jiných (anaerobní podmínky – dokumentováno měřením) jsou dusičnany 

pod mezí detekce. 
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Obrázek 4-34 Četnost výskytu (vertikální osa) tritiových aktivit  

zaokrouhlených na celá čísla a seskupených do frekvenčních tříd (horizontální osa). 

 

Jak bylo popsáno výše, z monitorovacích vrtů, čerpaných pouze při odběru vzorků ve východní části 

české křídové pánve vychází existence starších vod, než z pramenů a jímacích vrtů v téže oblasti. 

Tento rozpor lze vysvětlit existencí silně propustných ale objemem zanedbatelných proudových zón. 

V těchto zónách voda proudí velmi rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně 

proudící vody je tedy krátká. Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody 

(zjednodušeně stagnující zóny), ve kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají 

většinu objemu kolektoru, většina monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči 

existenci proudových zón, zachytí vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací 

vrty a prameny, které jsou situovány výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné 

zóny končí a vypouští vodu na zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

Podstata vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. Tradované 

tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010), specifická vydatnost vrtů 

ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových linií. 

V karbonátově bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění karbonátového 

tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans a kol. 2011).  Idealizovaný model kolektorů ukazuje obrázek 

4-37. Mezi oblastí infiltrace a velkými prameny lze očekávat zvýšení propustnosti puklinové sítě 

rozpouštěním karbonátového tmelu, a následné vytváření preferovaných cest proudění s relativně 

vysokými rychlostmi proudění. Dlouhodobě čerpané vrty budou stahovat část vod z preferovaných 

cest směřujících původně do pramenů. Naopak monitorovací vrty (s výjimkou krátkých časových 

intervalů nečerpané) vzorkují složení vody jen ve svém bezprostředním okolí. Většina objemu vody 

v kolektoru bude vázána na menší pukliny, kde voda proudí velmi pomalu. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

67 

 

Výsledky z řady rajonů dokládají, že je nutné rozlišovat mezi A) aktivně proudící vodou 

v kolektorech, která má relativně vysokou tritiovou aktivitu (obvykle nad 4 TU) často vykazuje 

aerobní podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu infiltrovanou 

po roce 1950 a B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často anaerobní 

podmínky, má nízkou tritiovou aktivitu a často neobsahuje dusičnany. Zatímco vodu typu A lze 

zkoumat na pramenech a intenzivně jímaných vrtech, vrty monitorovací sítě ČHMÚ a vrty bez 

intenzivního čerpání zachycují velmi často spíše vodu typu B. Důvodem je, že preferované zóny 

proudění jsou omezeny na velmi malou plochu kolektoru, takže jsou zachyceny pouze v malém 

procentu dlouhodobě nejímaných vrtů. Údaje z monitorovacích vrtů ČHMÚ tak mohou snadno vést 

k nesprávné představě o daleko nižší míře znečištění kolektorů dusičnany, než odpovídá skutečnosti 

v aktivně proudící vodě. Skutečný obraz o míře znečištění aktivně proudící podzemní vody lze získat 

jen z jímacích vrtů a pramenů. Prostory s pomalu proudící až téměř stagnující vodou v české křídové 

pánvi mohou pravděpodobně obsahovat vody o době zdržení i několika tisíc let jak naznačují výsledky 
14

C datování po korekci pearsonovým faktorem. 

V rajonu 4222 bylo dokumentováno rychlé šíření chlorovaných uhlovodíků ze zdroje kontaminace na 

sz. okraji Nového Města nad Metují do údolí Metuje do oblasti Černčic a do vrtů jímacího území Litá 

(celkem 10 km/22 let), tj 0,5 km/rok. Přitom chlorované uhlovodíky mají tendenci podléhat při své 

migraci výrazné retardaci a podzemní voda a kontaminanty s nižším retardačním faktorem se mohou 

v těchto cestách pohybovat i mnohonásobně rychleji (Bruthans et al. 2009). Spolu s podobným 

případem v kyšperské synklinále (šíření chlorovaných uhlovodíků ze skládky v Písečné do 2 km 

vzdáleného vodního zdroje v Letohradu) je zřejmé, že relativně rychlé šíření kontaminantů v oblastech 

vápnitých pískovců a spongilitů nemusí být výjimečným jevem. 

 

 

Obrázek 4-35  Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“.  

 

V oblasti bylo odebráno 10 vzorků na radiouhlíkovou aktivitu vrtů v oblasti jímacího území Litá (tab. 

4-16; Lachman 2010). Je zjevné, že vody kolektoru bělohorského souvrství mají aktivity 36-55 PMC 

(procent moderního uhlíku). Pramen drénující vápnité pískovce má radiouhlíkovou aktivitu 46 PMC a 

složení δ
13

C je -11,2 ‰ PDB (celosvětově přijatý standard uhlíku 
13

C - uhličitan vápenatý z rostra 

Belemnitella americana). Nízkou radiouhlíkovou aktivitu pramene lze vzhledem k nízké době zdržení 

vody pramene (desítky let) vysvětlit podílem hlubinného CO2 v povodí pramene. Hlubinný CO2 

intenzivně proniká k povrchu v oblasti Náchoda 13 km západně od pramene C26 (obr. 4-35). Nízká 

aktivita vzorkovaných objektů tak může být způsobena nízkou počáteční aktivitou, nikoli vyšší dobou 

zdržení vody. V souladu s pearsonovým modelem tak v české křídě nelze místy vyloučit počáteční 

aktivity i výrazně nižší než 50 PMC. 
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Tabulka 4-15 Vzorkované objekty na 
14

C (Lachman 2010).  

stratigrafie objekt č. vz delta13C PDB 14C (pmc) 

izolátor (jizerské souvrství) pěnovec Tuří potok 712 -11,8 88% 

dtto Černčice potok 953 -10,9 83% 

kolektor (bělohorské souvrství) V2 921 -12,4 55% 

dtto Lt6 922 -12,0 54% 

dtto Lt9 924 -11,1 50% 

dtto INM1 954 -11,0 49% 

dtto Lt01 919 -9,7 48% 

dtto Lt4 923 -10,9 47% 

dtto Lt1 925 -10,7 43% 

dtto V1 920 -9,1 39% 

dtto J3 956 -11,8 39% 

dtto J1 955 -11,0 36% 

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení v rajonu 4222 pohybují v řádu 

desítek let.  Vyhlazený průběh hodnot 
18

O a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody 

s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají 

vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% 

(Buzek et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD  

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

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

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

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze spočívá 

v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový 

charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou 

vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle vyhlášky 

MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V 

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

m
3
 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále kontrolována 

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

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.  
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ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Přehled odběrných objektů podle vodohospodářské bilance 2014 (Skalická_Štraut 2015) je uveden v 

tabulce 4-17. Přehledná lokalizace odběrů využitých v hydraulickém modelu je zobrazena na obrázku 

4-38.  

Podle vodohospodářské bilance 2014 (Skalická-Šraut 2015), jsou celkové odběry ve výši 257 l/s. 

Dominantní odběr se relizuje v soustavě 10 vrtaných studní Litá pro Vodárenskou soustavu východní 

Čechy (VSVČ), celkem 171 l/s. Dalším velkým odběratelem je AQUA Rychnov n/K. pro skupinový 

vodovod Dobruška- Rychnov n/K, celkem 60 l/s. Vodovod Vamberk odebírá 9,5 l/s. Zbývajících 26 

l/s tvoří místní odběry pod 5 l/s. 

 

Tabulka 4-16 Odběry v rajonu 4222 

IČO VHB Název místa RM (tisíc m3) RM (l/s) 

410237 Litá, Lt 2 977,2 31,0 

410238 Litá, Lt 6 969,1 30,7 

410236 Litá, V 2 875,5 27,8 

410239 Litá, Lt 8a 767,7 24,3 

410235 Litá, Lt 1 609 19,3 

410245 AQUA Rychnov n.K.-Císařská studánka, Solnice 499,7 15,8 

410241 Litá, Lt 9 a 495,7 15,7 

410248 AQUA a.s. Rychnov n.K.- RK-1A, RK-1, RK-3 494,4 15,7 

410244 Vamberk - Luka 299,8 9,5 

410270 AQUA a.s. Rychnov n. K. - Semechnice V3 260,1 8,2 

410240 Litá, Lt 3 242,8 7,7 

410234 Litá, Lt 02 214,4 6,8 

410255 AQUA a.s. Rychnov n.K.-Dobruška, Pulice 205,4 6,5 

410260 AQUA Rychnov n.K.-Kostelec,Tutleky 176,1 5,6 

410259 Žap-Vak-Vodovod Opočno - Opočno park 155,5 4,9 

410277 AQUA a.s. Rychnov n.K.- Častolovice HV-2 Paseky 134,9 4,3 

410173 Černčice, Lt 4 131,1 4,2 

410283 Mlékárna Opočno 129,8 4,1 

410282 OÚ Potštejn, vrt P1 123,3 3,9 

410267 AQUA Rychnov n.K.-Kostelec, Za Kapličkou 120,2 3,8 

410233 Litá, Lt 01 a 115,9 3,7 

410249 AQUA a.s. Rychnov n.K.-Přepychy, Dřízna 105,5 3,3 

  Celkem 8103 256,9 
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Obrázek 4-36 Lokalizace a velikost odběrů v hydraulickém modelu 
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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 UPŘESNĚNÝCH 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. 

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. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

S využitím dostupných údajů hydraulických vlastností horninového prostředí zájmového území 

z hydrodynamických zkoušek a údajů archivních vrtů byly vytvořeny mapy prostorového rozložení 

jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost 

zvodnění. Tyto mapy byly následně využity jako podklad pro sestavení hydraulického 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. 

Hydrogeologická situace 

Podorlickou křídu, lze charakterizovat jako mělkou, na jihu hlubší pánev mezi krystalinikem 

Orlických hor na východě a libřickou a potštejnskou antiklinálou na Z. Nádrž podzemní vody má 

plochou hladinu o výšce 260-280 m n. m. v povodí středního Labe a 290-310 m n. m. v povodí Divoké 

Orlice. K dotaci nádrže dochází infiltrací srážek na výchozech kolektoru, případně též vcezem z toků 

přitékajících z Orlických hor (obr. 5-1).  

Území bylo hydraulicky poprvé modelováno v roce 1987 v úkolu „Hydrogeologická syntéza české 

křídové pánve“, kdy byl sestaven model AQUIFEM - N (Horák, J. in Herrmann 1987, Herčík a kol. 

1987) pro rozsáhlé území křídy severně jílovické poruchy. Další menší model AQUIFEM-N byl 

sestaven pouze pro rajon M22 (poté HGR 422) za účelem optimalizace jímaní podzemních vod 

(Herrmann – Horák 1990) a v ještě detailnější formě v okolí rezervace Zbytka v roce 1995 (Horák, J. 
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in Herrmann 1995). Model MODFLOW k řešení střetu mezi vodárenskými zájmy a ochranou přírody 

byl sestaven v roce 1999 (Čurda - Hrkal 1999). Komplikovaná problematika útvaru podzemních vod 

v potenciálně rizikovém chemickém stavu vyžaduje další zpřesnění znalostí o režimu a proudění 

podzemních vod. 

 

 

Obrázek 5-1 Oběh podzemní vody v Podorlické křídě (HGR 4221 a 4222) 

1- předkřídové útvary, 2 – území stoku, 3- nádrž v kolektoru A, 4- nádrž v kolektoru B, 5- zlom, 6- osa antiklinály, 
7- směr proudění podzemní vody 

 

Modelové území – doména modelu 

Modelové území je dobře definováno hranicemi HGR 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje a 

HGR 4222 Podorlická křída v povodí Orlice. Účelové rozdělení podorlické křídy na dva rajony podle 

příslušnosti k drenážním tokům Labe HGR 4221 a Orlice HGR 4222 vytvořilo hranici vedenou po 

proudnici (kolmo bez průtoku), která je ovšem pohyblivá a je nutné oba rajony modelovat současně.  

Hranice modelu 

Severní a východní hranice rajonů vytváří na podložním krystaliniku a permokarbonu drobné kuesty, 

které jsou současně i rozvodnicemi. Přesto existují místa s křídou zlomově zakleslou pod 

krystalinikum. V těchto místech je třeba uvažovat s přítokem alochtonních podzemních vod 

z krystalinika do křídy. Současně povrchové toky přitékající na této hranici do křídové pánve mají 
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vyšší hydraulický potenciál, než podzemní voda a dochází zde k influkci povrchové vody do 

kolektoru. Západní a jižní hranice je zlomová, bez průtoku podzemní vody. 

Vnější hranice modelu je tedy shodná s hranicemí hydrogeologických rajonů, jen výjimečně je třeba 

do domény modely začlenit přípovrchový kolektor v krystalickém svahu nad křídovou pánví. 

Kolektory a izolátory 

Bazální křídový kolektor A v perucko – korycanském souvrství (stáří cenoman) není vyvinut souvisle, 

chybí na novoměstsko – holické paleoelevaci. V jižní části HGR 4222 tvoří perucko – korycanské 

souvrství o mocnosti 15 – 20 m kolektor A s velmi zpomalenou výměnou vysoce mineralizované 

vody. 

Hlavní křídovým kolektorem podorlické křídy je bělohorské souvrství, stáří spodního turon tzv. 

křídový kolektor B o mocnosti 40 – 60 m. Následkem postupné progradace klastického materiálu a 

silicifikace do nadloží je nejvyšší propustnost vázána na horní část souvrství, nejspodnější část 

s nízkou propustností je izolátorem proti podložnímu kolektoru A. 

Nadložím kolektoru B je mocný monotonní komplex nepropustných slínovců jizerského a teplického 

souvrství. Následkem exogenních zvětrávacích procesů je jeho přípovrchová zóna rozvolněná a spolu 

s pokryvnými útvary tvoří tzv. přípovrchový kolektor PPZ (přípovrchová zóna). Do přípovrchového 

kolektoru jsou tak zařazeny zvětraliny, hlinito - kamenitá deluvia i přeplavené fluviální sedimenty 

podél místních toků. 

Proudový systém podzemní vody 

Rozsáhlý souvislý proudový systém se vytváří v kolektoru B. Vzhledem k vysoké propustnosti v řádu 

100 – 500 m
2
/d dochází na strukturních elevacích k výskytu stoku, kde existují pouze prostorově a 

časově variabilní mělké proudy podzemní vody. Opakem je nádrž ve strukturních depresích ústecké a 

jaroměřské synklinály, s velkou statickou zásobou podzemních vod a nízkým hydraulickým 

gradientem. Pod krytem jizerského souvrství má kolektor artéské zvodnění s tlakovou hladinou. Nádrž 

podzemní vody má plochou hladinu o výšce 260-280 m n. m. v povodí Úpy, Metuje a Dědiny. 

Poněkud vyšší 290-310 m n. m. v povodí Divoké Orlice. 

Hlavní místa odvodnění se výrazně projevují na konfiguraci hydroizopiez. Nejvyšší místo odvodnění 

je na Divoké Orlici v trati Kostelec n.O. - Čestice (270 m n. m.). Další místa odvodnění - soutoková 

oblast Labe, Úpy a Metuje v Jaroměři a křížení toku Dědiny s libřickou antiklinálou mají shodnou 

výšku (250 m n.m.). Dílčí odvodnění na Dědině, prameniště Litá a Pulice jsou podmíněna zmenšením 

průtočného průřezu kolektoru a porušením artéského stropu na poklesových liniích. Výrazným 

umělým odvodněním je jímání podzemních vod pro „Vodárenskou soustavu východní Čechy“ řadou 

jímacích vrtů podél toku Dědiny od Bohuslavic po Mokré.  

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Hladina podzemní vody kolektoru B výrazně kolísá v ročních cyklech při rozpětí minimální a 

maximální hladiny až 6 m. V dlouhodobém sledování je rozdíl maximální a minimální hladiny až 12 

m. Neovlivněné pozorování poskytuje vrt HMÚ VP 7222 Byzhradec (Černíkovice) v území mezi 

tokem Dědiny a Bělé (obr. 4-29). Rozborem výskytu měsíčních stavů hladiny vrtu VP 7222 v období 

1994 – 2010 stanovil ČHMU měsíční kvantily překročení. Graf kvantilů je uveden na obr. 5-2 ve dvou 

dvanáctiměsíčních cyklech, aby byl zachována kontinuita nízkých stavů, ke kterým dochází na 

přelomu let. Z obrázku je patrné, že stavy hladiny nižší než medián (kvantily 50-99% překročení) mají 

horní kulminaci v dubnu a dolní v prosinci. Mezilehlé kvantily v období duben až prosinec, kdy 
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dochází k poklesu hladiny, tvoří rovnoběžné poklesové čáry, které jsou podobné výtokovým čarám 

povrchových toků. Hladiny vyšší než medián (1-50%) nemají jednotný průběh, čáry kvantilů jsou 

rozházené, horní kulminace přichází dříve, již v březnu. Poklesová čáre je krátká, jen do července a je 

přerušena nepravidelnou dotací z letních srážek. Vysoké stavy s kvantilem překročení menším než 

10% vytvářejí dílčí podzimní kulminační vrchol v listopadu. Poklesové čáry mají exponenciální 

charakter s rychleším poklesem za vysokých stavů a pomalým poklesem z a nízkých stavů, neboť 

pokles hladiny je limitován úrovní drenážní báze do které je proudový systém odvodňován. 

 

VP 72222 - kvantily překročení (1994-2010)
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Obrázek 5-2  Statistické vyhodnocení měsíčních stavů hladiny ve vrtu VP 7222 

 

Výrazné kolísaní hladiny v artéském proudění podzemní vody HGR 4222 nelze charakterizovat 

průměrnou roční hladinou, ale pouze na základě statistického rozboru hladin, které jsou 

charakteristické v tom kterém měsíci. Dubnová horní kulminace může být na úrovni 288 m n/m 

v období sucha, nebo na úrovni až 298 m n/m ve vodných letech. Lednová dolní kulminace může 

klesnou až pod 283 m n/m v suchém období, nebo překročit 292 m n/m ve vodném období. 

Pozorované vrty mají velmi podobný průběh kolísání hladiny v závislosti na periodické dotaci ze 

z infiltrovaných srážek i ze vcezu z toků do kolektoru za zvýšených průtoků. Plnění a prázdnění 

artéské nádrže je téměř synchronní a regionální rozdíly se projevují jen ve výší rozkuvu, který je 

nejvyšší v prostoru dotace na výchozech kolektoru a klesá směrem k drenážním bázím.  

Dílčí odchylky režimu hladiny je možné pozorovat na vrtech VP7222 Byzhradec, umístěném v artéské 

nádrži s tlakovým režimem a vrtu VP7203 Merklovice umístěném na okraji pánve s volnou hladinou 

podzemní vody obr. 5-3. Na grafu jsou vykresleny odchylky od průměrného stavu obou vrtů jako čáry 

VP7222dif a VP7203dif. Současně je uveden rozdíl těchto hodnot jako čára 7222-7203. Na průběhu 

chování hladiny v obou vrtech je hlavním rozdílem plynulá křivka artéské hladiny vrtu VP7222 a 

roztřesená křivka volné hladiny vrtu VP7203 i když je průběh velmi podobný. Rozdíl hladin 7222-
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7203 pochopitelně reaguje na změny trendu, kdy při horní kulminaci se reakce artéské hladiny 

opožďuje a při vzestupu po dolní kulminaci reaguje rychleji. 

 

 

Obrázek 5-3 Porovnání režimu hladiny podzemní vody ve vrtech VP7222 Byhradec a VP7203 Merklovice 
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Obrázek 5-4  Porovnání řežimu hladiny v mělkých kvartérníéch vrtech 
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Zajímavé je i srovnání režimu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech HGR 4222. Na obr. 5-4 je 

vykreslena hladina vrtech VP0131 České Meziříčí, VP0107 Doudleby a VP0109 Rychnov ve 

směrodatné proměnné. Směrodatná proměnná vyrovnává na vrtech rozdíly v rozkyvu, ale tak 

umožňuje porovnat průběh hladinových změn na vrtech s rozdílným rozkyvem i rozdílnou 

topografickou výškou hladiny. Výsledek porovnání přináší poznatek o téměř uniformním režimu 

hladiny. 

Zjištěná vysoká podobnost režimu kvartérního vrtu VP0109 s režimem artéského vrtu VP7222 je 

uvedena na obr. 4-31. 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byly realizovány dva vrty. Vrt 4222_01B 

České Meziříčí byl kvůli anomálně nízké vydatnosti, úrovni hladiny a nereprezentativnímu chemismu 

podzemní vody pro pozorování nevhodný a byl zlikvidován. Vrt 4222_02B Mělčany je doporučen 

k pozorováni hladiny (nikoli chemismu) – viz tab. 5-1 

 

Tabulka 5-1 Základní charakteristiky nových vrtu doporučených k pozorování 

ID vrtu 
Lokalita 

(katastr) 

Cílový 

kolektor 

Souřadnice 

 JTSK 

X 

Souřadnice 

 JTSK 

Y 

Hloubka 

vrtu  

(m)  

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

/rozsah perforace 

Čerpací 

zkoušky 

4222_02B Mělčany B 1037812 616339 75,0 14,3 – 45,3 / 

16,6 – 53,7 
Ano 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V mělké artéské pánvi podorlické křídy se v bělohorském souvrství vytváří hydraulicky spojitý 

proudový systém, který se rozpadá do drenážní báze na soutoku Labe, Úpy a Metuje a drenážních bází 

na Orlici a jejích přítocích. Podle proudových systémů se vyčleňují dva rajony: 4221 Podorlická křída 

v povodí Úpy a Metuje, 4222 Podorlická křída v povodí Orlice. 

V podorlické křídě je hlavním kolektorem bělohorské souvrství (kolektor B) ve facii spikulitových 

prachovců a prachovitých vápenců. Nadložní mladší křídová souvrství tvoří stropní izolátor. 

Puklinově propustný kolektor B má vysokou průtočnost, a tak je jeho souvislé zvodnění  – nádrž 

podzemní vody – omezeno na strukturní deprese ústecké a jaroměřské synklinály. Ve zdviženém 

východním okraji křídy a elevacích libřické a opočenské antiklinály není kolektor nasycen vodou, je 

oblastí stoku. 

Nádrž podzemní vody je doplňována infiltrací atmosférických srážek na výchozech kolektoru a 

influkcí z toků přitékajících z Orlických hor, hlavně z Bělé a Dědiny. Vzhledem k mírně zvlněnému 

terénu nevystupuje piezometrická úroveň artéské nádrže vysoko nad terén. Konfigurace piezometrické 

úrovně je plochá, s depresemi v okolí drenážních bází. Pozice proudnice, která dělí nádrž na rajony 

4221 a 4222, není fixní, ale mění se podle intenzity dotace a drenáže. 

Rajon 4222 má hlavní drenážní báze na křížení toku Divoké Orlice s opočenskou antiklinálou v okolí 

Kostelce a toku Dědiny s libřickou antiklinálou v Mokrém. Vedle toho existují artéské vývěry na 

tektonických liniích. V povodí Dědiny je na vývěru artéské vody alkalický mokřad, který je 

předmětem ochrany přírody (PR Zbytka). V rajonu se realizují významné vodárenské odběry jak pro 

místní vodárenské skupiny Rychnov – Dobruška a Kostelec, tak i pro Vodárenskou soustavu východní 

Čechy (VSVČ). Odběr pro VSVČ soustavou vrtaných studní „Litá“ je systematicky omezován orgány 

ochrany přírody a vznikají tak problémy se zásobováním 200 tisíc obyvatel v suchém období. 

 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Rozsah rajonu 4222 dobře koresponduje s tvarem dvou mezipovodí (Dědiny a Bělé). Severní část 

rajonu vyplňuje mezipovodí Dědiny mezi stanicemi 0380 (Chábory) a 0390 (Mitrov). Jižní část 

částečně pokrývá menší mezipovodí Bělé se stanicemi 0290 (Kvasiny - Bělá) a 0300 (Rychnov nad 

Kněžnou – Kněžná) na přítocích a stanicí 0310 (Častolovice – Bělá) na odtoku. Průtoky ve všech 

profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha mezipovodí v HGR je 

znázorněna na obrázku 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje 

tabulka 6-1. 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci úkolu rebilance byla zřízena následující pozorování: 

 M-23 (4222) Dědina (Pulice) 

Vzhledem k rozdělení průtoků Dědiny pod vodoměrnou stanicí ČHMÚ Chábory do dvou ramen 

(vlastní Dědina a převod do Zlatého potoka) byla pro zjištění průtoků ve vlastním toku Dědiny zřízena 
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stanice v Pulicích, tj. pod rozdvojením, za účelem zpřesnění bilance v daném mezipovodí. Pozorování 

na toku Čermné (Rousínov) lze využít jen jako ukazatel regionální proměnlivosti hydrologické 

bilance, tj. jako analogon pro nížinnou část HGR 4222. 

 

Tabulka 6-1 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data 

ID  DBC ANALO

G 

P  

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV 

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4222m03 

10-0290-

0300 

mezipovodí Bělá 

(Častolovice) 

0310-

0290- 

0300 

 723.49 0.581 338.62 84.50 84.36 1971- 

2008 

4222m03 

90-0380 

Mezipovodí Dědina 

(Mitrov) 

0390-

0380 

 679.29 1.165 306.85 216.40 192.14 1995-

2008 

HGR HGR 4221 - TRANS 700.95 - 326.27 434.45 434.45 NE 

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: plocha z dílčího 

povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu;  

 

 

 

Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ  

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-2. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

 

 

Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 

 

Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  

v % celkového odtoku 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 383.15 318.42 10.58 8.79 

POD mezipovodí Bělá (Častolovice) 7.82 5.87 41.57 35.65 5.90 5.06 

POD mezipovodí Dědina (Mitrov) 20.03 19.06 278.72 232.91 15.46 12.92 

POV mezipovodí Bělá (Častolovice) 0.94 0.72 4.69 4.51 0.67 0.64 

POV mezipovodí Dědina (Mitrov) 0.87 0.26 11.81 3.07 0.65 0.17 

VYP mezipovodí Bělá (Častolovice) 15.27 2.53 80.58 15.51 11.44 2.20 

VYP mezipovodí Dědina (Mitrov) 8.20 7.77 115.35 95.92 6.40 5.32 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4222 

bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-4 až 6-5 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-3, 6-6 až 6-7 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 
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Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Bělá (Častolovice) -0.5, mezipovodí Dědina (Mitrov) 0.35. 

Na obr. 6-8 a 6-10 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. 6-11. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-12 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-13 pro základní odtok, na obr. 6-14 pro dotace podzemní vody jsou čáry  překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 

Obrázek 6-3 HGR 4222. Základní odtok [mm/měsíc]. 

  

Obrázek 6-4 Obrázek 6-5 Mezipovodí Bělá (Častolovice) a Dědina (Mitrov). Pozorovaný a modelovaný odtok 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-6 Obrázek 6-7 Mezipovodí Bělá (Častolovice) a Dědina (Mitrov). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-8 Obrázek 6-9 Mezipovodí Bělá (Častolovice) a Dědina (Mitrov) Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-10 Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

82 

 

 

Obrázek 6-11 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

Obrázek 6-12 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-13 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-14 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 

 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER – KNĚŽEK 
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Tabulka 6-3 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4222m0310-0290-0300 277849 0.15 

4222m0310-0290-0300 277994 0.592 

4222m0310-0290-0300 280496 0.606 

4222m0310-0290-0300 279258 0.647 

4222m0390-0380 276565 0.729 

 

Tabulka 6-4 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4222m0310-0290-0300 4222m0390-0380 

BILAN 0.5305173 0.3685798 

MINIMA 0.2941301 0.4672176 

Kliner-Knezek 0.1424697 0.1920720 

 

 

Obrázek 6-15 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0310-0290-0300 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 280496 

 

Obrázek 6-16 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0310-0290-0300 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 279258 
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Obrázek 6-17 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0310-0290-0300 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 277994 

 

Obrázek 6-18 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0390-0380 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 276565 

 

Při vhodné volbě reprezentativního vrtu (ID275656) dosahuje průběh základního odtoku modelem 

BILAN  s výsledky  z vyhlazených  minimálních  průtoků  přijatelné  shody,  metoda  Kliner-Kněžek 

v porovnání s nimi podhodnocuje. Korelace mezi hladinami ve vrtech jsou v tomto rajonu značně 

vyrovnané. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4222 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2.73 l/s/km
2
, celková dotace je pak 86.2 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulce 6-5 a 6-6. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro  HGR vyšla 2.73 l/s/km
2
 (tab. 6-5). Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: Čermná 
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(Rousínov) 2.41 l/s/km
2
, Dědina (Pulice) 2.94 l/s/km

2
. Oba výsledky pozorování vzhledem k 

charakteru povodí a jejich relaci k HGR potvrzují výsledek hydrologického modelování. 

 

Tabulka 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 Bělá 

(Častolovice) 

723.46 197.85* 217.4 520.4* 505.3 115.93 3.67 

mezipovodí Dědina 

(Mitrov) 

679.26 165.81 186.02 513.45 492.54 70.87 2.25 

.HGR  700.92 NA 201.33 499.59 498.83 86.2 2.73 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 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 Bělá 

(Častolovice) 

749.8 227.51* 226.81 510.63* 517.75 126.59 4.01 

mezipovodí Dědina 

(Mitrov) 

687.29 149.56 177.36 537.73 501.85 70.63 2.24 

.HGR  716.78 NA 200.72 516.06 509.14 90.68 2.87 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázku 6-19 až 6-24 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance 

za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR. 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 

 

 

Obrázek 6-19 Vývoj průměrných ročních srážek.  
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Obrázek 6-20 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-21 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-22 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-23 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-24 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tabulkách 6-7 až 6-10 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob 

podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-

2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-7 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 184.57 201.33 1.09 200.72 1.00 
mezipovodí Bělá (Častolovice) 206.38 217.40 1.05 226.81 1.04 
mezipovodí Dědina (Mitrov) 166.85 186.02 1.11 177.36 0.95 

 

Tabulka 6-8 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 493.65 498.83 1.01 509.14 1.02 

mezipovodí Bělá (Častolovice) 499.61 505.30 1.01 517.75 1.02 

mezipovodí Dědina (Mitrov) 486.39 492.54 1.01 501.85 1.02 

 

Tabulka 6-9 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 79.86 86.20 1.08 90.68 1.05 
mezipovodí Bělá (Častolovice) 106.32 115.93 1.09 126.59 1.09 
mezipovodí Dědina (Mitrov) 64.28 70.87 1.10 70.63 1.00 

 

Tabulka 6-10 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 80.66 86.36 1.07 87.94 1.02 
mezipovodí Bělá (Častolovice) 107.09 115.36 1.08 121.94 1.06 
mezipovodí Dědina (Mitrov) 65.10 71.35 1.10 68.73 0.96 

 

Trendy vývoje srážek a teplot jsou uvedeny v kapitole 4.2  

Výška hladiny ve vrtu: Ve vrtu 279258 byl indikován statisticky významný trend s gradientem -1 cm 

za rok. 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající vodoměrná síť umožňuje posuzovat odtokové poměry v posuzovaném HGR 4222, rozšíření 

není pro tento účel navrhováno. Vzhledem ke střetu zájmů ochrany přírody a zásobení vodou z oblasti 

středního povodí Dědiny by zřejmě bylo vhodné pokračovat v pozorování na Dědině pod odbočením 

do Zlatého potoka. 

 

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 obrázek 6-25. Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle 

časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste pro všechny tři časové horizonty 

po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. Dopady uvedených změn meteorologických veličin na 

základní odtok, dotaci podzemních vod a celkový odtok ukazuje obrázek 6-26. Z hlediska možných 

využití podzemních vod je podstatné, že zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se 

základní odtok od května až do listopadu zmenšuje. 

 

Obrázek 6-25 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl)  

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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Obrázek 6-26 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 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance byl 

zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody pro období hydrologických let 2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných v rámci projektu Rebilance. Na základě výsledků 

stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly 

zpracovány variantní simulace regionálního vlivu změn odběrů. 
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Obrázek 6-27 Situace modelového regionu 6 Podorlická křída 

 

Modelové zhodnocení proudění podzemní vody pro oblast hydrogeologického rajonu (HGR) 4222 – 

Podorlická křída v povodí Orlice je zpracováno v rámci regionálního modelového řešení regionu 6 

Podorlická křída, které zahrnuje hydrogeologické rajony 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a 

Metuje a 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice (obr. 6-27). 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4222) byly realizovány 

ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 2010 – kalibrační varianta. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze režimu 

proudění podzemní vody  v zájmové  lokalitě a  jeho  ovlivnění odběry (simulace  alternativ 

vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 
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KONCEPČNÍ MODEL 

Viz též kapitola 5 Koncepční hydrogeologický model. 

V hydrogeologickém  rajonu  4222  se  vyskytují  dva kolektory s regionálním prouděním podzemní 

vody: 

- průlino-puklinový kolektor A v perucko-korycanském souvrství, který v severní části 

území rajonu chybí. 

- puklinový  vodárensky  využívaný  kolektor  B  vázaný  na  střední  a  svrchní  partie 

bělohorského souvrství s polohami spikulitových slínovců. 

Sedimenty bělohorského souvrství jsou na většině území rajonu překryty mladšími křídovými 

sedimenty s izolátorskými vlastnostmi. Proudění podzemní vody je významně ovlivňováno zlomy. 

Nejpodrobněji je vliv zlomů zdokumentován pro kolektor B v povodí Dědiny, kde opočenská flexura a 

bohuslavický zlom dělí kolektor bělohorského souvrství na dolní, střední a horní kru. 

Zdrojem podzemní vody v rajonu 4222 je efektivní srážková infiltrace, případně přetok ze sousedního 

hydrogeologického rajonu 4221. K odtoku podzemní vody dochází v místech přirozené drenáže 

podzemní vody v povodí Divoké Orlice a Dědiny. Část přirozených zdrojů podzemní vody je čerpána 

v jímacích objektech. K nejvýznamnějším odběrům podzemní vody dochází v jímacím území Litá, 

které leží v sousedství přírodní rezervace Zbytka, při opočenské flexuře v oblasti vývěrů alkalických 

podzemních vod kolektoru B na střední kře. 

Bilanční schéma koncepčního modelu proudění podzemní vody v modelovém regionu 6, jehož 

součástí je HGR 4222, je zobrazeno na obrázku 6-28. Proudění podzemní vody je v hydraulickém 

modelu simulováno ve čtyřech modelových vrstvách v prostoru výskytu sedimentů mesozoika. 

. 

 

Obrázek 6-28 Koncepční model - schéma proudění a bilance podzemní vody 

 

Infiltrovaná voda ze srážek je v rámci mělkého připovrchového proudění drénována do vodních toků, 

nebo přetéká do podložních kolektorských vrstev a podílí se na hlubinném proudění podzemní vody. 

K dotaci vodárensky nejvýznamnějšího kolektoru B dochází infiltrací na výchozech po okrajích 

struktury a přetokem přes relativní izolátor jizerského souvrství. 
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Diskretizace modelového území 

V horizontální rovině je modelové území modelového regionu 6 diskretizováno pomocí pravidelné 

čtvercové sítě o velikosti strany 60 m. Plošný rozsah modelových vrstev je dokumentován v obr. 7.1. 

Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému, levý 

dolní okraj modelu má souřadnice [Xkr, Ykr] =[ -635 000, -1 066 600]. 

Modelová výpočetní síť je rozdělena na 910 řádek a 533 sloupců a tvoří ji celkem 1 940 120 buněk. Z 

nich je 496 280 aktivních – tzn. Buněk ve kterých probíhá výpočet proudění podzemní vody. Aktivní 

plocha regionálního modelu regionu 6 zaujímá rozlohu 690 km
2
. Z toho 435 km2 připadá na HGR 

4222. 

Ve  vertikálním  směru  je  prostor  modelového  řešení  rozdělen  do  čtyř  modelových  vrstev. 

Samostatná modelová vrstva je vymezena pro: 

1. sedimenty kvartéru a přípovrchovou zónu rozvolnění sedimentů jizerského souvrství, 

2. sedimenty jizerského souvrství - izolátor, 

3. sedimenty bělohorského souvrství - kolektor (B) s převažující puklinovou propustností, 

4. sedimenty perucko-korycanského souvrství - bazální průlinovo-puklinový kolektor (A). 

 

Okrajové podmínky 

Pomocí okrajových podmínek je v modelu proudění specifikován charakter hranice modelového 

území a specifikována dotace a drenáž podzemní vody. V modelových simulacích je uplatněna: 

• Okrajová podmínka druhého typu: 

• infiltrace srážkové vody v modelovém území, 

• nulový přítok/odtok podzemní vody v liniích rozvodnic, 

• odběry podzemní vody. 

• Okrajová podmínka třetího typu: 

• simulace povrchových toků a vodních nádrží s drenážní/infiltrační funkcí. Množství 

podzemní vody drénované do toků je ovlivněno úrovní hladiny podzemní vody, 

zadanou úrovní hladiny v toku a konduktivitou (reprezentující míru kolmatace) dna 

toku. 

 

Infiltrace 

V modelovém hodnocení regionu 6 byla srážková infiltrace zadána pomocí zón s konstantními 

hodnotami. Rozložení modelové infiltrace se plošně mění v závislosti na velikosti srážkového normálu 

a vzrůstá s nadmořskou výškou nebo výskytem výchozů jednotlivých kolektorů. 

V oblasti rajonu 4222 dosahuje modelová infiltrace hodnot v rozsahu 1,7 l/s/km
2
 až 4,7 l/s/km

2
. 

Průměrná zadaná efektivní infiltrace v území rajonu je 2,65 l/s/km2, celkové zdroje podzemní vody 

jsou 1155 l/s. 

V transientní simulaci je velikost infiltrace pro jednotlivé periody odvozena tak, aby byla dosažena 

optimální shoda měřených a modelových hladin podzemní vody. 
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V prognózní simulaci jsou zadány průměrné měsíční dotace podzemní vody určené v rámci kalibrace 

transientního modelu proudění. 

 

Hydraulické parametry 

Horninové prostředí je ve stacionárním modelu charakterizováno koeficientem hydraulické vodivosti, 

v transientním modelu navíc koeficientem volné a napjaté specifické storativity. Vstupní údaje modelu 

byly převzaty z vyhodnocených hydraulických zkoušek, které byly v ploše modelu interpretovány 

pomocí zón se zadanou konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. 

Rozložení modelových zón pro třetí modelovou vrstvu (hlavní kolektor B) v modelovém regionu 6 je  

dokumentováno  v obrázku 6-39.  Modelové  zóny  s nejvyšší  hydraulickou  vodivostí  jsou  zadány v 

oblasti nádrže podzemní vody turonského kolektoru v drenážních oblastech povodí Divoké Orlice a 

Dědiny, kde v maximech hydraulická vodivost dosahuje 3,9.10
-4

 m/s. Pro výchozy bělohorského 

souvrství jsou zadány nižší hydraulické vodivosti v řádech 10
-7

 až 10
-5

 m/s. Vertikální hydraulické 

vodivosti jsou zpravidla o řád nižší v porovnání s horizontálními. 

Většina území čtvrté modelové vrstvy (simulováno proudění v sedimentech cenomanu) je 

charakterizována zónou se zadanou horizontální hydraulickou vodivostí v řádu 10
-6

 m/s, vertikální 

vodivost je o řád nižší. 

Horizontální hydraulické vodivosti v druhé modelové vrstvě (simulován izolátor jizerského souvrství) 

jsou na většině území zadány v řádech 10
-7

 až 10
-8

 m/s. Vertikální hydraulická vodivost je obvykle  o 

řád nižší při srovnání s horizontální hydraulickou vodivostí.  V drenážních oblastech Divoké Orlice a 

Dědiny jsou vertikální hydraulické vodivosti zadány ve stejném řádu jako horizontální hydraulické 

vodivosti ve druhé modelové vrstvě. 

Kvartérní sedimenty (simulovány v první modelové vrstvě) mají zadány horizontální hydraulické 

velikosti v řádu n∙10
-4

 m/s. V oblastech první modelové vrstvy reprezentujících přípovrchovou zónu 

jizerského  izolátoru má  modelová  hydraulická  vodivost  nejčastěji  hodnoty  v řádech  10
-6

  až 10
-5

 

m/s. 

V transientní simulaci jsou zadány hydraulické kapacitní parametry volné storativity sy (-), ovlivňující 

doplňování a prázdnění zásob podzemní vody ve zvodních s volnou hladinou a parametr napjaté 

specifické storativity ss (m
-1

) pro kolektory s napjatou hladinou. Simulované hodnoty volné storativity 

byly stanoveny na základě kalibrace transientního modelu. 

V 1. modelové vrstvě (přípovrchová zóna a kvartér) je volná storativita zadána hodnotami 2,5 až 3,5 

%, ve 3. modelové vrstvě 2 až 2,5 % (výchozy bělohorského souvrství) a hodnotami v intervalu 2 až 

3,5% ve 4. modelové vrstvě (výchozy cenomanu). 

Specifická storativita je ve 2. modelové vrstvě zadána hodnotou 1,0.10
-6

 m
-1

, ve 3. a 4. modelové 

vrstvě je specifická storativita na většině území zadána hodnotou 1,0.10
-4

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZENÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody v modelovém regionu 6, jehož součástí je hydrogeologický 

rajon 4222, jsou pro 3. modelovou vrstvu (kolektor B) zobrazeny v obrázku 6-3*. 
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V infiltračních oblastech, na výchozech sedimentů bělohorského souvrství, je sklon hladiny podzemní 

vody určen především úklonem nepropustné vrstvy v podloží kolektoru a morfologií území. Proudění 

podzemní vody probíhá při volné hladině podzemní vody. Nejvyšší úroveň má hladina podzemní vody 

v infiltračních oblastech při nejvýše uložených okrajích struktury. Za neovlivněných poměrů proudění 

se drenážní účinek říční sítě Zlatého potoka a Dědiny pro kolektor bělohorského souvrství projevuje 

od obce Hroška a od Dobrušky. K soustředěné drenáži podzemní vody do toků dochází až na  křížení s 

opočenskou flexurou (střední kra) a v oblasti vějíře říční sítě tvořeného Haťským potokem, Dědinou, 

Ohnišťovkým potokem, Jalovým potokem a Vojenickým potokem. Vějíř toků (vzniklý na 

soustředěném příronu podzemní vody) vznikl v lokalitě přerušení hydraulické spojitosti kolektoru 

bělohorského souvrství na jílovické poruše. 

Hydrogeologická Rozvodnice mezi Metují (v HGR 4221) a Dědinou (v HGR 4222) není výrazná a 

dochází k přetoku podzemní vody mezi hydrogeologickými rajony . 

Hydrogeologická rozvodnice vymezující podzemní odtok do povodí Dědiny k severu, nebo do povodí 

Bělé k jihu, je situována přibližně na spojnici sídel Voděrady - Byzhradec - Nové Dvory. 

Jižně od Zvičínské elevace dochází k významnému odvodnění kolektoru B v povodí Bělé v oblasti 

Častolovic, kde modelová hladina podzemní vody v kolektoru B dosahuje 275 m n.m. a hladina toku 

Bělé přibližně 265 m n.m. K soustředěné drenáži podzemní vody z kolektoru B do údolní nivy Divoké 

Orlice dochází přibližně od Doudleb nad Orlicí směrem k soutoku s tokem Bělé, kde hladina 

podzemní vody dosahuje úrovně přibližně 270 m n.m. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-11. Za neovlivněných poměrů 

vychází efektivní infiltrace ze srážek 717+0+404+33=1155 l/s. Infiltrované množství je v jednotlivých 

vrstvách drénováno do říční sítě 913+0+235+17=704 l/s. Nerovnováha mezi infiltrací a drenáží do 

toků v každé vrstvě se projevuje nerovnováhou přítoku a odtoku přes strop a dno modelových vrstev. 

 

Tabulka 6-11 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 kvartér a 

připovrchová zóna 

jizerské souvrství - 

izolátor 

bělohorské souvrství - 

kolektor B 

cenoman - 

kolektor A 

 

CELKEM 

modelová vrstva 1 2 3 4  

efektivní infiltrace 717 0 404 33 1155 

přetok z 4221 12 0 38 - 50 

přetok z nadloží - 268 237 58 - 

přetok z podloží 479 448 74 - - 

celková dotace 1207 716 753 91 1204 

drenáž do vodních toků 913 0 235 17 1166 

odtok do 4221 26 0 14 0 40 

odtok do podloží 268 237 58 0 - 

odtok do nadloží - 479 448 74 - 

odběry 0.0 0.0 0.0 0 0 

celkový odtok 1207 716 754 91 1205 

 

K dotaci zásob podzemní vody do hlavního vodárensky využívaného kolektoru B dochází efektivní 

infiltrací na výchozech kolektoru o velikosti 404 l/s, přetokem přes nadložní relativní izolátor 

jizerského souvrství na úrovni 237 l/s a přetokem z podložního kolektoru A na úrovni 74 l/s. 

K odtoku podzemní vody z kolektoru B dochází drenáží do vodních toků o velikosti 235 l/s, přetokem 

přes relativní izolátor do kvartéru a připovrchové zóny na úrovni 448 l/s a přetokem do kolektoru A o 

velikosti 58 l/s. Přetok do sousedního hydrogeologického rajonu 4221 při simulaci neovlivněných 

poměrů vychází 14 l/s. 
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Celkem přes prostor sedimentů bělohorského souvrství na území hydrogeologického rajonu 4222 

proudí 753 l/s podzemní vody. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody vypočtené pro variantu odběrů na úrovni roku 2011 jsou 

pro 3. modelovou vrstvu (kolektor B) zobrazeny v obrázku 6-41, kde jsou také zakresleny izolinie 

snížení hladiny podzemní vody v důsledku simulovaných odběrů a pozice jímacích objektů včetně 

čerpaných množství. 

Realizované odběry podzemní vody v HGR 4222 způsobují plošné snížení hladiny podzemní vody na 

značné části území rajonu. Odběry o velikosti 19 l/s z dolní, 115 l/s ze střední a cca 25 l/s z horní kry v 

širší oblasti přírodní rezervace Zbytka (jímací území Litá) způsobují snížení hladiny do 5 m. 

Realizované odběry v jímacím území  Litá ovlivňují i hladiny podzemní vody v hydrogeologickém 

rajonu 4221, kde spolupůsobením odběru z vrtu Lt4 vychází snížení hladiny v řádech prvních jednotek 

metrů. 

Simulované snížení hladiny podzemní vody vyvolané odběry v povodí Kněžné, Štědrého potoka a 

Zdobnice (43 l/s) způsobují snížení hladiny podzemní vody do 10 m. 

Ze srážek v ploše hydrogeologického rajonu 4222 na hladinu podzemní vody infiltruje 1155 l/s (tab. 

7.2). Vlivem odběrů v HGR 4222 dochází ke zvýšení přeshraničního přítoku podzemní vody z HGR 

4221 z 50 l/s ve variantě bez simulovaných odběrů, na 77 l/s při simulovaných odběrech. Infiltrované 

množství je v jednotlivých vrstvách drénováno do říční sítě (892 l/s) nebo čerpáno v jímacích 

objektech (307 l/s). 

 

Tabulka 6-12 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

 kvartér a 

připovrchová zóna 

jizerské souvrství - 

izolátor 

bělohorské souvrství - 

kolektor B 

cenoman - 

kolektor A 

 

CELKEM 

modelová vrstva 1 2 3 4  

efektivní infiltrace 717 0 404 33 1155 

přetok z 4222 11 0 65 - 77 

přetok z nadloží - 331 302 61 - 

přetok z podloží 307 277 74 - - 

celková dotace 1035 609 846 94 1231 

drenáž do vodních toků 671 0 204 17 892 

odtok do 4222 26 0 10 0 37 

odtok do podloží 331 302 61 0 - 

odtok do nadloží - 307 277 74 - 

odběry 7.4 0.3 296.6 2 307 

celkový odtok 1035 610 848 94 1235 

 

K dotaci zásob podzemní vody do vodárensky využívaného kolektoru B dochází efektivní infiltrací na 

výchozech kolektoru o velikosti 404 l/s, přetokem přes nadložní relativní izolátor jizerského souvrství 

na úrovni 302 l/s a přetokem z podložního kolektoru A o velikosti 74 l/s. K odtoku podzemní vody z 

kolektoru B dochází drenáží do vodních toků o velikosti 204 l/s, odtokem 10 l/s do HGR 4221, 

přetokem 277 l/s do nadloží a přetokem 61 l/s do podložního kolektoru A. Z čerpaných objektů je z 

kolektoru B jímáno 297 l/s podzemní vody. Oproti neovlivněnému stavu odběry, vzrostly přítoky do 

kolektoru B ze 753 na 846 l/s. 
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K odtoku podzemní vody z kolektoru B dochází drenáží 209 l/s do vodních toků, odtokem do HGR 

4222 na úrovni 65 l/s, přetokem 158 l/s do nadloží a přetokem do podložního kolektoru A o velikosti 

162 l/s. Z čerpaných objektů je z kolektoru B jímáno 32 l/s podzemní vody. Oproti neovlivněnému 

stavu odběry vzrostly přítoky do kolektoru B z 605 l/ na 630 l/s. 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody je pro období hydrologických 

let 2001-2010 řešena v měsíčním kroku. Na úroveň hladiny podzemní vody má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu, 

 odběry podzemní vody 

Vývoj celkových odběrů podzemní vody v rajonu 4222 v simulovaném období je dokumentován v 

obr. 6-29. V simulovaném období let 2001 až 2010 bylo čerpané množství podzemní vody vyrovnané. 

Odběry ve střední kře v oblasti přírodní rezervace Zbytka jsou barevně zvýrazněny (cca 120 l/s). V 

zájmovém území dominuje sezónní kolísání hladiny podzemní vody v důsledku ročního chodu 

efektivní srážkové infiltrace. 

 

 

Obrázek 6-29 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

Pro kalibraci transientního modelu byl k dispozici režim kolísání hladin v pěti vrtech. Vrty VP0131, 

VP0109 a VP0107 monitorují mělkou kvartérní zvodeň podzemní vody. Vrt VP7203 (HP-1) je 22 m 

hluboký a monitoruje poměry proudění v připovrchové zóně křídových sedimentů, vrt VP7222 (US-

1T) je hluboký 82 m a monitoruje hladinu podzemní vody v hlavním kolektoru B. 

Měřené a modelové hladiny v monitorovacím vrtu VP0131 jsou porovnány na obrázku 6-30. Vrt 

monitoruje nejsvrchnější kolektor s volnou hladinou podzemní vody a přímou efektivní infiltrací. V 

oblasti vrtu dochází k drenáži podložního kolektoru B. Měřená hladina ve vrtu vykazuje relativně 

nízkou rozkolísanost (obvykle s rozkmitem cca 1 m) s dobře patrnou roční periodou. Z porovnání 
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modelové a měřené hladiny podzemní vody je zřejmé, že u tohoto vrtu bylo dosaženo přiměřené shody 

v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. 

 

Obrázek 6-30 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP0131 

 

V obrázku 6-31 jsou porovnány měřené a modelové hladiny ve vrtu VP7222 (US-1T), který 

monitoruje hladinu v hlavním kolektoru B v Byzhradci. Modelová hladina podzemní vody vychází výš 

než hladina měřená. Transientní simulace věrohodně vystihuje rozsah i amplitudu kolísání hladiny 

podzemní vody. 

 

Obrázek 6-31 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP7222 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno rozdílnou dotací ze srážek v jednotlivých 

měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce hydrologických let 

2001 až 2010 jsou pro hydrogeologický rajon 4222 dokumentovány v obr. 6-32. Měsíční hodnoty 

srážkové infiltrace byly modelem odladěny v rozmezí nuly až pěti násobku průměrné (stacionární) 

infiltrace (1155 l/s). 

V obrázku jsou rovněž dokumentovány měsíční změny modelové drenáže podzemní vody do 

povrchových toků. Drenáž do toků kolísá v rozmezí 0,5 až 1,7 násobku průměrné stacionární drenáže 

(1166 l/s, varianta bez odběrů podzemní vody). 
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Obrázek 6-32 Odladěná efektivní infiltrace a modelová drenáž v HGR 4222 

 

 

Obrázek 6-33 Modelové doplňování přírodních zdrojů v kolektoru B (HGR 4222, neovlivněné proudění) 

 

Modelový průběh doplňování a prázdnění zásob podzemní vody v kolektoru B v období 2001 až 2010 

pro variantu neovlivněnou odběry podzemní vody je dokumentován v obrázku 6-33 a 6-34. Odtok a 

přítok z hydrogeologického rajonu 4221 je minimální. Zejména v jarních měsících převažuje dotace 

přímou efektivní infiltrací na výchozech kolektoru, která v letních a podzimních měsících klesá a v 

dotaci kolektoru B převažuje přetok podzemní vody z nadložních vrstev. 

Převážná část podzemní vody z kolektoru B za neovlivněných poměrů přetéká přes nadložní relativní 

izolátor jizerského souvrství do kvartéru nebo připovrchové zóny, kde je drénována do vodních toků. 

 

 

Obrázek 6-34 Modelová drenáž a odtok podzemní vody z kolektoru B (HGR 4222, neovlivněné proudění) 
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6.2.3.  PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

TRANSIENTNÍ SIMULACE  - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

V transientní simulaci průměrného hydrologického roku je modelová infiltrace pro jednotlivé měsíce 

stanovena jako aritmetický průměr měsíčních hodnot infiltrace zjištěných v rámci transientního 

modelu pro období hydrologických let 2001 až 2010 (obr. 6-32). Měsíční hodnoty efektivní infiltrace 

jsou dokumentovány v obrázku 6-35, měsíční drenáž v obrázku 6-36. Grafy dokumentují simulaci bez 

odběrů podzemní vody. 

 

 
Obrázek 6-35 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Největší doplnění zásob podzemní vody obvykle nastává v období únor – duben, kdy dochází sycení 

připovrchové zóny z tání sněhu a infiltrací jarních srážek, které v tomto období nejsou spotřebovávány 

evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace nastává v období červen až prosinec (obr. 6-35). 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků vychází poměrně stabilní. Maximální odtok 

podzemní vody (nastává v březnu a dubnu) je mírně zpožděn za maximem doplnění přírodních zdrojů. 

K nejmenší drenáži podzemní vody do vodních toků dochází v podzimních měsících (obr. 6-36). 

 

 

Obrázek 6-36 Drenáž do vodních toků v průměrném hydrologickém roce 

 

Rozložení průměrné celkové dotace kolektoru B (3. modelová vrstva) v měsících průměrného 

hydrologického roku je dokumentováno v obrázku 6-37. V období únor až duben převládá dotace 
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kolektoru B efektivní infiltrací na jeho výchozech. Zejména v letních a podzimních měsících převládá 

dotace podzemní vody do kolektoru B z podložního cenomanského kolektoru a přetokem infiltrované 

srážkové vody přes relativní izolátor jizerského souvrství (přes druhou modelovou vrstvu). 

 

 

Obrázek 6-37 Modelové doplňování přírodních zdrojů kolektoru B (HGR 4222, neovlivněné poměry proudění) 

 

 

Obrázek 6-38 Modelové odvodnění kolektoru B (HGR 4222, neovlivněné poměry proudění) 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci analýzy změn vodohospodářského využití území byly realizovány stacionární simulace, které 

zohledňují různé potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou tři modelové varianty, které umožňují 

posoudit ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti kalibrovanému 

stavu (odběry 2011): 

 Blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 z 

každého registrovaného odběrného místa, celkem 391 l/s. 

 Plošného navýšení odběrů – navýšení všech odběrů o 15 %, celkem 393 l/s. 

 Plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15 %, celkem 290 l/s. 

V tabulce 6-13 jsou uvedeny odběry podzemní vody v jednotlivých rajonech pro simulované 

modelové varianty. Ve variantě blízké perspektivy jsou odběry zvýšeny o cca 14 % (391 l/s). 
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Tabulka 6-13 Simulované odběry podzemní vody v jednotlivých variantách 

varianta odběru/HGR R6 4221 4222 

průměr 2011 341 35 307 

blízká perspektiva 391 42 349 

plošné navýšení 393 40 353 

plošné snížení 290 29 261 

 

V tabulce 6-14 jsou pro jednotlivé modelové varianty odběrů dokumentovány bilance podzemní vody 

pro kolektor B (3. modelovou vrstvu). Zvýšení odběrů podzemní vody má za následek zvýšení přítoku 

podzemní vody do kolektoru B přes nadložní křídové sedimenty. Při zvýšení odběrů o cca 30 l/s se 

přetok podzemní vody zvýší o 8 l/s, zároveň se mírně zvýší dotace podzemní vody ze sousedního 

kolektoru HGR 4221. S nárůstem odběrů dochází ke zmenšení přetoku podzemní vody do nadloží a k 

poklesu drenáže podzemní vody. 

 

Tabulka 6-14 Bilance podzemní vody kolektoru B v simulovaných variantách 

  

neovlivněný režim 

 

odběry 2011 

blízká  

perspektiva 

15 % 

navýšení 

15 % 

snížení 

modelová vrstva 3 3 3 3 3 

efektivní infiltrace 404 404 404 404 404 

přetok z 4221 38 65 68 71 60 

přetok z nadloží 237 302 310 316 289 

přetok z podloží 74 74 75 74 74 

celková dotace 753 846 857 865 828 

drenáž do vodních toků 235 204 197 200 208 

odtok do 422 14 10 10 10 11 

odtok do podloží 58 61 61 61 60 

odtok do nadloží 448 277 264 256 299 

odběry 0.0 297 328 341 252 

celkový odtok 754 848 859 867 830 

Využití přírodních zdrojů kolektoru B (%)  39 44 45 33 

 

U modelových variant byla zároveň sledována absolutní a plošná změna hladiny podzemní vody 

vyvolaná rozdílnými odběry v porovnání se základní kalibrační variantou (simulace průměrných 

odběrů v roce 2011). Variantní zvýšení odběrů podzemní vody vyvolá plošné snížení hladiny 

podzemní vody, které ale nepřesahuje 1,5 m. Plošně snížení zasahuje od povodí Metuje až po Bělou. 

Zvýšení odběrů ve střední kře v širším okolí PR Zbytka ze 115 l/s na 130 l/s způsobí pokles hladiny o 

10 až 50 cm na úroveň 256-257,2 m n.m. v PR. 

Snížení odběrů vyvolá plošné zvýšení hladiny podzemní vody v ploše turonského kolektoru mírně 

přesahující 25 cm. V oblasti PR Zbytka dojde vlivem snížení odběrů podzemní vody k nárůstu hladiny 

podzemní vody o cca 70 cm oproti stavu vyvolanému průměrnými odběry. 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů (v rozsahu pravděpodobných scénářů)  na režim proudění podzemní  vody v oblasti 

hydrogeologického rajonu 4222. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení 

odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i 15% zvýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody 

pouze v menší míře. Z variant zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou 

citlivější oblasti, kde jsou přírodní zdroje omezeny nebo jsou odběry situovány do oblastí s menší 

transmisivitou hlavního kolektoru B. 
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Při odladěných hodnotách velikosti dotace podzemních vod ze srážek pro celý hydrogeologický rajon 

na úrovni 1155 l/s představuje celkový odběr v základní variantě (průměr za rok 2011, 300 l/s) využití 

přírodních zdrojů na úrovni přibližně 26,5 %, ve variantě blízké perspektivy a 15% zvýšení odběrů na 

úrovni přibližně 30 % a při plošném snížení pokles na úroveň cca 20 % přírodních zdrojů 

hydrogeologického rajonu. 

Procentuální využití zdrojů podzemní vody kolektoru B, vztažené k dotaci podzemní vody bez 

simulovaných odběrů (753 l/s),  je dokumentováno v posledním řádku tabulky 6-14. 

Prezentované modelové varianty a vypočtené hodnoty odběrů však nezohledňují lokální situaci ani 

lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích ani hydrogeologických rajonech a 

posuzují rajon pouze jako celek. 

Odběry podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 4222 dochází k ovlivnění bilance i proudění 

podzemní vody v sousedním HGR 4221. 
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Obrázek 6-39 Zóny hydraulické vodivosti regionu 6 kolektoru B, 3. modelová vrstva 
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Obrázek 6-40 Modelové hladiny podzemní vody regionu 6 kolektoru B bez odběrů podzemní vody 
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Obrázek 6-41 Modelové hladiny podzemní vody regionu 6 kolektoru B simulace odběrů podzemní vody z roku 

2011 oproti neovlivněnému stavu 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

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 až 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

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. 
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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.  

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 - Tabulka 4-11. 

 

V kolektoru A se zhoršuje upravitelnost od J (JV) k SZ do centra pánve – od kategorie A2 (méně i A1) 

po kategorii A3 na většině území, až po nejhorší >A3 v širším okolí Kostelce nad Orlicí (přibližně 

odpovídá tzv. rychnovské akumulaci fluoridových minerálních vod – viz kapitola 4.4). Nejhorší 

upravitelnost >A3 způsoubují vysoké obsahy Cl, SO4, méně často F, Fe; na potštejnské a litické 

antiklinále (vesměs na výchozech) též Al, Be. 

 

V kolektoru B v generelu převažuje příznivá upravitelnost v kategorii A2, druhá co do rozlohy je 

nejlepší kategorie A1. Jižně od Rychnova nad Kněžnou a v okolí Dobrušky se upravitelnost zhoršuje 

na kategorii A3, převážně vlivem dusičnanů. 

 

Připovrchová zóna se příliš nepodobá poměrům v kolektoru B. Ale i tady jsou nejčastější příznivé 

upravitelnosti v kategorii A2, méně A1 (v okolí Potštejna, Dobrušky, na S od Častolovic). Na S a SZ 

při hranici rajonu a lokálně i jinde se upravitelnost zhoršuje na A3 (vlivem NO3, Fe) až na nejhorší 

>A3. 

Lokální znečištění (skládky, průmyslová kontaminace) se vyskytuje především na jižním okraji 

Rychnova nad Kněžnou (kovy, organika), severně Dobrušky, severně Častolovic, v menším rozsahu u 

Vamberka, Českého Meziříčí, Kostelce nad Orlicí, Opočna… 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                  ID EIS 10051606-SFŽP 

109 

 

 

Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru B 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4222 se nachází 6 vrtů a dva prameny s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody, vrt V-131 reprezentuje přípovrchovou zónu bělohorského souvrství (kolektoru B), 4 vrty 

a jeden pramen reprezentují kolektor B, jeden vrt kolektor A. Pramen PP 0053 vytéká z izolátoru. 

Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obrázku 

7-4, grafy koncentrací vybraných prvků na obrázcích 7-5. 

 

Obrázek 7-4 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

276565 -624754.89 -1037102.9 254.32 V-131 VP 0131 mělký 5.5 České Meziříčí 

277849 -615518.87 -1045304.4 306.03 US-1T VP 7222 B 65 Byzhradec (Černíkovice) 

277852 -614178.7 -1048132.6 310.58 US-020T VP 7224 B 96 Černíkovice 

279068 -617883.43 -1054685.8 263.24 US-019T VP 7225 B 120.4 Častolovice 

279067 -607673.5 -1061788 319.69 US-05T VP 7221 B 60 Potštejn 

628501 -604954 -1063926 398.00 Pod Láparkem PP 0051 B  0.1 Sopotnice 

280496 -606748.61 -1056703.4 498.67 HP-1 VP 7203 A 13.2 Vamberk 

715928 -618091 -1050645 290.00 V Markově olšině PP 0053 IZ  0.1 Velká Ledská 
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Celková mineralizace mělkého vrtu VP 0131 (V-131, kvartér) dosahuje vyšších hodnot než všechny 

ostatní – pohybuje se mezi 0,9 až 1,0 g/l bez žádného trendu. Oproti ostatním vrtům jsou zde také 

zvýšené koncentrace síranů a chloridů, obojí s mírně klesajícím trendem, avšak minimální obsahy 

NO3. Ve vrtu VP 7302 (HP-1 – infiltrační oblast kolekoru A) je celková mineralizace velmi nízká – 

okolo 0,10 g/l a výrazněji než v ostatních vrtech zde klesají sírany, dusičnany jsou též v minimálních 

koncentracích.  Ostatní vrty nejeví žádný trend. 

V kolektoru B se celková mineralizace pohybuje mezi 0,30 - 0,55 mg/l, v izolátoru je o něco vyšší – 

0,65 g/l. Ve všech vrtech jsou nízké hodnoty dusičnanů, v pramenech jsou pak hodnoty vyšší, zejména 

v prameni z izolátoru (PP 0053 ekvivalent kolektoru C) – od roku 1991 se jejich hodnota snižuje ze 60 

na méně než 40 mg/l. V prameni PP 0051 Pod Láparkem (kolektor B) se zřetelně snižuje obsah síranů, 

částečně i Cl, kdežto NO3 zůstávají víceméně na 20 mg/l (nevhodné pro kojence). 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR zpracovala „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 obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

V rámci hydraulického modelování bylo posuzováno snížení hladiny podzemní vody odběrem 

z křídového kolektoru B a chráněnými biotopy (Obrázek 8-1).  

 

 

Obrázek 8-1 Snížení hladiny odběry a chráněné biotopy v HGR 4222 
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8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

Významná vazba biotopů k odběrům je identifikována v PR Zbytka a PP Opočno. Ostatní chráněné 

biotopy leží na artéském stropu a nemají přímý vztah k úrovni hladiny podzemní vody ve vodárensky 

využívaném kolektoru B.  

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

8.1.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

OPOČNO 

 

Obrázek 8-2 Opočenská obora (Foto: Tomáš Merta, CC BY-SA 4.0) 
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PP Opočno tvoří zámecký park v kaňonovitém údolí Zlatého potoka v antiklinálním vyklenutí 

křídových vrstev, kde vyvěrají přelivné prameny přes práh podložního krystalinika. Jímání mělkou 

studnou pro město Opočno nevyvolává vysoušení údolního dna protékaného Zlatým potokem 

s dekorativními rybníčky. 

Hlavním předmětem ochrany jsou populace silně ohroženého zvláště chráněného druhu páchníka 

hnědého (Osmoderma eremita) a ohroženého zvláště chráněného druhu roháče obecného (Lucanus 

cervus) a jejich biotopů. Biotopem se rozumí jednak stanoviště jejich rozmnožování, vývoje, tak i 

stanoviště využívaná mimo období rozmnožování. 

Dlouhodobým cílem je zajištění stabilních populací páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče 

obecného (Lucanus cervus) v lokalitě, konkrétně zachovaní podmínek pro udržení a rozvoj těchto 

druhů v lokalitě. 

V případě páchníka hnědého (Osmoderma eremita) se jedná o zajištění existence vhodných doupných 

stromů (listnaté stromy s měkčím dřevem). V případě roháče obecného (Lucanus cervus) o zamezení 

likvidace a odstraňování pařezů a mrtvého dřeva listnatých stromů (převážně dubů). 

PP a EVL Opočno je faunisticky i ochranářsky velmi cenná lokalita. Jedná se totiž o pozůstatek 

rozvolněných pastevních lesů, které naší krajině v minulosti dominovaly. V oboře se vyskytují 

faunisticky i ekologicky velmi významné druhy. 

Na okraji přírodní rezervace se nachází přirozené odkryvy zachycující transgresi křídy přes 

proterozoické fylity novoměstské skupiny. Mezi fylity a křídovými spongilitickými slínovci 

(opukami) bělohorského souvrství (turon) je stratigrafická mezera (hiát) několika miliónů let, který se 

v profilu projevuje tzv. úhlovou diskordancí mezi ukloněnými fylity a vodorovně uloženými opukami. 

Bazální křídové členy (perucké a korycanské vrstvy cenomanského stáří) zde nejsou vyvinuty, což 

svědčí o tom, že tato oblast tvořila v období cenomanu morfologickou elevaci (tzv. vyhnanický hřbet), 

která byla zalita mořem až v době turonské záplavy. 

(Plán péče o přírodní památku Opočno; http://lokality.geology.cz) 

 

ZBYTKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8-3 Rozsah PR Zbytka a 

ochranného pásma vodních zdrojů 

(OVVZ) 

(OPVZ, jímací vrty a potrubí modře, PR 

Zbytka červeně) 

 

 

http://lokality.geology.cz/
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PR Zbytka byla vyhlášena v roce 1994 v prostoru ochranného pásma vodárenského zdroje Litá, kde 

se díky zatravnění orné půdy a asanaci statku s velkokapacitním ustájením dobytka a zavedením 

opatření ochraně jímané podzemní vody podařilo změnit zemědělskou produkční plochu do 

hygienické plochy s přírodě blízkým režimem. Tento stav byl využit k vyhlášení přírodní rezervace 

pro druhově bohaté fytocenologické společenstvo vázané na alkalický mokřad v okolí artéských 

pramenů.  

Podloží PR Zbytka tvoří svrchnokřídové sedimenty překryté sedimenty čtvrtohorními (štěrkopísek, 

povodňové a sprašové hlíny). Místy se vyskytují humolity. Přes území prochází tektonická porucha 

(opočenská flexura), na kterou byly v minulosti vázány vydatné vývěry podzemních vod bohatých na 

vápník. V jejich místech vznikly pramenitové kupy, místy dosud patrné. 

Podrobný popis přírodní rezervace je v samostatné zprávě (Patzelt et al. 2015) ze které uvádíme 

zkrácenou charakteristiku:  

 

 

Obrázek 8-4. Letecké snímky PR Zbytka a okolní krajiny – srovnání stavu před kolektivizací s dnešní podobou. 

(Foto: http://kontaminace.cenia.cz/, http://bohemiaorientalis.cz/zbytka) 

 

Lokalita Zbytka (obr. 8-14, 15, 16) je pravděpodobně pouze malým zbytkem slatin (až černav), které 

se vyskytovaly v celé Opočenské kotlině. Na dřívější podstatně větší rozsah ukazují půdní poměry a 
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ojedinělá data o rozšíření některých významných slatinných druhů v literatuře ze druhé poloviny 19. 

století (Arabis nemorensis, Carex distans, C. hostiana, Centaurium pulchellum, C. uliginosum, 

Symphytum bohemicum, Teucrium scordium především v okolí Mochova a Chropotína). Tyto slatiny 

byly z velké části závislé na vývěrech artézských vod, které byly v části pánve více vzdálené od hor 

pravděpodobně silně mineralizované: svědčí o tom jak výskyt pěnovců se sírany ve Zbytkách, tak 

bohužel již vytěžená almová kupa u Bolehoště, a konečně i výskyt některých druhů se silnou 

subhalofytní tendencí (Lotus tenuis u Čanky a Jeníkovic, Centaurium uliginosum a Tetragonolobus 

siliquosus u Mokrého).  

 

 

Obrázek 8-5 Situování PR Zbytka  

 

První nález z lokality Zbytka pochází ze začátku století (nález Phyteuma orbiculare). Již od objevení 

lokality v literatuře je konstatován ústup řady druhů, který je spojován s odvodňováním, rozsáhlou 

výsadbou topolů a další zemědělskou činností. V průběhu 2. světové války byla ochrana lokality 

zajištěna částečným pronájmem Přírodovědným klubem z Hradce Králové, který doplácel majitelům 

pozemků ušlé zisky za to, že lokalitu kosili pouze jednou a nehnojili ji. Po druhé světové válce se však 

pro neschopnost státní ochrany přírody nepodařilo trvalou ochranu této lokality zajistit, což vedlo k 

postupnému ubývání významných druhů, snižování velikosti jejich populací a hlavně plošnému 

ubývání slatin. Část z nich byla rozorána, část zarostla výsadbami topolů a olší. Ve srovnání se stavem 

na konci 30. let je rozloha lesa v současnosti dvojnásobná, což se nepochybně projevuje i podstatně 

vyšší transpirací. V osmdesátých letech celkově chudších na srážky mělo vliv i čerpání artéské vody 

pro vodovod (zásobování Hradce Králové). Analýza historických údajů však ukázala, že největší 

změny a úbytek druhů jsou následkem změn vyvolaných již dříve. Zde měly pravděpodobně vliv i 

přirozené procesy – např. snížení vydatnosti pramenů vlivem postupného zacpání jejich vývodů 

pěnovcem, případně též snížením napětí artézských vod. Důsledkem byl zánik starých pramenů a 
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vznik nových pramenných vývěrů, ty části lokality, kde nové prameny vznikaly, byly uměle 

odvodněny. Výsadba topolů vedla k rozsáhlé dekompozici slatiny, pokles povrchu v okolí artéského 

vývěru je více než 0,5 m. 

Změny v druhovém složení společenstev na lokalitě Zbytka nejsou novodobou a krátkodobou 

záležitostí, ale probíhají v různé míře již od objevení lokality ve 30. letech 20. století. Úbytek 

jednotlivých druhů a tedy následné ochuzení a degradace původních společenstev je výsledkem 

pomalých, většinou antropogenně podmíněných změn, které dosáhly nejvyšší intenzity v posledních 

letech. Rostlinné druhy, které jsou vázány na velmi úzké rozpětí podmínek, při jakékoliv 

dlouhodobější výchylce od normálu velmi rychle ustupují a jsou nahrazovány druhy s širší 

ekologickou amplitudou. Převládnutí právě takových druhů můžeme na lokalitě pozorovat na mnoha 

místech, kde se nešetrné zásahy projevily nejvíce. Většinou jsou to společenstva s jedinou expanzívní 

dominantou (např. Phalaris arundinacea či Deschampsia caespitosa) nebo vysázené topolové lesy, 

jejichž bylinné patro je co do druhové bohatosti a výskytu vzácných druhů nesrovnatelně chudší než 

původní společenstva slatin zaznamenaná na lokalitě v minulosti.  

 

 

Obrázek 8-6 Bledule jarní + Zvonečník hlavatý  

(foto Patzelt 2015) 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které se podílejí na ochuzení zdejší flóry je změna ve vodním 

režimu lokality. Snížení hladiny podzemní vody vede k tomu, že nedochází k pravidelné jarní dotaci 

oligotrofní a silně alkalickou podzemní vodou, což je jeden ze základních předpokladů vzniku slatin. 

Na mnohých místech byly vysázeny stromy, které výrazně snižují obsah vody v půdě transpirací, což 

se opět nepříznivě projevuje v celkovém ročním kolísání vody na lokalitě. Vybudování melioračních 

struh mělo za následek rychlý odtok podzemní vody zvláště v jarních měsících, kdy by tyto lokality 

měly být delší dobu přeplaveny. Komplex všech těchto faktorů způsobuje, že vegetační kryt na 
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lokalitě trpí značným nedostatkem vody v průběhu celého roku a tento nedostatek se bezprostředně 

podílí na degradaci celých společenstev a úbytku nejdůležitějších druhů.  

Vedle značného vláhového deficitu jsou biotopy na lokalitě vystaveny eutrofizaci, která opět velmi 

nepříznivě ovlivňuje složení vegetačního krytu. K eutrofizaci dochází jednak značnou depozicí 

dusíkatých sloučenin z ovzduší, čemuž v podstatě není možno zabránit. Nicméně nemalou měrou se na 

eutrofizaci lokality podílí i přeplavování eutrofní vodou v době povodní. Ponechání pokosené biomasy 

přímo na lokalitě má za důsledek značný přísun živin, což je pro oligotrofní druhy nevhodné.  

Z floristického hlediska jsou v dnešní době (po změně vodního režimu) nejcennějším a druhově 

nejbohatším lučním společenstvem bezkolencové louky, ale cenné jsou i plošně nejrozsáhlejší a velmi 

kvalitní aluviální psárkové louky (pravidelně kosené) asociace Alopecuretum pratensis. Pěkně 

vyvinuté jsou i další nelesní společenstva jako pcháčové louky nebo vegetace vysokých ostřic, která se 

často prolíná s dalšími biotopy, s nimiž tvoří plynulé přechody. Na lokalitě je reprezentována několika 

asociacemi: např. Caricetum gracilis, Caricetum acutiformis, Caricetum distichae. Ověřen byl výskyt 

ohrožených druhů v posledních letech jako např. ostřice Davallova (Carex davalliana), huseník hajní 

(Arabis nemorensis), třtina pestrá (Calamagrostis varia), pampeliška braniborská (Taraxacum 

brandenburgicum), p. klamavá (T. mendax), p. Skalińské (T. skalinskanum), violka vyvýšená (Viola 

elatior) aj. 

Z lesních společenstev jsou cenné zachovalé rozsáhlé porosty údolních jasanovo-olšových luhů a 

fragmenty tvrdého luhu nížinných řek. Lokalita je velmi cenná i z hlediska zoologického, hnízdí zde 

řada ptáků typických pro společenstva listnatých lesů, výrazně jsou zastoupeny mokřadní a rašelinné 

druhy hmyzu aj. Významná je lokalita výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina).    

Centrální část území je převážně tvořena většími fragmenty tvrdého luhu nížinných řek, na které 

navazují rozsáhlé komplexy střídavě vlhkých bezkolencových luk, střídající se s porosty vegetace 

vysokých ostřic na nejvlhčích místech. Mokřadní olšiny jsou zastoupeny pouze dvěma fragmenty v 

centrální části lokality. Tvrdé luhy nížinných řek tvoří porost v horní Z části lokality. Hercynské 

dubohabřiny se vyskytují jen v několika fragmentech na okraji lokality, svým bylinným patrem místy 

vykazují přechod k tvrdému luhu nížinných řek. Rozsáhlé porosty aluviálních psárkových luk se 

vyskytují v SV části lokality. Mezofilní ovsíkové louky tvoří jediný fragment v j. okrajové části 

území. Naopak pcháčové louky se nacházejí v z. části. V minimálním zastoupení jsou přítomny i další 

biotopy např. mokřadní vrbiny jako liniová společenstva odvodňovacích kanálů. Téměř celá niva 

Zlatého potoka je odlesněna a intenzivně zemědělsky využívána, velká část území je tvořena loukami. 

V současnosti je sice převážná většina lučních ploch pravidelně obhospodařována, ale na druhovém 

složení se negativně projevuje hnojení a dosévání nepůvodních rostlin (Trifolium sp. div., Bromus 

mollis). Především intenzifikace zemědělské výroby a změna hydrologického režimu měly za následek 

rozsáhlé a nevratné změny ve složení lučních fytocenóz v minulosti. Vymizela slatinná společenstva, 

která byla nahrazena vysokými ostřicemi a bezkolencovými loukami, společenstva střídavě mokrých 

luk a vlhkých pcháčových luk byly v minulosti mnohem častější než dnes, současné louky nabyly 

často charakter psárkových porostů. Rozsáhlejší porosty lesů (mimořádně zachovalé) tvoří tvrdý luh 

nížinných řek, údolní jasanovo-olšové luhy a dubohabřiny.  

Rezervace je jedním z posledních zbytků rozsáhlejších východočeských slatin vázaných na přirozené 

vývěry podzemních vod, které byly v minulosti téměř bezezbytku odstraněny meliorací. Vysoká 

hladina podzemních vod neumožnila přeměnit celé toto území na ornou půdu. V první polovině 19. 

století bylo území využíváno převážně jako louky a pastviny; lesy a orná půda tvořily jen menší část. 

Ve druhé polovině 19. století se zvětšila rozloha lesa a orné půdy (zelnice). Do současnosti 

nezachovaly ani nedaleké rybníky s přilehlými slatinami a listnatými lesy. K nejcitelnějším zásahům 
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do území došlo ve 20. století. Vedle dalšího zalesňování bylo přeloženo koryto potoka Lité. Kromě 

Zlatého potoka byly ostatní vodní toky zregulovány a byl vytvořen systém odvodňovacích a 

zavlažovacích kanálů. Od 70. let dochází k intenzivnímu čerpání podzemních vod v prostoru PR 

Zbytka. Střet vodárenských odběrů a ochrany přírody je dále specifikován v Kapitole 9 Střety zájmů. 

(http://www.nature.cz,  http://bohemiaorientalis.cz/zbytka/) 

 

BROUMARSKÉ SLATINY 

 

Obrázek 8-7 PP Broumarské slatiny  

(Foto: Tomáš Merta, CC BY-SA 4.0) 

 

Přírodní památka Broumarské slatiny o rozloze 1,69 ha se nachází na sever od spojnice města Opočno 

a obce Semechnice v okrese Rychnov nad Kněžnou. K vyhlášení chráněného území došlo 1. 1. 1984. 

Předmětem ochrany jsou cenné slatinné, bezkolencové louky a porosty vysokých ostřic, mokřadní 

olšiny, jasano-olšový luh a vlhká dubohabřina s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů 

rostlin (hlavně vstavačovitých) a živočichů ve všech jmenovaných biotopech. Cílem ochrany je 

zachování předmětu ochrany ve stavu příznivém z dlouhodobého hlediska a zlepšení stavu jeho 

nejohroženějších složek.  

Z chráněných rostlin zde byl nalezen např. kriticky ohrožený hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), 

prstnatec plamatý (Dactylorhira incarnata) nebo ostřice Davallova (Carex davalliana). Z mechů pak 

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), která je sledovaná v rámci evropského programu 

NATURA 2000. 

(http://portal.gov.cz; http://www.natura.estranky.cz) 

 

 

http://www.nature.cz/
http://bohemiaorientalis.cz/zbytka/
http://portal.gov.cz/
http://www.natura.estranky.cz/
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DĚDINA U DOBRUŠKY 

 

Obrázek 8-8 Řeka Dědina  

(Foto: Tomáš Merta, CC BY-SA 4.0) 

 

Přírodní památka (PP a EVL) Dědina u Dobrušky byla zřízena za účelem dlouhodobého zajištění 

stabilních populací mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky obecné (Cottus gobio), a jejich 

biotopu (s přihlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené druhy vyskytující se v dané lokalitě). 

Biotopem se rozumí vodní tok Dědiny, včetně přítoků a náhonu Zlatého potoka, kde jsou vytvořeny 

charakteristické podmínky zajišťující trvalý výskytpopulace mihule potoční, vranky obecné a dalších 

druhů vázaných na vodní toky. Žádoucí je zachování a zlepšení hydromorfologických parametrů toku 

a navazující nivy a zachování dobrých fyzikálně-chemických vlastností vody. 

Geologické podloží tvoří druhohorní horniny. Ve spodní části (v úseku Dobruška až Chábory) to jsou 

slínovce a jílovité vápence svrchního až středního turonu, v horní části (v úseku Chábory až Podbřezí) 

spikulovské slínovce a slínovce s příměsí jehlic hub spodního turonu. Vlastní niva je pak vyplněna 

holocénními fluviálními štěrky a písky v různém stupni zahlinění. Půdním typem v nivě dědiny je 

fluvizem glejová. Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR se území nachází v oblasti 

černýšových dubohabřin asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum. Ve vlastní nivě Dědiny se 

nacházejí lužní lesy typu střemchových jasenin asociace Pruno-Fraxinetum. 

(Plán péče o přírodní památku Dědina u Dobrušky) 

 

HALÍN 

V půli cesty mezi Novým Městem nad Metují a Dobruškou, na výslunné opukové stráni a přilehlých 

pleistocénních říčních terasách poblíž Běstvin, se rozkládá les Halin (PP a EVL), který je jednou z 

botanicky nejbohatších lokalit Podorlicka. 

Předmětem ochrany jsou zvláště chráněné, silně ohrožené druhy - kuňka ohnivá (Bombina bombina) a 

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a jejich biotopy (s přihlédnutím na ostatní zvláště 

chráněné rostlinné i živočišné druhy, které se v dané lokalitě vyskytují). Biotopem je rybník 

s přiléhajícím litorálem a navazujícími lesními porosty s výskytem střevíčníku pantoflíčku. Dále jsou 

předmětem ochrany biotopy - V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=22
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=33
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vod - ostatní porosty, který je zastoupen na Halínském rybníce a L1.3 Hercynské dubohabřiny 

v lesním komplexu PP Halín. 

 

 

Obrázek 8-9. PP Halín – Střevíčník pantoflíček  

(Foto: http://bohemiaorientalis.cz) 

 

Velkou část rozlohy dnes pokrývá nezajímavá smrková monokultura a na sušších stráních byly 

vysázeny borovice, ale místy se zachovaly fragmenty hezkých listnatých lesů s velmi bohatým 

bylinným patrem. Na vápnitých slínovcích rostou druhově nejpestřejší dubohabřiny s mnoha 

orchidejemi – běžná je okrotice bílá (Cephalanthera damasoniuni) a kruštík širolistý (Epipactis 

helleborine), roste zde i kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a na několika místech lze vidět 

dokonce i střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a okrotici červenou (Cephalanthera rubra), 

která má ve východních Čechách jen tři lokality. Dále zde kvetou vstavač nachový (Orchis purpurea) 

nebo kruštík polabský (Epipactis albensis). Na lesní orchidejky je to určitě vůbec nejbohatší lokalita 

ve východních Čechách. 

Na lesní okraje navazují krásné staré sady a louky plné motýlů s válečkou, svéřepem, šalvějí a 

vičencem. Ve stráních mají nory jezevci, hnízdí zde i výr, v rybníce je početná populace kuňky obecné 

(Bombina bombina), z dalších vzácnějších obojživelníků se zde vyskytuje rosnička (Hyla arborea) 

nebo čolek velký (Triturus cristatus). Kolem cest a okraje lesa poletují batolci a bělopásek topolový. 

Les Halín je však významný a pozoruhodný i z kulturně-historického hlediska. Nachází se zde 

rozsáhlé pohřebiště s mohylami, které ukrývají žárové hroby z doby bronzové a hradištní. 

(Voškerušová (2001); http://bohemiaorientalis.cz/les-halin/; Plán péče o přírodní památku Halín) 

 

http://bohemiaorientalis.cz/les-halin/
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HRADNÍ KOPEC LITICE 

 

Obrázek 8-10. Přírodní památka a hrad Litice  

(Foto: Turistické informační středisko Žamberk, http://www.vychodni-cechy.info) 

 

Základním cílem péče pro přírodní památku (PP) Hradní kopec Litice je zachování a ochrana 

přirozené druhové, věkové, horizontální a vertikálnístruktury porostů odpovídajících stanovišti a 

především ponechání převážně samovolnému vývoji včetně ponechání neohrožujících souší a padlých 

stromů. Ochraně přirozené struktury a veškeré živé složky musí být zcela podřízeny všechny zásahy a 

opatření v hierarchii priorit podle stupně ochrany a ohrožení. Dalším cílem ochrany je zachování 

prostorových vztahů odvíjejících se od kulturní památky hradLitice. Hradní kopec byl po staletí 

udržován i se zřetelem na obranný a hospodářský význam hradu. 

Ostruha a šíje zakleslého meandru v údolí Divoké Orlice tvořená biotitickým granodioritem až 

granitem (litickou žulou) jádra litické antiklinály. Na v. svahu vystupují skalní výchozy pokryté 

kamenitou sutí. Na skalnatém vrcholu cca 100 výškových metrů nad řekou je postaven hrad Litice, 

který je dobrou ukázkou využití těchto granitoidů pro stavební účely. Na sever od litického oblouku, 

na opačném břehu než obec Litice je rozsáhlý činný lom na těžbu litické žuly. Při silnici do Litic (cca 

1 km od Záchlumí), v místech zúžení koryta řeky nad Liticemi, s. od řeky ve svahu je opuštěná štola 

po těžbě barytu a fluoritu, které jsou vázány svým vznikem na granitoidy. 

(http://lokality.geology.cz, Plán péče o přírodní památku Hradní kopec Litice) 

 

CHROPOTÍNSKÝ HÁJ 

Přírodní rezervace (PR) Chropotínský háj ev. č. 132 se nachází poblíž obce Ledce v okrese Hradec 

Králové. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Důvodem ochrany je zbytek lužního 

lesa s bohatou vegetací. Rezervaci Chropotínský háj tvoří listnatý smíšený les s bohatým bylinným 

podrostem, který je typickým příkladem přirozeného porostu. V háji se nachází také uznaná 

bažantnice, z tohoto důvodu nelze do háje vstupovat celoročně. Přírodní rezervace je ve spodní části 

http://lokality.geology.cz/
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podél železniční tratě mírně podmáčena – voda odtéká do antropogenní strouhy Chropotínského 

potoka, který vede do říčky Dědiny, jež ústí v řece Orlici. Místy pelická pararendzina místy hnědozem 

oglejená, příp. vyluhovaný pseudoglej v horní části svahu šedozem oglejená vdolní části svahu 

slatinná černice vzniklá pramennými vývěry vápnité podzemní vody. Převažuje jílovitá, hluboká, 

vazká, zásaditá, sorpčně nasycená, čerstvě vlhká až vhká půda hranolovité struktury. 

 

 

Obrázek 8-11. PR Chropotínský háj – árón plamatý  

(Foto: http://bohemiaorientalis.cz) 

 

Rezervaci tvoří dubohabřina svazu Carpinions bohatým bylinným podrostem. Z ohrožených druhů 

rostlin se zde vyskytuje áron plamatý (Arum maculatum), bledule jarní (Leucojum vernum), lilie 

zlatohlávek (Lilium martagon), dymnivka plná (Corydalis solida), svízel severní (Galium boreale), 

zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a jilm habrolistý 

(Ulmus minor). Z obratlovců zde byl zaznamenán výskyt holuba doupňáka (Columba oenas), 

strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska šedého (Muscicapa striata) a žluvy hajní 

(Oriolus oriolus). 

(Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj) 

 

KOSTELECKÝ ZÁMECKÝ PARK 

Kostelecký zámecký park (PR a EVL) se nachází v Kostelci nad Orlicí u Nového zámku. Přírodně-

krajinářský park je jediným parkem širšího regionu Orlických hor a Podorlicka, který je chráněn 

v kategorii přírodní rezervace a zároveň jedinou rezervací kosteleckého katastru. Je také jedinou 

rezervací bývalého okresu i východních Čech vyhlášenou původně k ochraně ptáků. Patří k nejstarším 

rezervacím Orlických hor a Podorlicka. Je příkladem chráněného území na okraji městské zástavby. 

Byl založen na popud Josefa Ervína hraběte Kinského během výstavby zámku v letech 1829-35.  
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Obrázek 8-12 Kostelecký zámecký park  

(Foto: Hana Kašpaříková, CC BY-SA 3.0) 

 

Při založení parku byly citlivě využity vlastnosti zdejší přírody - údolní nivy a návrší dvou 

pravobřežních štěrkopískových říčních teras Divoké Orlice na podkladu křídových, místy vápnitých, 

usazenin (jílovců a slínovců) v nadmořské výšce 267-291 metrů. Na zdejších vápníkem a živinami 

bohatých těžších půdách typu kambizemních a typických pararendzin, které jsou vyvinuty především 

ve svahu pod alpinem, nivních půdách a ojediněle i pseudoglejích v údolní nivě, se dosud 

zachovaly přirozenější, floristicky bohaté, lesní i luční porosty. Řeka původně meandrovala ve směru 

dnešního slepého ramene údolní částí parku až pod častolovický zámek. V roce 1677 ale zahradil 

ředitel častolovického panství mezi Kostelcem a Častolovicemi její tok tak důkladně, že si prorazila 

strží nové kratší koryto, kterým teče dosud. Připomínkou jejího původního koryta je dnešní slepé 

rameno (lokalita U Slepého ramene, Přelov) s tůněmi. Kolem slepého ramene, které je po většinu roku 

vyschlé, byly do zeleně parku zahrnuty sadovnicky upravené strukturované fragmenty lužních lesů 

(sv. Alno-Padion). Na bohatších půdách ve svahu pod zámkem se zachovaly zbytkysuťových porostů 

(sv. Tilio-Acerion- as. Aceri-Carpinetuma as. Lunario-Aceretum) až dubohabřin (sv. Carpinion, as. 

Melampyro nemorosi-Carpinetum) s hájovými druhy a původně snad i bučin (podsv.Fagenion). Stáří 

některých dubů (Quercussp. div.) převzatých do parkové úpravy z přirozenějších porostů se odhaduje 

až na 360 let. Pod jedním z nich byly nalezeny mince - krejcary z roku 1812. Původně nivní, dnes 

zkulturnělé, louky se nacházejí ve směru k louce Stradina. Do lokality těchto luk bývá situována 

zaniklá středověká ves Stradyny připomínaná již k roku 1352, kdy byla příslušenstvím kostelecké 

rychty. Ves pravděpodobně zanikla již před rokem 1497, podle některých pramenů to bylo již za 

husitských válek. 

Kostelecký park je jedním z dendrologicky nejvýznamnějších parků východních Čech. Spolu 

s opočenským parkem je nejcennějším parkem regionu. V průběhu dendrologického a floristického 

průzkumu tu bylo evidováno téměř 200 taxonů dřevin včetně jejich kultivarů (soupis významných a 

dalších dřevin parku). Nachází se tu řada významných starých stromů a dendrologických rarit. Ze 

sadovnického hlediska vyniká zejména vstupní rovinatá část parku, která je dosud charakterizována 

krásnými a tvarově i barevně harmonizujícími kompozičními celky dřevin. Neobyčejné byly i dálkové 

průhledy - hlavní osový průhled na zříceninu potštejnského hradu byl původně širší, byl v něm 
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obsažen i severovýchodní výhled na město a jeho dominanty - kostel sv. Jiří a Starý zámek. Uzavírala 

ho kulisa jehličnanů, která zakrývala městskou zástavbu i dřívější koželužnu. Jehličnaté stromy 

tmavým zbarvením iluzorně prohlubovaly délku průhledu a tuto iluzi ještě zesilovalo předsazení 

solitérních listnáčů. Dnešní uzávěra parku listnatými dřevinami, která mimo jiné po opadání listí 

umožňuje pohled na městskou zástavbu, průhled podstatně znehodnotila. Také alpinum bylo v roce 

1929 založeno na původním širokém, dnes zarostlém, průhledu do Stradin.  

Z botanického hlediska park vyniká hojným výskytem zvláště chráněných, ohrožených i regionálně 

fytogeograficky významných druhů rostlin, z nichž některé tu mají jedinečnou lokalitu v rámci celého 

Kostelecka nebo dokonce širšího regionu Orlických hor a Podorlicka. 

Park je známou a pozoruhodnou zoologickou lokalitou. Původně byl díky úsilí ornitologicky 

orientovaného hraběte Bedřicha K. Kinského vyhlášen 31. března 1949 tzv. ptačí rezervací. Současně 

zde byla zřízena stanice pro ochranu přírody. Z této doby se  v parku se zachovalo množství ptačích 

budek, krmítek aj. a lokalita je dosud velmi významným refugiem drobného hnízdícího ptactva. 

Hnízdí tu převážně ptáci vázaní na hajní a parkové prostředí, jako například strakapoud velký 

(Dendrocopus major), sedmihlásek hajní (Hyppolais icterina), žluna zelená (Picus viridis) nebo brhlík 

lesní (Sitta europaea). Ze vzácnějších druhů odtud byli uváděni i brkoslav severní (Bombycilla 

garulla), červenka obecná (Erithacus rubeculla) - v roce 1943 zde bylo pozorováno její vzácné 

přezimování, čírka obecná (Anas crecca) - každoročně zde hnízdila poblíž rybníčku v údolní části, 

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) - v roce 1940 

pozorováno vzácné zahnízdění, jikavec (Fringilla montifringilla) - pozorován na průtahu, lejsek 

černohlavý (Muscicapa hypoleuca), linduška lesní (Anthus trivialis), ořešník kropenatý (Nucifraga 

caryocatactes) - v parku střelen v roce 1911, ostříž lesní (Falco subbuteo), pěnice vlašská (Sylvia 

nissoria), slavík obecný (Luscinia megarchynchos) - jeho pozorování v parku v roce 1892 bylo 

nadlouho posledním evidovaným pozorováním druhu v Podorlicku, a vzácný ťuhýk šedý (Lanius 

excubitor). V zámeckém areálu byly také registrovány letní i zimní kolonie vzácných druhů netopýrů - 

ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), zimní kolonie netopýrů černého a ušatého 

(Barbastella barbastellus, Plecotus auritus) a pravděpodobně i zimní výskyt netopýra rezavého 

(Nyctalus noctula). 

(Autor: Mgr. Hana Voškerušová, http://www.zamekkostelecno.cz) 

 

MODLIVÝ DŮL 

PR Modlivý důl se nachází naproti hradu Potšejn. Základním cílem péče je zachování, ochrana a 

podpora přirozené druhové, věkové, horizontální a vertikální struktury porostu odpovídajícího 

stanovišti a převážně ponechání samovolnému vývoji včetně ponechání souší a padlých stromů. Název 

lokality pochází od zdejšího historického shromaždiště Českých bratří, kteří se zde scházeli k 

modlitbám v době třicetileté války, kdy byli pronásledováni. Na památku těchto událostí je v 

Modlivém dole umístěn kámen, sloužící jako památník na pobělohorské události a události spojené s 

pronásledováním Jednoty bratrské. 

Rezervaci tvoří výsek z táhlého, svažitého, kamenitého až skalnatého a členitého komplexu z velké 

části přirozených lesů táhnoucího se od Potštejna na jih nad Divokou Orlicí a jejími přítoky. Velká 

část tohoto členitého a těžko přístupného komplexu si zachovala právě díky extrémnosti stanovišť 

poměrně přírodě blízkou druhovou a prostorovou strukturu. Nachází se poblíž i hodnotnější a větší 

území než toto ZCHÚ - suťový velmi starý javorobukový porost přímo naproti potštejnskému kopci 

nad Divokou Orlicí, který je postupně obnovován.  

http://www.zamekkostelecno.cz/
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Obrázek 8-13. PR Modlivý důl - základní kámen  

(a zároveň památník na pobělohorské události a události spojené s pronásledováním Jednoty bratrské) a altánek 

na okraji rezervace (Foto: Mirka Schärfnerová, http://www.panoramio.com) 

 

Extrémnost terénu spolu s obohaceným, živným charakterem stanoviště způsobily zachování velkého 

podílu porostů s přirozenou skladbou obnovujících se zpravidla samovolně přirozenou cestou, tedy jak 

druhově tak i geneticky původních. Jen vymizela téměř jedle bělokorá. Jak doslova záchranný vliv na 

zachování přirozené skladby měl terén je dobře patrné na ostré hranici mezi umělými smrčinami a 

přirozenými listnatými porosty, která přesně odpovídá hranici mezi přístupným (včetně alespoň trochu 

mírnějších a přístupnějších svahů) a nepřístupným skalnatým, suťovým či skeletnatým terénem. 

(Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl) 

 

ORLICE A LABE 

 

Obrázek 8-14 Soutok řek Labe a Orlice (Foto: http://www.fotogalerie-hradecko.eu) 

 

EVL Orlice a Labe představuje o velmi zachovalou a funkční nivu toku Orlice s přirozeným 

meandrujícím korytem, četnými slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok Orlice 
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mimo intravilán města Hradce Králové je minimálně regulován zásahy do koryta (pouze kamenné 

záhozy v nejvíce erodovaných částech – v místech ohrožení zástavby v obcích apod.). Povodňové 

průtoky výrazně ovlivňují erozní činnost toku. Vznikají meandry, odstavují se nová slepá ramena, 

zatímco ve starých ramenech probíhá proces zazemňování. Niva Orlice představuje významný a 

rozsáhlý ekosystém s fungujícími přírodními procesy a vysokou diverzitou sukcesních stadií. Díky 

přeměně většiny ploch orné půdy na trvalé travní porosty se v posledních letech snížila eutrofizace a 

nitrifikace břehových porostů. 

Geologický podklad tvoří horniny sv. křídy - vápnité jílovce a slínovce zčásti písčité, slínovce 

spongilitické a spongility, pískovce spongilitické, překryté štěrkopískovými náplavy. Místy je podloží 

tvořeno bezkarbonátovými hlinitopísčitými usazeninami. 

V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké 

pcháčové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká tužebníková lada (podmáčené 

části niv a zazemněná slepá ramena), méně často střídavě vlhké bezkolencové louky. Na sušších 

stanovištích jsou zastoupeny mezofilní ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, 

kde dočasně stagnuje voda, se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Okrajově a 

maloplošně jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a 

acidofilní trávníky mělkých půd. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny 

(rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice - pás do 10 m šířky), méně rákosiny eutrofních stojatých 

vod (litorál stojatých vod slepých ramen a občasných tůní) a vegetace vysokých ostřic (litorál 

stojatých vod, terénní deprese). 

Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi (bez regulací) doprovází řada slepých ramen s 

charakteristickou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou 

žabí (Hydrocharis morsus-ranae), řezanem pilolistým (Stratiotes aloides), bublinatkou jižní 

(Utricularia australis) a ostatními porosty; mělkých stojatých vod s žebratkou bahenní (Hottonia 

palustris) a ostatními porosty a vodních toků s lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans). Na 

zazemněná slepá ramena je vázaná eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Pouze ve zbytcích jsou 

zachovány porosty lužní vegetace (údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé a měkké luhy nížinných řek, 

příp. mokřadní olšiny). Sušší stanoviště maloplošně porůstají hercynské dubohabřiny, vlhké acidofilní 

doubravy a subkontinentální borové doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvořily stanoviště 

štěrkových říčních náplavů bez výrazné vegetace (štěrkové lavice a zerodované břehy). Nivu také 

hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny (podmáčená 

stanoviště u slepých ramen, terénní deprese v nivě Orlice). Pouze na říční terase Orlice u Štěnkova je 

vytvořena jednoletá vegetace písčin a otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým v mozaice s 

acidofilními trávníky mělkých půd. Na drobných vodotečích byla zaznamenána pobřežní vegetace 

potoků, na slepém rameni asi 300-400 m sz. od přírodní památky Na Bahně vegetace letněných 

rybníků. Díky lidské činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou) vznikl na Bělečském písníku 

biotop obnažených písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem rašelinění - 

zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha). Vlivem lidské činnosti je na lokalitě zastoupeno 

vysoké procento biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem. 

Velice druhově bohaté, druhy parmového pásma, zejména jelec tloušť (Squalius cephalus), jelec jesen 

(Leuciscus idus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), ouklej obecná (Alburnus alburnus), podoustev 

říční (Vimba vimba), parma obecná (Barbus barbus), štika obecná (Esox lucius), sumec obecný, 

candát obecný (Sander lucioperca), úhoř říční (Anguilla anguilla), cejn velký (Abramis brama), 

cejnek malý (Blicca bjoerkna), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), plotice obecná (Rutilus 

rutilus), hrouzek obecný (Gobio gobio), okoun říční (Perca fluviatilis), sumeček americký (Ameiurus 
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nebulosus), slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus), mřenka 

mramorovaná (Barbatula barbatula). Z naturového hlediska významný bolen dravý (Aspius aspius); 

výskyt klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a vydry říční (Lutra lutra). 

(http://www.nature.cz) 

 

SKALECKÝ HÁJ 

 

Obrázek 8-15 Skalecký háj  

(Foto: Tomáš Merta, CC BY-SA 4.0) 

 

Předmětem ochrany PR Skalecký háj je zachování lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou a 

bohatým bylinným a keřovým podrostem - lokality endemického kruštíku polabského (Epipactis 

albensis), zachování a ochrana významného ekosystému s bohatou přirozenou vegetací podorlických 

stanovišť na vápnitých opukách. 

Podloží tvoří svahoviny ze spongilitických slínovců bělohorského souvrství (spodní turon). Na lokalitě 

několik malých výchozů. Půdním typem je kambizem modální a oglejená. Kolem Zlatého potoka se 

nachází fluvizem modální, místy oglejená. Půdy jsou písčitohlinité až hlinité, mírně kyselé, středně až 

slabě nasycené, mírně vlhké až vlhké, hluboké, místy kamenité. 

Okrajem PR a ve spodní části ochranného pásma protéká velmi cenný neregulovaný úsek Zlatého 

potoka (Dědiny) se zbytky lužních olšin a cenných vlhkých luk. 

Veškeré případné škodlivé vlivy a ohrožení v současnosti mohou vyplynout pouze z případného 

necitlivého lesního hospodaření a z myslivosti. Ohrožením je i samotná velmi malá rozloha a protáhlý 

tvar a tím i určitá závislost na vlivech z okolí (eutrofizace z polí apod.) 

(Plán péče o přírodní rezervaci Skalecký háj) 

http://www.nature.cz/
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ZADNÍ MACHOVÁ 

 

Obrázek 8-16. Střevíčník pantoflíček  

(Cypripedium calceolus; Foto: http://www.jarojaromer.cz) 

 

PP Zadní Machová se nachází v podmáčeném lese u Rašovického rybníka. Dlouhodobým cílem je 

zajištění stabilní populace střevíčníku pantoflíčku alespoň dle stavu při vyhlášení ochranou a vhodnou 

péčí o stávající biotopy, ve vazbě na využívání lesního porostu. 

Podkladem lokality jsou slínovce středního turonu (sv. křída), zčásti spongilitické. Lesní porost na 

podmáčeném stanovišti má vysoké zastoupení javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jasanu ztepilého 

(Fraxinus excelsior), místy buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies), biotop pro 

druh neobvyklý, populace však velmi bohatá a životaschopná. Další druhy: prstnatec Fuchsův 

(Dactylorhiza fuchsii), ostřice prstnatá (Carex digitata), strdivka nicí (Melica nutans), bradáček 

vejčitý (Listera ovata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), 

kokořík vícekvětý (Polygonatum multiflorum), prvosenka vyšší (Primula elatior), hrachor jarní 

(Lathyrus vernus), ostřice chabá (Carex flacca), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum). V bylinném 

i keřovém patře intenzivní šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior).    

Za současného stavu nehrozí populaci nebezpečí zničení. Může k němu dojít např. holosečí na místě 

výskytu nebo stavebními úpravami na melioračních kanálech. Nežádoucí je intenzivní šíření jasanu 

ztepilého, v části výsadba smrku ztepilého. Problémem je také nebezpečí vyrýpávání do zahrádek. 

(http://www.nature.cz/) 

 

ZÁMĚLSKÝ BOREK 

Důvodem ochrany PR Zámělský Borek je opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou 

teplomilnou květenou. Základním cílem péče je ochrana, zachování a zlepšení stavu teplomilného 

biotopu, jež je domovem vzácných teplomilných druhů flóry a fauny. Jedná se o příkrou jižní stráň nad 

železniční tratí s občasnými výchozy slínovce a svahovými sesuvy. 

Podstatou hodnoty území je kombinace slínovcového podloží, jižní expozice - tedy tzv. „bílá stráň“ a 

posazení do již chladnější oblasti než se většina těchto „bílých strání“ nachází. Je to v podstatě 

poslední podobné stanoviště směrem na SV k Orlickým horám. Kombinace vápnitého podloží a 

výhřevné polohy zpravidla znamená velkou diverzitu a navíc těch u nás spíše vzácnějších druhů nejen 

vegetace ale i fauny, zvláště entomofauny. Jádro území s výchozy slínovce nad železnižní tratí bylo 

http://www.nature.cz/
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sice dle popisů z minulosti i dříve porostlé dřevinami a keři nicméně v posledních 30ti letech došlo k 

podstatnějšímu zarůstání. Stanoviště je však natolik vysychavé, že spolu s působením okusu zvěře je 

na lokalitě stále ještě biotopově vyhovující řídký stromový a keřový porost s mezerami. Lze 

předpokládat, že se zde v minulosti páslo, zrovna tak jako na navazující svahové louce. Nyní jsou však 

louka a sad nesečené, jejich degradace je však zpomalena vysýchavostí stanoviště. 

 

 

Obrázek 8-17. Teplomilné stráně u obce Záměl  

(Foto: http://www.jarojaromer.cz) 

 

Ze zajímavějších rostlin zde dosud roste škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis 

melissophyllum), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), chrpa ostroperá (Centaurea jacea subsp. 

oxylepis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), oman 

vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina), jilm habrolistý (Ulmus minor), violka divotvárná 

(Viola mirabilis), chrastavec křovištní (Knautia drymeia) a snad i hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) 

či dokonce vstavač nachový (Orchis purpurea). 

Ze živočichů zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos), 

dále zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), dále kyjorožec Claviger 

longicornis, kyjorožec narudlý (Claviger testaceus testaceus), drabčík sršňový (Velleius dilatatus ), 

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), krasec třešňový (Anthaxia candens), dřevomil Microrhagus 

lepidus, kovařík Ampedus forticornis, kovařík Pheletes quercus, Drilus concolor, lenec Conopalpus 

testaceus,  Synchita variegata, potemník Platydema violacea, mandelinka (bázlivec) Galeruca 

pomonae pomonae, nosatec Acalles fallax, nosatec Ruteria hypocrita. 

Ohrožením jsou skládky směrem od chatové osady a rozdělávání ohně a především krádeže veškerého 

suchého dřeva na topení. 

(Plán péče o přírodní rezervaci Zámělský borek; http://www.jarojaromer.cz) 

 

 

 

 

http://www.jarojaromer.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMŮ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

V rámci vodohospodářského bilancování pro rok 2014 dle vyhlášky MZe 431/2001 Sb. byl 

kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4222 Podorlická křída v povodí Orlice hodnocen jako 

napjatý (Skalická-Šraut 2015). Hydrologické sucho v roce 2014 vyvolané nízkou dotací podzemních 

vod po zimním srážkovém deficitu způsobilo, že v červenci a srpnu byla sumární hodnota odběrů 

v rajonu na úrovni podzemního odtoku ČHMÚ (obrázek 9-1). Při požadavku poměru MAX/MIN 

(poměr maximální měsíční hodnoty odběru podzemní vody a minimální měsíční hodnoty základního 

odtoku v roce) větší než 0,5 překročen 2x. Bilanční hodnocení rajonu 4222 do napjatého stavu se 

opakuje, neboť míra využití je vysoká a potřeba vody pro oblast Rychnov nad Kněžnou – Kvasiny 

stoupá s velkým rozvojem automobilky Škoda. 

V hydrogeologických strukturách pánevního typu, jako je právě HGR 4222, je takové hodnocení 

poněkud zavádějící. V centru pánve je velká statická zásoba podzemní vody, která měsíční nesoulad 

odběrů a velikosti odběrů odvozovaných od zdrojů podzemní vody pokryje. 

 

 

Obrázek 9-1 Průběh odběrů a přírodních zdrojů v roce 2014, proti období 1981 – 2010 (Skalická-Šraut 2015) 

 

V ročním průměru stanovené přírodní zdroje podzemních vod dosahují 1157 l/s při 50% 

zabezpečenosti a 646 l/s při 80% zabezpečenosti. Z toho vychází MAX/MIN poměr při odběru (2014) 

ve výši 273 l/s na hodnotě 273/1157=0,24, respektive 273/646=0,42. Je zřejmé, že hodnocení 

pánevních struktur na základě měsíčních hodnot MAX/MIN vyvolává nadbytečné obavy.  

Pulsní nepravidelná dotace podzemních vod, která vyvolává významné kolísání hladiny podzemní 

vody v artéské pánvi v ročním i víceletém cyklu by bylo možné vyhladit řízenou dotací podzemní 

vody z povrchového toku Dědiny. Vhodné by bylo využití dlouhodobě plánované vodní nádrže 

Mělčany, která by mohla spojovat jak proti povodňovou ochranu, tak i nalepšování průtoků a navíc i 

dotaci kolektoru pomocí zadrženého vysokého odtoku. Návrh Povodí Labe v tomto směru byl orgány 

ochrany přírody Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v roce 2007 zamítnut a povolena pouze 

realizaci suchého poldru jako jednoúčelová protipovodňová ochrana. Odvolání Povodí Labe k MŽP 

v rece 2008 bylo zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Jirásek 
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et al. 2008). Je škoda, že tak vysoká investice při výstavbě hráze poldru, která by mohla významně 

omezit výkyvy vodnosti jak povrchových toků, tak i zásob podzemních vod nebude využita. 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Navíc je hydrogeologický rajon 4222 je součástí CHOPAV - chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod „Východočeská křída“ stanovené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 

Sb. 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. 

Do ochrany podzemních vod také spadá problematika hloubení geotermálních vrtů pro tepelná 

čerpadla do artéské pánve, kde netěsnost artéského stropu vyvolává úniky a ztráty zásob podzemní 

vody. V dalších přípoadech netěsnost artéského stropu vyvolává nebezpečí průniku polutantů 

z povrchu i mělkých kvartérních kolektorů do křídového kolektoru B.  

 

STŘET VODÁRENSKÉHO ODBĚRU A OCHRANY PŘÍRODY V PR ZBYTKA 

Vyhlášení PR Zbytka v ochranném pásmu vodního zdroje Litá přirozeně vyvolalo střet zájmu o 

množství vody odebírané do Vodárenské soustavy východní Čechy a množství vody prosakující do 

alkalického mokřadu rezervace. Tento zdánlivě antagonistický vztah byl řešen v rámci biologického 

hodnocení (Herrmann 1995). Ve spolupráci hydrogeologů a biologů byl navržen program opatření 

k eliminaci vláhového stresu alkalického mokřadu v PR Zbytka. Z navržených opatření bylo 

realizováno pouze jedno. Tím je vyhlášení omezení vodárenského odběru od 21. března do 15. června 

pokud hladina v monitorovacím vrtu Lt-5 klesne pod úroveň 275,5 m n. m. Další opatření jako 

omezení množství vysušujících a stínících stromových freatophytů (olší a topolů), zpomalení odtoku 

podzemní vody do melioračních struh a úprava hloubky koryt toků se nerealizovalo. Pouze v roce 

2008 orgán ochrany přírody prodloužil období omezení odběru od 21. března až do 15. července bez 

předchozí analýzy a za trvale dobrého stavu mokřadu. 

Zájem o ochranu vzácných přírodních druhů a problematika získání kvalitní pitné vody pro 

zásobování obyvatel jsou zdánlivě protichůdné principy. Na lokalitě Zbytka se střetávají pouze 

v případech nízkých vodních stavů. Na druhé straně se setkávají při zdůraznění vyhraněné funkce 

území v ochranném pásmu vodních zdrojů a přírodní rezervace, kde představují výraznou bariéru pro 

již jednou provedenou devastaci lokality intenzivní zemědělskou výrobou.  

Jedním z největších problémů PR Zbytka i vodárenských zdrojů je zvyšování obsahu dusičnanů 

v podzemní vodě. Alkalický oligotrofní mokřad trpí eutrofizací (Patzelt et al. 2015), kdy cenné nízké 

ostřice jsou vytlačovány vysokými ostřicemi. Stejně je omezující i odběr podzemní vody se 

stoupajícím obsahem dusičnanů v pásmu od Ještětic přes Opočno do PR Zbytka.  

 

TĚŽBA SUROVIN 

V HGR 4222 se nyní neprovozuje žádná průmyslová těžba pevných hornin, pouze příležitostné 

výlomy prachovců bělohorského souvrství (v technickém slangu „opuk“) k opravám starých zídek a 

některých staveb. Většina starých lomů je zarostlých a často využívaných ke skládkování (Opočno). 
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Těžbu cihlářských surovin provozuje Cihelna Kinský v Kostelci nad Orlicí (DP 0560) bez konfliktů 

s ochranou podzemních vod. Další těžba v rajonu 4222 je ukončena a hliniště jsou opuštěna Pulice, 

nebo vyplňována skládkou odpadu (např. Křovice). Na ložisku cihlářských hlín Pulice (DP 0202) jsou 

ověřeny další zásoby další zásoby v rámci CHLÚ zatím nevyužívané. Hliniště Pulice je nebezpečný 

prostor ke přímé kontaminaci podzemních vod, neboť při těžbě hlín byly odtěženy i slínovce 

jizerského souvrství a ve dně hliniště je odkryt křídový vodárensky využívaný kolektor B. 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Zpracováno dle práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR).  

Chemický stav podzemní vody rajonu 4222 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů. Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 4222 se vyskytují staré ekologické zátěže, způsobující nevyhovující stav (aromatické 

uhlovodíky, PAU, DDT, chlorované uhlovodíky, těžké kovy).  

Trendy v rajonu 4222 jsou stoupající (naftalen, olovo). 

Kompletní vyhodnocení je uvedeno v následujících tabulkách 9-1 až 9-3 

 

Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 422200351 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42220 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 434,5 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, 

N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro 

NH4 a NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu 
NAFTALEN, 

PB 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S 

 

Výše zmíněná problematika vysokého obsahu dusičnanů v podzemní vodě křídového kolektoru B 

ohrožuje vodárenské odběry v Ještěticích (Císařská studánka), v Opočně (Studna Park) a zdroji Litá 

(V-2, Lt-2 a Lt-6), které sice dosud splňují limit maximálního obsahu dusičnanů pod 50 mg/l, ale 

vzestupný trend je alarmující. Plochy výchozů kolektoru B, kde dochází k dotaci podzemní vody 

spadají do tzv. „zranitelných území“ podle §33 zákona o vodách 254/2001 Sb., přesto znečistění 

podzemní vody stoupá. Je nezbytné prověřit jak zemědělské podniky v pásmu od Brocné, přes Bílý 

Újezd a Semechnici hospodaří na polích a jak bezpečně likvidují svou produkci hnoje. 
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VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči 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 vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 

Plán vodovodu a kanalizací královéhradeckého kraje je postaven na zásobování prostřednictvím 

Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ). V návrhovém období se plánovalo propojení místních 

vodovodů s VSVČ a odstavení nevyhovujících zdrojů. Poklesem vydatnosti zdrojů Litá v důsledku 

ekologických omezení a výskytu období sucha vznikl nedostatek disponibilní vody pro zásobování 

obyvatel a byla aktivována úpravna vody 150 l/s s odběrem vody z řeky Orlice, která je definována 

jako tzv. intervenční zdroj udržovaný v pohotovosti pro případ krizových situací. Úpravna nyní 

zásobuje VSVČ opakovaně v období omezení jímání v okolí PR Zbytka, ačkoli Orlice není 

vodárenský tok a má své problémy s kvalitou vody díky stokování mnoha velkých průmyslových 

měst.  

V PRVK je uvažován odběr vody pro VSVČ v množství 273 l/s, v roce 2014 byl realizován odběr a 

dodávka ve výši 171 l/s a v plánu rozvoje vodovodů tak vznikl deficit 102 l/s. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

. 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Stanovení přírodních zdrojů bylo provedeno standardním postupem deklarovaným v projektu úkolu 

„Rebilance zásob podzemních vod“. Na základě revize všech dostupných dat byl revidován model 

geologické stavby rajonu a definovány propustné vrstvy – kolektory podzemních vod. Podle úrovně 

hladiny podzemní vody byly definovány proudové systémy podzemních vod v kolektorech sestaven 

koncepční model oběhu podzemní vody. Současně proběhla modelová analýza srážko odtokových 

vztahů hydrologickým modelem BILAN. Výstupy modelu BILAN byly včleněny do hydraulického 

modelu MODFLOW jak bylo výše popsáno v kapitole 6. Výsledky obou modelů byly kriticky 

zhodnoceny a srovnány s dřívějším stanovením přírodních zdrojů a využitelných zásob v rajonu. 

 

V rajonu 4222 byl hodnocen křídový kolektor B v bělohorském souvrství, který je využíván 

k vodárenskému zásobování. Nebyl hodnocen bazální křídový kolektor A, který je vyvinut nesouvisle 

a má nevhodnou kvalitu vody. Nebyla hodnocena ani přípovrchová zóna křídových souvrství nad 

kolektorem B, které tvoří kolektoru B krycí vrstvu, artéský strop a slouží pouze k drobným odběrům. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z Hydrogeologické 

syntézy České křídové pánve - Bilanční celek 9 (Herčík a kol. 1987), z protokolů dřívější „Komise pro 

klasifikaci zásob“ (KKZ), z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Hydrogeologické 

rajonizaci. Získané archivní hodnoty jsou uvedeny v tab. 10-1.  

Pro sestavení prvních cyklů plánů povodí byly pro HGR 4222 vyčísleny dlouhodobé hodnoty 

přírodních zdrojů ve výši 1080 l/s v 50% zabezpečenosti a 714 l/s v 80 % zabezpečenosti. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M22+M23   570+190 C1+C2 
HG rajonizace 

1976* 
HGR 4222+4221+okolí 

422 celkem  1698 1168 C1 

KKZ, Herčík a kol. 

(1987, 1999) 
HGR 4222+4221 

4222 434 1080   HG rajonizace** Qz 50% 

4222 434,5 1104   ČHMÚ 
Normály přírodních zdrojů 

za období 1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (2006) 
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Tabulka 10-2 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 4 Křída - prachovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 1. vrstevný kolektor 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních kolektorů Kb bělohorské souvrství 

3.9. Dělitelnost rajonu N ne 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti Pu puklinová 

3.12. Hladina V, N volná, napjatá 

3.13. Transmisivita (m2/s) 1 střední až vysoká 1.10-4 - > 1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3 – 1  

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 

 Plocha (km2)  434,5 

 Povodí  Labe 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-3 Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981-2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 1157 

80 % 646 

 

Podklady a použité metody výpočtu:  

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelů BILAN a Modflow, přičemž hydrologický model BILAN byl podkladem pro 

hydraulický model Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze základního odtoku 

z transientního modelu Modflow, tj. 1157 l/s. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 504 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Současný odběr (VHB 

2014) ve výši 272,8 l/s (0,63 l/s.km
2
) je dostatečně pokryt využitelným množstvím. 
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Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

V rajonu je dosahováno vysokého poměru využití zásob podzemních vod, díky odběrům pro 

vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ) i pro místní vodárenské systémy Dobruška-Rychnov 

nad Kněžnou, Opočno, Vamberk, Častolovice a Kostelec nad Orlicí. 

Odběr pro VSVČ ze zdroje Litá je koncentrován do studňového řadu podél toku Dědiny, kde se 

podzemní voda vyvěrá v artéských pramenech. Na vývěrech pramenů v lokalitě „Zbytka“ u Českého 

Meziříčí je alkalický mokřad s vyhlášenou přírodní rezervací. Vláhová zabezpečenost mokřadu je 

zajišťována institutem minimální hladiny na vrtu Lt-5.  

Zdroje podzemní vody pro Rychnov nad Kněžnou jsou ohrožovány intenzivním rozšiřováním 

industriálního parku Solnice-Kvasiny-Rychnov do prostor výchozů křídového kolektoru B, kde 

dochází k dotaci zásob podzemních vod. Tím je podzemní voda v kolektoru ohrožována jak 

v množství, tak i kvalitě. 

Trvalým střetem je hloubení geotermálních vrtů v artéské pánvi, neboť porušováním těsnosti artéského 

stropu dochází k nekontrolovatelným únikům podzemní vody. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění, které vyvolává stoupající trend obsahu 

dusičnanů v podzemní vodě. 

 

KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Hydrogeologický rajon zahrnuje jižní část podorlické křídy v povodí Orlice, kterou protékají řeky 

z Orlických hor Dědina, Bělá, Kněžna a Zdobnice. Sedimenty křídy jsou zformovány do synklinály 

ústecké a jaroměřské, které odděluje opočenská antiklinála. Celkově se tak jedná o složenou mělkou 

artéskou pánev s hlavním kolektorem B v bělohorském souvrství. Nadložní jizerské souvrství je 

artéským stropem.  

Průměrná nadmořská výška HGR 4222 je 326,27 m n. m., srážka (1982-2010) 700,95 mm. 

Proudový systém podzemní vody má převážně tlakovou hladinu. Je dotován vsakem atmosférických 

srážek na výchozech kolektoru pod Orlickými horami a na opočenské antiklinále, který doplňuje vsak 

z výše uvedených řek. Drenážní místa na Dědině a Divoké Orlici jsou podmíněna tektonikou. 

Ve vodohospodářské bilanci je rajon hodnocen v ročním i víceletém cyklu: 

 

Tabulka 10-4 Vodohospodářská bilance HGR 4222 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Ø 

VHB Pz 2014 493 375 549 582 462 560 510 563 270 271 338 431 450 

VHB Pz 1981-2010 733 892 1238 1552 2017 2097 1299 849 649 631 642 645 1104 

 

Modelem BILAN byl v rajonu 4222 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši: 

Tabulka 10-5 Základní odtok 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 83,48 2,65 1150,15 

80% 46,69 1,48 643,27 
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V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 83,48 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 52,40 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-6. 

 

Tabulka 10-6 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Ø  

Bilan_ZaklOdtok-90% 67 50 47 686 1379 1505 934 583 349 221 148 97 506 

Bilan_ZaklOdtok-80% 79 60 156 1135 2096 1717 988 627 380 247 169 115 647 

Bilan_ZaklOdtok-50% 107 91 1274 2409 2776 3118 1731 1043 604 370 241 159 1 160 

MODFLOW_Efektiv. infiltrace 841 818 1210 1970 2322 2166 1221 1020 726 536 979 622 1 203 

MODFLOW_Drenáž do toků 1023 1024 1071 1206 1317 1362 1258 1209 1143 1086 1120 1065 1 157 

MODFLOW_Dotace kol. B 661 653 774 1035 1152 1104 779 720 620 565 714 554 778 

MODFLOW_Drenáž kol. B 704 698 747 887 970 972 815 772 713 677 737 665 780 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody. 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-6 od 1160 do 1203 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 1157 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 646 l/s (0,57). 
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Obrázek 10-1 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 
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Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 504 l/s 

(0,44 hodnoty s 50% zabezpečení). Současný odběr (VHB 2014) ve výši 272,8 l/s je dostatečně pokryt 

přírodnímu zdroji.  

Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost navýšení odběrů, ale na změnu jsou 

citlivější oblasti s nižší dotací, či nižší průtočností kolektoru. Odezva na celkový odběr je závislá na 

rozmístění odběrných míst. 

Stav hladiny podzemní vody v kolektoru B velmi rychle reaguje na výkyvy v dotaci a při porovnávání 

velikosti měsíčních odběrů s měsíční dotací přírodních zdrojů se hodnocení rajonu dostává do stavu 

bilanční napjatosti v hodnocení VHB. Přitom je v kolektoru velká statická zásoba podzemní vody, 

kterou je možné využít pro překonání suchého období obdobně jako vodu z přehradní nádrže na toku 

řeky. 

Pulsní průběh dotace podzemní vody do kolektoru s kulminací v dubnu vyvolává periodické kolísání 

hladiny, které vyjadřují i měsíční hodnoty kvantilů překročení. Rozkyv stavů hladiny podzemní vody 

na měsíční křivce překročení v období 2000-2015 ve vrtu VP 7222 Byzhradec neovlivněném 

vodárenským odběrem uvádí obrázek 10-2. Pravidelná roční periodicita plnění a prázdnění kolektoru 

je nepochybná. Obdobně se chovají i další monitorovací vrty v rajonu. Detail kratšího období 6 let 

zvýrazňuje střídání vodných a suchých let v závislosti na čase a výšce jarní kulminace. Zbytek roku 

má obvykle poklesový trend. Nízká jarní kulminace 2004 držela stav sucha na úrovni kvantilu 95% po 

zbytek roku. 
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Obrázek 10-2 Průběh hladiny podzemní vody ve vrtu VP7222 na měsíční křivce překročení 
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Návrhy  

Hranice rajonu se jeví vhodné bez potřeby změny. 

Institut minimální hladiny pro odběr VSVČ Litá byl ze strany ochrany přírody stanoven pokusně a jeví 

se účelné tento pokus vyhodnotit a výšku hladiny i období platnosti přezkoumat.   

Rozdělení podorlické křídy do dvou rajonů 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje a 4222 

Podorlická křída v povodí Orlice je založeno pouze na pohyblivé hydrogeologické rozvodnici mezi 

drenážním uzlem na Úpě a Metuji v Jaroměři a drenážními místy na toku Dědiny. Při hydraulické 

analýze proudového systému podzemních vod v křídovém kolektoru B je nutné zahrnout do analýzy 

oba rajony. 

Pro sledování stavu podzemních vod kolektoru B je navržen průzkumný hydrogeologický 

vrt 4222_02B Mělčany vyhloubený v rámci projektu. 

 

Tabulka 10-7 Referenční vrty v HGR 4222 navržené k monitorování 

označení 

objektu 
název objektu 

monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

4222_02B Mělčany B 75,0 292,91 

VP7203 Vamberk (Merklovice HP-1) B 22,0 499,67 

VP7221 Potštejn (US-05T) B 115,0 320,59 

VP7222 Byzhradec (Černíkovice US-1T) B 113,0 306,38 

VP7224 Černíkovice (US-020T) B 145,5 311,24 

VP7225 Kostelec n/O. (US-019T) B 142,5 263,96 

VP0107 Doudleby (Příkazy) kvartér 7,6 281,21 

VP0109 Rychnov n/K. kvartér 7,0 301,94 

VP0131 České Meziříčí mělký, B 6,2 255,27 
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11.  ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN a Modflow, přičemž hydrologický model BILAN 

byl podkladem pro hydraulický model Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 50% 

zabezpečenosti ze základního odtoku z transientního modelu Modflow. Jako přírodní 

zdroje kolektoru B uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost) dosahuje 1157 l/s  

 Výpočet využitelného množství kolektoru B vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů 504 l/s.  

 Stávající odběry 273 l/s nepřekračují jeho využitelné zdroje. Ani maximální odběry 

dosahované v období 2008-2012 z každého odběrného místa, celkem 391 l/s nepřekračují 

jeho využitelné zdroje. Možné zvýšení odběrů je mimo jiné omezeno ochranou 

alkalického mokřadu v rezervaci Zbytka. 

 V HGR 4222 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob 

podzemní vody v prosinci a končí v březnu. Zbytek roku hladina poklesá. K zastavení 

poklesu dochází v prosinci a vzestup hladiny kulminuje v dubnu. 

 Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících 

květen - listopad. V tomto období dochází k dotaci dochází pouze náhodně po vydatných 

srážkách. 

 Pro sledování stavu podzemních vod v kolektoru B jsou navrženy vrty ČHMU (Tabulka 

10-7) a nový průzkumný hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu 4222_02B. 

 Trend zvyšování obsahu dusičnanů, který ohrožuje jak vodárenské odběry, tak i alkalický 

mokřad v PR Zbytka je nutné zvrátit. 

 V rámci vývoje klimatické změny a periodických výskytů období sucha je potřeba pojistit 

dostatek vody pro VSVČ plánem pro překonání sucha. 
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