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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 (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Povodí Vltavy, s.p.;  

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

podzemních vod“  
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PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 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 4231  

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4231 

Název hydrogeologického rajonu: Ústecká synklinála v povodí Orlice 

ID útvaru: 42310 

Název útvaru: Ústecká synklinála v povodí Orlice 

Plocha, km2: 176,35 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: horní a střední Labe (Orlice) 

Bilancovaný kolektor: kolektor C – jizerské souvrství 

kolektor B – bělohorské souvrství, spodní turon 

Kraje: Pardubický 

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

 

Křída ústecké synklinály vyplňuje úzký protáhlý úval mezi potštejnskou a litickou antiklinálou, ve 

kterém je tlakově výrazný artéský kolektor podzemní vody. V povodí Orlice se odvodňuje do Tiché 

Orlice, protékající napříč synklinálou. Jižní část, tzv. březovsko-svitavskou pánev, odvodňuje řeka 

Svitava. Podle proudových systémů podzemní vody je synklinála rozdělena do dvou rajonů, 

předmětem předkládaní práce je severní z nich: HGR 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice. 

Hranice hydrogeologického rajonu 4231 probíhá zčásti podle geologických hranic. Východní hranicí 

rajonu je denudační okraj křídy, z. hranicí je průběh osní části potštejnské antiklinály. Severní a j. 

hranice jsou definovány hydrogeologicky (Olmer et al. 2006).
 

Křídová výplň ústecké synklinály má stratigrafické rozpětí cenoman až coniak, a tak je zde v rámci 

progradačních cyklů vyvinuto několik kolektorů. Bazální křídový kolektor A v perucko-korycanském 

souvrství je vodohospodářsky nevýznamný. Naopak kolektory B a C v horních částech 

bělohorského a jizerského souvrství ve facii prachovců a pískovců jsou velmi dobře puklinově 

propustné, s vysokou průtočností a intenzivním oběhem podzemní vody. Dolní pelitické části 

souvrství bělohorského a jizerského jsou nepropustné a tvoří izolátory mezi kolektory A, B a C. 

Oběh podzemní vody v kolektorech je oddělený, s výjimkou tektonických linií, které kolektory 

místně propojují. 

Zvodeň je doplňována na výchozech kolektorů ve východním křídle synklinály a na potštejnské 

antiklinále. Rozvodnice podzemní vody mezi proudovým systémem drénovaným do Orlice (HGR 

4231) a proudovým systémem drénovaným do Svitavy (HGR 4232) je pohyblivá podle stavu hladiny 

a velikosti odběrů. Proudový systém v rajonu 4231 má výrazně tlakový charakter, piezometrická 

úroveň podzemní vody kolektoru B je v Dlouhé Třebové až 50 m nad terénem. Kolektor C má 

většinou volnou hladinu. Jeho oběh podzemní vody je však ovlivňován hydraulickou bariérou, 

kterou tvoří hluboké předmiocenní údolí vyplněné jíly. Sestupný proud podzemní vody od jihu je 

bariérou usměrňován do přelivných pramenů Vrbovka a Javorka v České Třebové. Hlavní drenáž 

kolektoru B je v soutokové oblasti Tiché Orlice a Třebovky. V rajonu 4231 jsou významné 

místní vodárenské odběry pro Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. 
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Obrázek 2-1: Situace hydrogeologického rajonu 4231 
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3. VSTUPNÍ INFROMACE 

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-XXIII Česká Třebová (Soukup in Svoboda et al. 1962) 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 a kol. (1974) jsou souborné informace o 

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

geofyzikálním obrazu, rudních výskytů, hydrogeologii a geochemii. Müller (1993, 1997) a Müller et 

al. (1999) shrnují regionálně geologické výzkumy křídy v okrese Svitavy do 90. let minulého století. 

V hydrogeoloické syntéze české křídové pánve shrnují Herčík a kol. (1999) geologické a 

hydrogeologické poznatky získané při regionálním hydrogeologickém průzkumu české křídové pánve 

z let 1977 – 1987 (přehled hydrogeologických výzkumů je uveden v samostatné kapitole 

Hydrogeologie). 

Z výzkumů provedených v 50. a 60 letech minulého století mají velký význam práce Soukupa (1952 a 

1965). Ten sestavil základ stratigrafie svrchní křídy východních Čech, který měl dopad i na území 

rajonu 4231. Revizi stratigrafie svrchní křídy vypracovali Čech et al. (1980). Jejich pojetí stratigrafie 

se používá ve zprávách vypracovaných v projektu Rebilance. Vyskyty cenomanských sedimentů 

v okolí Lanšperka, Dobrouče a Semanína se okrajově zabývá monografie Vachtla et. al. (1968). 

Stratigrafie turonu, zvláště redukce svrchního turonu u Třebovic, je popisována v práci Soukup-

Svoboda (1935). Soukup, Dvořák a Malecha in Svoboda ed. (1962) popsali průběh vrásových struktur 

v území, které zahrnuje též rajon 4231, přičemž vycházeli z definice antiklinál a synklinál B. Zahálky 

(1955) ve východočeské křídě (Č. Zahálka 1921, B. Zahálka 1955). Malkovský (1977) podrobně 

popsal ráz a průběh semanínského zlomového pásma. Souhrný přehled tektonických struktur podává 

Valečka et al. (1999). Současnou tektonickou stavbu rajonu představují geologické modely a 

geologické řezy vyhotovené v rámci projektu (viz kapitola o strukturní stavbě).  

Od konce 90. let 20. stol. se začíná uplatňovat nová stratigrafická metoda – sekvenční/genetická 

stratigrafie. Tato metoda je založena na zhodnocení karotážních dat ve vrtech a na sedimentologické 

analýze vrtných jader a povrchových výchozů. Pro potřeby projektu ji v rajonu 4231 aplikuje Uličný 

et al. (2015), kde vydělují několik sedimentárních sekvencí od cenomanu do coniaku a přehodnocují 

pohled na tektonickou stavbu rajonu 4231.  

Geologické mapování. Souborně bylo území rajonu 4231 a jeho širší okolí poprvé zmapováno 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 4231 je na zčásti na území mapového listu 1 : 75 000 Lanškroun – 

Moravská Třebová (Landskron-Mährisch Trübau), jehož autorem byl E. Tietze (1904). Území rajonu 

4231 pokrývá list generální mapy 1 : 200 000 Česká Třebová (Svoboda ed. 1964). Křídu na území 

rajonu 4231 reambulovali v 70. až 90. letech minulého století s přesností 1 : 50 000 Rejchrt ed. 1997 

(list 14-32) a Adamovič ed. 1998 (list 14-34). Vysvětlivky k těmto listům (Müller ed. 2000, 2001) 

obsahují rovněž kapitoly o geologii, geofyzikálních poměrech, hydrogeologii, ložiskách nerostných 

surovin, geochemii, půdních poměrech a geofaktorech životního prostředí. Digitalizované geologické 

mapy v měř. 1 : 50 000 jsou též na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz.  

http://www.geology.cz/
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Obrázek 3-1: Situace vrtů, geologických řezů a geofyzikálních prací v rámci rajonu 4231. 

fialová linie – hranice rajonu 4231; černé linie – geologické řezy; červená přerušovaná linie – reflexně seismický 

profil RBSP/11-část C; šedá plocha – komplexní geofyzikální měření na lokalitě Semanín; zelená úsečka – 

defilé u železniční stanice Ústí nad Orlicí. Černé body – vybrané starší vrty; červené body- nové vrty 

vyhloubené v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod. 
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Podrobnější geologické mapování a regionální geologický výzkum se od konce 90. let min. stol. v této 

oblasti neprováděl. Pro potřeby úkolu Rebilance byly proto mj. využity, vedle mapových podkladů 1 : 

50 000, i terénní mapy 1 : 25 000 Soukupa (1959), které byly podkladem pro sestavení generální 

geologické mapy 1 : 200 000 v 60. letech min. století. Vrtná prozkoumannost je nerovnoměrná. 

Největší hustota vrtů je v okolí ložiska Semanín v jz. cípu rajonu 4231 (obr. 3-1). Na základě vrtných 

dat vyslovil Vybíral (1983) názor o erozi a hiátu na hranici cenoman/turon v oblasti Kozlovského 

hřbetu u Semanína. Na Kozlovském hřbetu a ve východním křídle struktury ústecké synklinály bylo 

vyhloubeno několik ložiskových vrtů na cenomanské žáruvzdorné jílovce (Vajdík et al. 1978) na 

jejichž základě byla vymezena tzv. semenínsko-malonínská deprese s vývojem cenomanských 

fluviálních a brakických sedimentů. Výsledky byly přehledně publikované např. Vajdíkem a 

Vybíralem (1973), Frejkovou a Vajdíkem (1974) a Frejkovou et al. (1974). Na tyto práce navazuje 

syntetická práce o cenomanském paleodrenážním systému české křídové pánve (Uličný et al. 2009). 

Zásadním přínosem pro poznání geologické stavby tohoto rajonu byla realizace vrtů v osní části 

hydrogeologického rajonu ústecká synklinála – střed (Herrmann 1979), který byl zahrnut do 

hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík 1985, Herčík a kol. 1987, 1999). Důležitým 

poznatkem z tohoto průzkumu bylo zjištění hluboce zahloubeného koryta (vyplněného neogenními 

jíly) do křídových kolektorských sedimentů v osní části ústecké synklinály (obr. 3-2). Tato jílovitá 

výplň představuje lokální hydrogeologickou bariéru pro proudění podzemních vod.  

Obrázek 3-2 Zahloubené koryto, vyplněné neogenními jíly (T) v osní části ústecké synklinály 

dle Herrmanna (1979). 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

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

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

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

vrty v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod. V letech 2014-2015. byly vyhloubeny dva 

geologické jádrové vrty a k nim párové vrty hydrogeologické (obr. 3-1, tab. 3-1). Vrt 4231_01W byl 

situován v těsné blízkosti semanínské zlomové zóny, kde zastihl nejkompletnější křídový sled v rajonu 

4231. Vrt 4231_02W byl vyhlouben ve v. křídle strukrury ústecká synklinála, kde vyplnil citelnou 

mezeru ve vrtné prozkoumanosti a umožnil upřesnit geologický model konstruovaný v rámci projektu. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v následující kapitole 3.2. 

 

Tabulka 3-1 Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014-2015. 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4231_01W Dolní Libchavy 304,0 Čech et al. (2015a) 

4231_01B Dolní Libchavy 285,0 Navrátilová et al. (2015a) 

4231_01C Dolní Libchavy 109,0 Navrátilová et al. (2015b) 

4231_02W Knapovec 132,0 Čech et al. (2015b) 

4231_02B Knapovec 148,0 Navrátilová et al. (2015c) 

4231_02C Knapovec 71,0 Navrátilová et al. (2015d) 

 

Pro oblast východočeské křídy v rajonu 4231, která je významnou hydrogeologickou strukturou pro 

oběh podzemní vody bylo využito komplexní geofyzikální měření. Gravimetrie (Sedlák et al. 2013, 

2015) spolu se seismickým reflexním průzkumem na profilu RBSP/11-C (Günther – Karp 2014) byla 

doplněna v na lokalitě Semanín metodami plošné komplexní geofyziky: geoelektrickými metodami a 

refrakční seismikou (Bárta el al. 2015; obr. 3-1). 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Zájmové území je poměrně podrobně prozkoumáno, především centrální část ústecké synklinály (Ústí 

nad Orlicí až Česká Třebová). Nicméně nedostatek hydrogeologických vrtů v křídlech synklinál dává 

prostor bohaté fantazii. 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

poznání hydrogeologie křídy má Hydrogeologie České křídové pánve (Herčík a kol. 1999) a Syntéza 

České křídové pánve (Herčík a kol. 1987) - zájmového území se dotýká Bilanční celek 7 Ústecká 

synklinála (zpracovaný Z. Herrmannem). Do zájmového území zasahuje několik významných 

regionálních prací: Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 listy 14-32 Ústí nad Orlicí (Burda 1994) a 14-34 

Svitavy (Čurda 1998) a k nim příslušné Vysvětlivky zpracovali Burda a Čurda (in: Müller ed. 2000, 

2001), Základní hydrogeologická mapa 1 : 200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000 

list 14 Šumperk a k nim příslušné Vysvětlivky (Kačura 1985a,b, Kačura et al. 1991), Regionální 

surovinovou studii okresu Ústí nad Orlicí (s hydrogeologií a s podrobným vodárenským využitím) 

sepsali Vencl – Šeda - Schejbalová (1992), hydrogeologické poměry okresu Ústí nad Orlicí zpracoval 

Kněžek (1962). Podzemní vody a prameny na listech Česká Třebová a Žamberk zpracoval Filip (1965 

a 1969).   
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Synteticky byly rajony vysokomýtské a ústecké synklinály přehledně poprvé zpracovány Hercogem a 

Kněžkem (1963), na jejichž úsilí později navázal Hercog et al. (1968, 1971), z jehož průzkumu 

pocházejí údaje z jednoho z prvních strukturních hydrogeologických vrtů v zájmovém území - z vrtu 

BK-4 Opatovec, který samostatně odzkoušel kolektory jizerského a perucko-korycanského souvrství 

přibližně v místě průběhu hlavní evropské hydrogeologické rozvodnice, která představuje jižní 

omezení rajonu 4231. Střední část ústecké synklinály je vymezena především na základě výsledků 

strukturních hydrogeologických vrtů řady US souborně zhodnocena Herrmannem (1977, 1979), který 

rovněž stanovil přibližný průběh hydrogeologické rozvodnice v okolí Opatovce a provedl výpočet 

zásob podzemních vod v kategorii C2.  

Pro místní účely je zpracováno velké množství prací. Z nich jmenujme hydrogeologické studie pro 

skládku České Libchavy (Šeda 1993), nejdůležitější práce pro vodárenské zásobování České Třebové 

provedli Chrástka (1974) a Žižka (1977), hydroekologickou mapu České Třebové sestavil Michlíček 

(1993). 

 

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. Software GDbase5 

se územně člení podle jednotlivých 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 projektu v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu 

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

Upravená databázová struktura obsahuje režimně sledované objekty z databáze ČGS (tab. 3-2), 

objekty sledované v rámci mělké a hlubinné sítě ČHMÚ. Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze je 

zobrazena na obrázku 3-3. 

 

Tabulka 3-2 Vrtná prozkoumanost z GDBáze (počty HG vrtů) 

HGR 

Počty HG objektů 

v GDB s analýzou 
s údajem o 

hladině 

s hloubkou > 

5 m 
kolektor A kolektor B kolektor C 

„kolektor“ 

D 

4231 176 154 124 129 19 13 45 11 

 

Tabulka 3-3 Počty pozorovaných objektů dle GDBáze 

Počty pozorovaných objektů 

vrty  prameny  srážky průtoky chemické analýzy vody 

3 0 2 2 4 
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Tabulka 3-4 Vrty a prameny s režimním pozorováním ČHMÚ 

Označení 

ČHMÚ 
Název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

Katastrální 

území 
Kategorie 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

parametr 

Sledovaný 

kolektor 

PB0035 

 

Damníkov, 

Zvěřiňák 
395.00 3-4-10-02-0120 Damníkov B 

1958-

2000 
H B 

PP0064 
Lanšperk, U 

starého domu 
385.00 3-1-02-02-0330 Lanšperk A2 

1967-

2014 
H B 

VP0115 Černovír 335.23 2-1-02-02-0330 
Černovír u 

Ústí nad Orlicí 
A2 

1963-

2014 
H kvartér 

VP0116 
Ústí nad 

Orlicí 
326.97 2-1-02-02-0350 Ústí nad Orlicí  

1963-

1980 
H kvartér 

VP0117 
Ústí nad 

Orlicí 
333.67 2-1-02-02-0560 Hylváty B 

1963-

1997 
H kvartér 

VP7215 

České 

Libchavy, 

US 1 B 

365.36 2-1-02-02-0340 
České 

Libchavy 
A1 

1991-

2014 
H, J B 

VP7216 

České 

Libchavy, 

US 1 C 

365.61 2-1-02-02-0340 
České 

Libchavy 
A1 

1991-

2014 
H, J C 

VP7217 
Opatov, US-

4 B 
423.36 2-1-02-02-0440 

Opatov v 

Čechách 
A1 

1991-

2014 
H, J B 

VP7218 
Opatov, US-

4 C 
422.28 2-1-02-02-0440 

Opatov v 

Čechách 
A1 

1991-

2014 
H, J C 

VP7219 
Lhotka, US 7 

B 
384.36 2-1-02-02-0560 

Lhotka u 

České Třebové 
A1 

1991-

2008 
H B 

VP7228 
Opatov, US-

10c 
429.37 2-1-02-02-0470 

Opatov v 

Čechách 
 

2008-

2014 
H C 

*Poznámka H hladiny, J jakost 

 

 

Obrázek 3-3 Objekty v současnosti pozorované ČHMÚ 
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Obrázek 3-4 Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s režimním pozorováním. Vrty s režimním 

měřením jsou uvedeny v tab. 3-4 a zobrazeny jsou v mapě na obr. 3-4. Vrty zatříděné ke 

kolektorům a použité k hodnocení jsou přehledu uvedeny v tab. 3-5. 

 

Tabulka 3-5 Vrty použité k hodnocení 

HGR Kolektor A Kolektor B Kolektor C „Kolektor“ D Počet zatříděných vrtů 

4231 17 34 68 11 130 

 

NOVÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

4231_01W Dolní Libchavy 

Průzkumný vrt je situován v k.ú. Dolní Libchavy, cca 1060 m z.. od obce Dolní Libchavy, na poli 270 

m zsz. od kóty 369, při silnici Dolní Libchavy-Říčky Vrt 4231_01W Dolní Libchavy, situovaný do z. 

části hydrogeologické struktury ústecká synklinála, ověřil litologický vývoj křídových sedimentů a 

charakter podloží křídy. Vrt 4231_01W přinesl tyto významné výsledky:  

 vyplnil citelnou mezeru ve vrtné prozkoumannosti  

 vrt umožnil ověřit litologický sled v blízkosti litofaciálního přechodu křídových sedimentů 

z písčitého orlicko-žd´árského do pelitického labského vývoje v s. části rajonu 4231. 

V bělohorském souvrství bylo dokumentováno štěpení bělohorského sedimentárního cyklu do 

dvou až tří částí, v jizerském souvrství jsou ještě přítomny horninové ekvivalenty 

subkolektorů Ca a Cb ovšem v blízkosti jejich okrajové podmínky. 
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 ve více než 80 m sledu nejmladších křídových vrstev nebyly zjištěny jak geologicky, tak i 

geofyzikálně silicifikované jílovce rohateckých vrstev, které rozdělují teplické a březenské 

souvrství. Z tohoto důvodu je pelitická sekvence pojímána jako soubor teplického a 

březenského souvrství 

 absolutní výška úrovně stropu bělohorského souvrství zjištěná vrtem 4231_01W významně 

přispěla k aktualizaci geologického modelu rajonu 4231. 

 Vrt tím, že byl situován těsně za semanínský zlom do pokleslé kry, zachytil nejkompletnější 

křídový profil na Orlickoústecku. 

 blízkost semanínské tektonické zóny se projevila intenzivním rozpukáním až drcením 

v nejvyšší části jizerského souvrství 

 údaj o krystalinickém podloží křídy napomohl vymezit hranici mezi krystalinikem a orlickou 

permokarbonskou pánví. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_01W. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 8,00 jílovité eluvium křídy Křída izolátor 

8,00 83,25 vápnité jílovce křída-teplicko-březenské souvrství  izolátor C/D 

83,25 147,90 vápnité pískovce křída-jizerské souvrství  kolektor C 

147,90 216,60 slínovce křída jizerské souvrství izolátor B/C 

216,60 279,87 vápnité pískovce a prachovce křída-bělohorské souvrství kolektor B 

279,87 302,20 
jílovitoprachovité pískovce 

glaukonitické 
Křída-perucko-korycanské souvrství kolektor A 

302,20 304,00 mylonit/pararula krystalinikum podložní izolátor 

 

4231_01B Dolní Libchavy 

Průzkumný vrt je situován západně od obce Dolní Libchavy, část obce Libchavy. Cílem průzkumného 

vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v nedostatečně prozkoumané části východočeské 

křídy. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4231_01B je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru B. 

Hladina podzemní vody je napjatá. Naražená hladina podzemní vody (tlaková) propojených kolektorů 

B a A byla 220 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 141,15 m n.m. Ustálená hladina 

podzemní vody dne 19.8.2015 dle revizní karotáže 29,80 m pod terénem odpovídá 331,35 m n.m. 

 

Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_01B 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin 

Hydrogeologický 

typ horniny 

0,0 5,5 hlína, jílovité eluvium Q poloizolátor 

5,5 18 jílovec, vápnitý, prachovitý, silně rozpadavý  
 

18 83,8 jílovec, vápnitý, prachovitý, rozpadavý izolátor D/C 

83,8 120,1 

Pískovec, jemnozrnný, vápnitý, místy s glaukonitem, pozvolný přechod do 

podloží kolektor Cb 

120,1 138,4 Prachovec, vápnitý, slínovec - písčitý, při bázi glaukonit poloizolátor Cb/Ca 

138,4 147,9 Prachovec, vápnitý, písčitý kolektor Ca 

147,9 217,2 Prachovec, vápnitý až slínovec izolátor Ca/B 

217,2 237,8 Prachovec, vápnitý až slínovec prachovitý, spongilitický, rozpukaný 

Kolektor B 

237,8 248,9 Pískovec, vápnitý, jemně glaukonitický, velmi pevný 

248,9 262,2 Prachovec, vápnitý, jemně glaukonitický 

262,2 281,4 Pískovec, jemnozrnný vápnitý s vložkami vápnitých prachovců 

281,4 285 pískovec jemně až středně zrnitý, glaukonitický Kolektor A 
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Hydrodynamická zkouška byla provedena v trvání 1+3+2 dní v období 11.9.-16.9.2015. Vyhodnocení 

čerpací a stoupací zkoušky metodami ustáleného proudění pro napjatý kolektor dle Theise přineslo 

průměrnou hodnotu koeficientu filtrace kf 1,35.10
-4

 m/s (čerpací 1,4.10
-4

 m/s až stoupací 1,3.10
-4

 m/s) 

při celkové mocnosti turonského kolektoru 62,4 m. Průtočnost kolektoru B neboli transmisivita je 

velmi vysoká (T = čerpací 8,2.10
-3

 m
2
/s, stoupací zkouška 7,7 10

-3 
m

2
/s). 

V pozorovaném vrtu 4231_01C vzdáleného cca 20 m byla během zkoušky pozorována oscilace 

hladiny podzemní vody cca 3 cm (v úrovni 25,50 - 35,53 m od měřícího bodu). 

Pro zhodnocení kvality vody kolektoru B byly použity výsledky chemických analýz vzorků vod 

odebraných v dynamickém stavu 3.3.2015. Voda turonského kolektoru je středně mineralizovaná 

(celková mineralizace 0,40 g/l) s pH 7,45. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány 

typem Ca-HCO3. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům 

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

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovují vody vyšším 

obsahem železa. Podzemní voda se z hlediska upravitelnosti řadí se do kategorie upravitelnosti A2. 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Dolní Libchavy 4231_01C provedena karotáž před výstrojí 

27.10.2014 (kontrola cementace) a revizní karotáž po definitivní výstroji (TV prohlídka 19.3.2015 a 

karotážní měření 19.8.2015).  

 

4231_01C Dolní Libchavy 

Na lokalitě Dolní Libchavy v bízkosti vrtů 4231_01W a4231_01B  byl odvrtán a vystrojen průzkumný 

hydrogeologický vrt 4231_01C. Hloubka vrtu je 109,0 m a vystrojen byl do 109,0 m. Vrt je o 42,0 m 

mělčí oproti původnímu projektu z důvodu obtížných geologických podmínek, na základě rozhodnutí 

odpovědného geologa. Po dokončení vrtných a technických prací bylo pracoviště vyklizeno, stav byl 

projednán se správcem pozemku.  

Průzkumný hydrogeologický vrt 4231_01C je proveden jako neúplná studna do turonského kolektoru 

C (resp. úplná studna do kolektoru Cb). Hladina podzemní vody je napjatá. Naražená hladina 

podzemní vody byla cca 88 m pod terénem (tlaková), což odpovídá kótě hladiny cca 276,76 m n.m. 

Ustálená hladina podzemní vody dne 19.3.2015 dle revizní karotáže 33,70 m pod terénem odpovídá 

329,06 m n.m. Hydrodynamická zkouška byla provedena v období 23.2.2015 – 1.3.2015 v trvání 

1+3+2 dní. Hladina během počátečního čerpání Q = 1,18 l/s poklesla z počáteční úrovně 34,53 m na 

39,54 m (měřeno od hrany pažnice), tj. cca o 5,01 m za 72 hodin. Vyhodnocení čerpací zkoušky 

metodou ustáleného proudění přineslo průměrnou hodnotu koeficientu filtrace kf = 2,4.10
-5

 m/s při 

celkové mocnosti turonského kolektoru 21,6 m. Transmisivita kolektoru C je střední (T = 5,2.10
-4

 

m
2
/sm

2
/s). V pozorovaném vrtu 4231_01B vzdáleném 20 m byla v průběhu HDZ zjištěna oscilace 

hladiny v rozmezí cca 9 cm (v hloubkové úrovni 27,95 – 28,04 m od měřícího bodu (hrana Fe 

pažnice), nezávisle na HDZ. 

 
Tabulka 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_01C 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin 
Hydrogeologický 

typ horniny 

0,0 9,1 Hlína, hnědošedá, jílovitá - eluvium poloizolátor Q 

9,1 22,0 Jílovec, tmavě šedý, vápnitý, prachovitý, silně rozpadavý izolátor 

22,0 87,4 Jílovec, tmavě šedý, vápnitý, prachovitý, rozpadavý izolátor  

87,4 109,0 
Pískovec, světle šedý, níže žlutý, šmouhovitý, jemnozrnný, místy s 

glaukonitem  
Kolektor Cb 
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Pro zhodnocení kvality vody byly použity výsledky chemické analýzy vzorku vody odebrané 

26.2.2015. Voda kolektoru C je středně mineralizované s celkovou mineralizací 0,42 g/l a pH 7,71. 

Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca. Z hlediska posouzení kvality 

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

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

pozdějších předpisů, nevyhovují vody zvýšeným obsahem železa. Toxické kovy ani mikroznečisťující 

organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Podzemní voda se z hlediska vodárenského využití orientačně 

na základě 1 vzorku řadí do kategorie upravitelnosti A2 pro vyšší hodnoty organického uhlíku TOC 

(vyhl. 428/2001 Sb.). 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Dolní Libchavy 4231_01C provedena revizní karotáž po 

definitivní výstroji (TV prohlídka 19.3.2015, karotáž 20.8.2015).  

 

4231_02W Knapovec 

Průzkumný vrt je situován v k.ú. Knapovec, cca 1230 m ssv. od obce Knapovec, na poli Velká strana, 

při polní cestě ke kótě 584 Strážný. Vrt 4231_02W Dolní Knapovec, situovaný do v. části 

hydrogeologické struktury ústecká synklinála, ověřil litologický vývoj křídových sedimentů a 

charakter podloží křídy. Záměrem realizace vrtu bylo zjištění vrstevního sledu jizerského souvrství s 

případným kolektorem C. Z původně projektované hloubky 79 m byl vrt prohlouben do hloubky 131,8 

m kde byl ukončen ve stropě bělohorského souvrství (kolektor B). Geologický vrt 4231_02W byl 

řídícím vrtem pro dva sousední hydrogeologické vrty vyhloubené na kolektor B (vrt 4231_02B 

hluboký 148 m) a na kolektor C (vrt 4231_02C hluboký 71 m). Vrt byl umístněn do v. křídla ústecké 

synklinály v místech faciálního přechodu z orlicko-žďárského do labského vývoje křídových 

sedimentů. To znamená, že písčitá tělesa kolektorů B a C směrem k S ztrácejí pozvolna na mocnosti a 

u Českých Libchav vykliňují. Ve vrtu 4231_02W byla zachycena část jizerského a bělohorského 

souvrství. 

 

Tabulka 3-9: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_02W 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin Stratigrafické zařazení 
Hydrogeologický 

typ horniny 

0,0 4,8 hlinitokamenité eluvium křída izolátor 

4,8 27,8 Vápnité prachovce a slínovce Křída – jizerské souvrství Izolátor Cb/Ca 

27,8 67,0 Vápnité pískovce a vápnité prachovce Křída – jizerské souvrství Kolektor Ca 

67,0 95,5 slínovce Křída – jizerské souvrství Izolátor C/B 

95,5 131,8 Slínovce, pískovce Křída – bělohorské souvrství Kolektor B 

 

4231_02B Knapovec 

Na lokalitě Knapovec byl odvrtán a vystrojen průzkumný hydrogeologický vrt 4231_02B. Hloubka 

vrtu je 148,0 m a vystrojen byl do 128,0 m – v hloubce 128,0 – 148,0 m jsou dokumentovány 

nestabilní geologické podmínky – viz karotáž na vrtu jádrovém 4231_02W, nebylo možné zapustit 

pažnice až do konečné hloubky. Vrt je hlubší o 14,0 m oproti původnímu projektu, ovšem o 6,0 m 

mělčí po vystrojení, než původní projekt (viz ZZ vrtu 4231_02B). 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4231_02B je proveden jako úplná studna do spodnoturonského 

kolektoru B. Hladina podzemní vody je napjatá. Naražená hladina podzemní vody dne 28.2.2015 byla 

120 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 373,20 m n.m. Ustálená hladina podzemní vody 
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dne 27.8.2015 před HDZ byla 119,05 m od OB (hrana pažnice), což odpovídá 374,15 m n.m. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena 27.7.2015 nálevová a v období 27.8. až 30.8.2015 čerpací 

v trvání 1+3+2 dní. Hladina podzemní vody před nálevem byla 118,65 m (měřeno od hrany pažnice). 

Čerpané množství do vrtu 0,91 l/s, množství vody 2 000 l se zasáklo za 4,5 hodiny. Hladina po 

ukončení zasakování byla 118,62 m od terénu. Vyhodnocení nálevové zkoušky přineslo hodnotu 

koeficientu filtrace kf = 5,1.10
-5

 m/s. Vyhodnocení hydrodynamické zkoušky metodami ustáleného 

proudění přineslo hodnotu T transmisivity kolektoru B střední - mezi 5,1.10
-4

 až 8,3.10
-5

 m
2
/s. 

Hodnota koeficientu filtrace kf se při celkové mocnosti kolektoru 21 m pohybuje mezi 2,4.10
-5

 m/s až 

4,0.10
-6

 m/s. V pozorovaném vrtu 4231_01C vzdáleném 20 m byla v průběhu HDZ zjištěna oscilace 

hladiny v rozmezí cca 2 cm (v hloubkové úrovni 64,76 – 64,78 m od OB hrana pažnice). 

 

Tabulka 3-10: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_02B 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin Hydrogeologický typ horniny 

0,0 3,6 Hlína, tmavě hnědá, hlinitokamenité eluvium Poloizolátor Q 

3,6 16,4 Prachovec, žlutý až šedý, vápnitý, písčitý, rozpukaný 
Izolátor Cb/Ca 

16,4 26,7 Slínovec, šedý, prachovitý 

26,7 36,6 Pískovec, žlutý, jemnozrnný, glaukonitický Kolektor Ca 

36,6 94,4 Prachovec, šedý, vápnitý až slínovec, prachovitý 
Izolátor C/B 

94,4 117,3 Slínovec, šedý, prachovitý, spongilitický, pevný 

117,3 128,0 Pískovec, žlutý, jemnozrnný, vápnitý, rozpukaný Kolektor B 

128,0 148,0 ?? Kolektor B ? 

 

Pro zhodnocení kvality vody byly použity výsledky chemické analýzy 1 vzorku vody odebrané 

28.8.2015. Vody kolektoru B jsou středně mineralizované (celková mineralizace 0,349 g/l). Podle 

skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca. Z hlediska posouzení kvality 

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

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

pozdějších předpisů, vyhovuje voda pitným účelům. Podzemní voda se z hlediska vodárenského 

využití řadí do kategorie upravitelnosti A2 pro vyšší obsah železa (vyhl. 428/2001 Sb.). 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Knapovec 4231_02C provedena revizní karotáž po 

definitivní výstroji. 

 

4231_02C Knapovec 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4231_02C byl plánován jako úplná studna do turonského kolektoru 

Ca. Hladina podzemní vody při vrtání nebyla zastižena. Kolektor Ca není zvodněný, zvodnění se 

nachází až v podložních horninách (izolátor C/B). Vrt ověřil, že kolektor C zájmové lokality v sv. 

strmém křídle ústecké synklinály se plně nalézá v „oblasti stoku“. Získané údaje o úrovni hladiny a 

kvalitě vody v podloží, tj. (polo)izolátoru C/B mají jen informační charakter, bez možnosti větší 

generalizace. 

Ustálená hladina podzemní vody dne 27.7.2015 byla 63,64 m od OB (okraj Fe pažnice), což odpovídá 

430,76 m n.m. Čerpací zkouška byla provedena v období 20.7. až 24.7.2015 v trvání 1+3+2 dní. 

Vyhodnocení stoupací zkoušky metodami ustáleného proudění přineslo hodnotu průtočnosti T=3,2.10
-

6
 m

2
/s při celkové mocnosti turonského kolektoru 40 m (koeficient filtrace kf = 7,9.10

-8
 m/s) – velmi 

nízká hodnota T transmisivity prokázala izolátorské vlastnosti C/B. V pozorovaném vrtu 4231_02B 
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vzdáleném 20 m byla v průběhu HDZ zjištěna oscilace hladiny v rozmezí cca 10 cm (v hloubkové 

úrovni 118,49 – 118,59 m od OB (hrana Fe pažnice). 

 

Tabulka 3-11: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4231_02C 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin Hydrogeologický typ horniny 

0,0 3,6 Hlína, tmavě hnědá, hlinitokamenité eluvium Poloizolátor Q 

3,6 16,4 Prachovec, žlutý až šedý, vápnitý, písčitý, rozpukaný 
Izolátor Cb/Ca 

16,4 26,7 Slínovec, šedý, prachovitý 

26,7 36,6 Pískovec, žlutý, jemnozrnný, glaukonitický Kolektor Ca 

36,6 71,0 Prachovec, šedý, vápnitý až slínovec, prachovitý Izolátor C/B 

 

Pro zhodnocení kvality vody turonských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz 

vzorků vod odebraných v dynamickém stavu dne 24.7.2015. Vody turonského izolátoru jsou středně 

mineralizované (celková mineralizace 0,36 g/l), Podle skupin iontů jsou charakterizovány typem 

HCO3-Ca. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům 

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

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovují vody značným 

obsahem dusitanů (trojnásobek mezní hodnoty). Toxické kovy ani mikroznečišťující organické látky 

ve vodě zjištěny nebyly. Podzemní voda se z hlediska vodárenského využití orientačně na základě 1 

vzorku řadí do kategorie upravitelnosti A1 (vyhl. 428/2001 Sb.).  

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Knapovec 4231_02C provedena revizní karotáž po 

definitivní výstroji. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

 

Hydrogeologický rajon 4231 představuje výraznou morfostrukturu jv. části české křídové pánve. 

Výraznými křídovými morfostrukturními elementy jsou strmá asymetrická kuesta Hřebečovského 

hřbetu na V a Kozlovského hřbetu na Z. Vrchol Hřebečovského hřbetu, který se markantně vypíná nad 

podorlickou pahorkatinu, přechází v široké, mírněji ukloněné křídlo temenní části kuesty, které 

kopíruje úklon křídových vrstev. Kozlovský hřbet se strmě zvedá nad ústeckou brázdou a ve své 

týlové části přechází do Loučeňské tabule v sousedním rajonu 4270. Kuesty Kozlovského a 

Hřebečovského hřbetu svírají mezi sebou úzký pruh Ústecké brázdy. 

V rajonizaci Olmera et al. (2006) je tato morfostruktura označena tradičním názvem ústecká 

synklinála v povodí Orlice (ústecká synklinála – střed u Herčíka a kol. 1999). V tradičním pojetí 

geologických struktur východní části české křídy (Herčík a kol. 1999) se jedná o vrásovou strukturu, 

přičemž vrcholová část Kozlovského hřbetu je ztotožňována s potštejnskou antiklinálou, vrcholová 

část Hřebečovského hřbetu s litickou antiklinálou a Ústecká brázda spolu se z. křídlem asymetrické 

kuesty Hřebečovského hřbetu je pojímána jako ústecká synklinála. Podloží křídové struktury tvoří 

metamorfované a magmatické horniny proterozoika, které vycházejí na povrch v erozních oknech 

potštejnské „antiklinály“, a permské sedimenty orlické pánve, které na povrchu tvoří základ 

podorlické pahorkatiny. Neogenní marinní sedimenty tvoří výplň erozních koryt, hluboce zaříznutých 

do křídových vrstev. 
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Obrázek 4-1 a Přehledná geologická mapa rajonu 4231 

. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

30 

 

 

Obrázek 4-1b: Legenda přehledné geologické mapy rajonu 4231 
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4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Podloží ústecké synklinály tvoří z převážné většiny permské sedimenty orlické pánve. Povrch 

permských sedimentů v podloží křídy dosahuje nejvyšších nadmořských výšek při v. okraji rajonu 465 

– 504 m n. m. a při z. okraji do 469 m n. m. Uprostřed, ale blíže z. okraji se táhne S-J směrem příkop, 

kde povrch permu klesá pod 200 m n. m (obr. 4-2). Nejnižší zjištěné hloubky – 112 a 99 m n. m. 

Z hornin jsou z přímého podloží křídy popisovány arkózovité pískovce, méně konglomeráty a jen 

ojediněle jílovce. Podloží permu, i když nebylo dosaženo žádným vrtem v rámci rajonu, bylo 

identifikováno v seismickém profilu RBSP/11-část C (Günther – Karp 2014), interpretovaného 

Uličným et al. (2015). Na obrázku 4-14 je patrná geologická pozice, mocnost a rozsah permských 

sedimentů, jakož i diskordance mezi permem a krystalinickým podložím stejně jako mezi permem a 

křídou. 

Z krystalinika jsou ve vrtech popsány ruly, v jednom vrtu jižně od Ústí nad Orlicí fylit. Při jz. okraji 

rajonu, v okolí Semanína, byly ložiskovými vrty v podloží křídy zastiženy grafitické břidlice (Vybíral 

1983). 

 

Obrázek 4-2 Izoliniová mapa povrchu krystalinika v podloží křídy a permokarbonu 

s vyznačením hranic hydrogeologických rajonů (červeně). 

 

Z nových vrtů zastihl v hloubce 302 m podloží pod křídovými sedimenty vrt 4231_01W Dolní 

Libchavy. Byly zastiženy mylonitizované biotitické ruly s granátem, původně granát-biotitické 

pararuly. Pozičně jsou severně od svitavské kladné anomálie a mohly by patřit k východnímu okraji 

poličského krystalinika bohemika. Svitavská kladná gravimetrická (Sedlák et al. 2013) anomálie, 

postupně slábnoucí, zasahuje od jihu do rajonu 4231 přes Českou Třebovou až k Ústí nad Orlicí. 

V jižní polovině rajonu jsou tři výrazné magnetické anomálie, které úplně s gravimetrickou anomálií 

nekoicidují. Jejich zdroj se zatím nepodařilo ztotožnit. 
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SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

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

(diskordantně). Představují povariský platformní vývoj českého masivu. Během geologických dob 

cenomanu, turonu a coniaku se křídové sedimenty ukládaly většinou v mělkém epikontinentálním 

moři. Podle litologického charakteru lze v tomto rajonu vyčlenit dva litofaciální vývoje (např. Klein in 

Svoboda ed. 1964): orlicko-ždárský a labský. Orlicko-ždárský vývoj je charakterizován písčitou 

sedimentací v turonu, labský vývoj se vyznačuje převahou jílovitovápnitých sedimentů v turonu a 

coniaku. Hranice mezi oběma vývoji probíhá ve sledovaném území podle linie Rozsocha – Horní 

Libchavy – Žampach. V rajonu 4231 lze v od jihu k severu v litofaciálním vývoji křídy sledovat 

v bělohorském a jizerském souvrství redukci písčité sedimentace (obr. 4-3).  

 

 

Obrázek 4-3 Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v rajonu 4231 

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; 8 – jíly Neogénu ( 

baden); a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b - chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2015); d 

– neformální stratigrafie (Zahálka 1900, Soukup 1956). 

 

V orlicko-ždárském vývoji dosahuje maximální mocnost křídových sedimentů hodnoty kolem 317 m 

ve vrtu US-10A Nový Rybník při j. okraji rajonu 4231, 302 m ve vrtu 4231_01W v Dolních 

Libchavách při přechodu z orlicko-žďárského do labského vývoje a cca 255 m ve vrtu US-1A České 

Libchavy, který reprezentuje již labský faciální vývoj při s. okraji rajonu 4231. 
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Bazální křídové členy (perucké a korycanské vrstvy) vyplňují deprese v paleoreliéfu a nesou znaky 

postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Následující souvrství 

jsou již v marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. 

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 geologické, ale i 

v hydrogeologické praxi, je stále používáno pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle 

Zahálky (1900) a Soukupa(1956) (obr. 4-3). 

 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman střední-svrchní) 

Sedimenty perucko-korycanského souvrství vycházejí v rajonu 4231 na povrch po celém v. 

denudačním okraji křídy a při z. okraji rajonu v místech erozních oken potštejnské „antiklinály“ u 

Potštejna, Ústí nad orlicí a Semanína. Většinou jsou to glaukonitické pískovce. 

Ve vrtných profilech je vývoj perucko-korycanského souvrství o něco pestřejší. Dominují zelené 

jílovitoprachovité glaukonitické pískovce korycanských vrstev, které většinou nasedají na podložní 

horniny proterozoika či permu (obr. 4-3). Lokálně byly v podloží pískovců zastiženy heterolitické 

sedimenty peruckých vrstev, místy s flórou (Vachtl et al. 1968). V jz. části rajonu, v okolí ložiska 

Semanín, dochází k redukci korycanských vrstev a perucko-korycanské souvrství je zastoupeno 

heterolitickými sedimenty peruckých vrstev. Hypr (1982) a Vybíral (1983) se domnívají, že 

korycanské vrstvy podlehly při lokálním výzdvihu při hranici cenoman/turon erozi za vzniku hiátu. 

Tuto představu dále modifikují Uličný et al (2009, 2015) a dokládají souběžnost osy celého 

východního paleodrenážního systému s rozhraním mezi permskými sedimenty orlické pánve a 

krystalinikem na západ od ní. V místech předkřídové paleoelevace (novoměstsko-holická 

paleoelevace) v okolí Kozlovského hřbetu (obr. 4-4) perucko-korycanské souvrství chybí. Naopak 

morfologická deprese s vývojem fluviálních cyklů a uhelných slojí se objevuje u Semanína a je 

součástí tzv. semanínsko-malejovské deprese (Vajdík – Vybíral 1973, Frejková – Vajdík 1974) či 

východního paleodrenážního systému (Uličný et al. 2009). 

Bazální kolektor A není litologicky homogenní, reprezentuje sedimenty vzniklé v různých 

sedimentačních režimech. V případech, kdy chybí kritéria pro oddělování jednotlivých vrstev (často ve 

starší vrtné dokumentaci), je celý sled označován jako nečleněné perucko-korycanské souvrství. 

V místech, kde je perucko-korycanské souvrství vyvinuto pouze v pelitické facii, nebyl kolektor A 

stanoven. Mocnost perucko-korycanského souvrství je v rámci rajonu 4231 proměnlivá, od téměř 

nulové mocnosti na předkřídové elevaci až po mocnosti max. 20-40 m (obr. 4-5). 
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Obrázek 4-4 Izoliniová mapa povrchu perucko-korycanského souvrství – kolektoru A 

v rajonu 4231 s vyznačením areálu předkřídové paleoelevace 
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Obrázek 4-5 Mapa mocnosti perucko-korycanského souvrství – kolektoru A v HGR 4231 

s vyznačenými povrchovými výchozy perucko-korycanského souvrství (hnědě), novoměstsko-holickou 

paleoelevací (okrově) a číselnými údaji o mocnosti ve vrtech 

 

Bělohorské souvrství (turon spodní-střední) 

Sedimenty bělohorského souvrství vystupují v rámci rajonu 4231 podél celého v. denudačního okraje 

křídy a v oblasti Kozlovského hřbetu. 

Vývoj bělohorského souvrství je poněkud jiný v j. části rajonu a jiný v s. části rajonu. V j. části jde 

ještě o typický vývoj do nadloží hrubnoucího cyklu tak, jak jej známe z orlicko-žďárského vývoje 

sousedních rajonů na J a JZ. Směrem k severu ubývá písčitosti a téměř celé bělohorské souvrství je 

pak reprezentováno facií spongilitických slínovců (opuk)(obr. 4-3, obr. 4-9). V nejspodnější části 
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bělohorského souvrství je obvykle vyvinuta málo mocná (1-2 m) poloha vápnitých jílovců. Samotnou 

bázi tvoří vrstva silně glaukonitického písčitého slínovce až vápnitého pískovce (obr. 4-6, 4-7). 

Obvykle se zde vyskytují fosfatické konkrece. Tato vrstva má velký význam pro korelace – je 

regionálním korelačním markerem. 

 

 

Obrázek 4-6 Glaukoniticko-fosfátový horizont;         Obrázek 4-7 Glaukoniticko-fosfátový horizont ve vrtném jádře 

na rozhraní glaukonitických pískovců korycanských 

vrstev a spongilitických prachovců (opuk) 

bělohorského souvrství (vyznačeno červenou linií). 

Východní svah Hřebečovského hřbetu u Ústí nad 

Orlicí. 

na rozhraní perucko-korycanského a bělohorského 

souvrství. Vrt 4231_01W Dolní Libchavy, hloubka 

279,90-280 m 

 

V jižní části území rajonu 4231 je možné vydělit v bělohorské souvrství dvě části. Ve spodní části jsou 

vyvinuty spongilitické slínovce a vápnité prachovce ve svrchní části dominují vápnité pískovce. 

V genetické stratigrafii je spodní část interpretovaná jako sekvence TUR 1, svrchní část jako TUR 2. 

Spongilitické slínovce a vápnité prachovce (opuky) jsou tmavošedé barvy, světle šedě šmouhované. 

Ve slínovcích je často, zvláště při přechodu do nadložních pískovců, vyvinuta konkrecionální 

kalcifikace. Charakteristický je obsah jehlic mořských hub. Obsah CaCO3 se pohybuje mezi 20 a 40%, 

v polohách s karbonáty i více než 40%. Na povrchu jsou slínovce a spongolity obvykle 

dekalcifikovány a mají žlutavou barvu. Ve slínovcích jsou velmi hojné fosilie spodnoturonských mlžů 

Mytiloides mytiloides (Mantell) a M. labiatus (Schlotheim). 

Vápnité pískovce mají v orlicko-ždárském vývoji typické dm polohy chalcedonových rohovců, vyšší 

obsah klastické slídy, ve spodní části pískovců dosahují obsahy CaCO3 40 a více procent. Pískovce 

mívají kolísavou příměs glaukonitu s přechody do glaukonitických pískovců. Barva pískovců je světle 

šedá, žlutá až žlutozelená či hnědozelená. Charakteristická je chuchvalcová textura sedimentu 

způsobená intenzivní biogenní činností organismů. 

 S přechodem do labského vývoje se stávají pískovce jemnozrnnější a klesá jejich mocnost na cca 5 – 

10 m, přičemž v jejich nadloží se objevují pevné spongilitické slínovce (opuky), jejichž mocnost od 

jihu k severu postupně roste z 5 m na 15-26 m. Tyto opuky tvoří strop bělohorského souvrství, které je 

již střednoturonského stáří, podle nálezů fosilních mlžů M. hercynicus (Petrascheck). 

Mocnost bělohorského souvrství kolísá v závislosti na modelaci předkřídového reliéfu (obr. 4-8). 

Maximální mocnost bělohorského cyklu byla ověřena v orlicko-žďárském vývoji 93 m (vrty v okolí 
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Semanína) a v labském vývoji 71 m ve vrtu US-1 České Libchavy. V oblasti holicko-novoměstké 

elevace, kde sedimenty tohoto souvrství transgresivně nasedají bazálním slepencem přímo na horniny 

krystalinika, je mocnost souvrství redukována až na 65 m (vrt US-8 Rozsocha)(obr. 4-23). 

Větší část bělohorského souvrství lze považovat za kolektor B, pouze bazálních 1-2 m (ojediněle i 

více) představuje izolátor A/B. 

 

 

Obrázek 4-8 Rozsah kolektoru B s vyznačením facie vápnitých pískovců s rohovci (hnědě) a spongilitických 

prachovců (zeleně)  
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Obrázek 4-9 Izoliniová mapa mocností (udána v metrech) bělohorského souvrství (z větší části kolektor B) 
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Jizerské souvrství (turon střední-svrchní) 

Sedimenty jizerského souvrství tvoří rozsáhké výchozy v celém týlovém křídle Hřebečovské kuesty a 

ve vrcholových částech Kozlovského hřbetu (obr. 4-1). Jizerské souvrství v závislosti na svém 

litologickém vývoji vystupuje nad terén bělohorského souvrství ve dvou až třech morfostrukturně 

výrazných terénních stupních – kuestách. Nižší kuesta je tvořena naspodu měkkými slínovci 

(Zahálkovo pásmo V-VII), temeno kuesty je kryto pevnými spongilitickými písčitými slínovci a 

prachovci (opukami) v jv. části rajonu pak vápnitými glaukonitickými pískovci (Zahálkovo pásmo 

VIII). Vyšší kuesta má podobnou charakteristiku. Ve spodní části jsou měkké slínovce (Zahálkovo 

pásmo IX ab), přecházející výše do jílovitých vápenců. Temeno kuesty budují vrstvy glaukonitických 

vápnitých pískovců (Zahálkovo pásmo IX cd), které vystupují v plošně velkých areálech (obr. 4-1 a 

4-10). 

 

 

Obrázek 4-10 Izolinie povrchu jizerského souvrství (m n. m.) - kolektoru C v soutisku s povrchovými výchozy 

tohoto kolektoru (zeleně) 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

40 

 

 
Obrázek 4-11 Plošné vymezení subkolektorů Ca (šedě) a Cb (hnědě) se situací analyzovaných vrtů 

 

 

Obrázek 4-12b Rozsah subkolektoru Ca (resp. C v HGR 4231 a 4232) s vyznačením jeho mocnosti v metrech. 
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Na základě vrtného materiálu a karotáže je možné v jizerském souvrství vyčlenit dvě až čtyři písčitá 

tělesa, která prstovitě vykliňují směrem k s. okraji rajonu 4231 (obr. 4-3, 4-22, 4-23). Písčitá tělesa ve 

střední části jizerského souvrství (tzv. pásmo VIII) lokálně mění svojí mocnost a je nesnadné i 

v karotážních záznamech identifikovat průběžné polohy. Střední část jizerského souvrství je na 

základě karotážní korelace v genetické stratigrafii označována jako TUR 4, zčásti i TUR 5 (obr. 4-3, 

4-22, 4-23). Nejspodnější část jizerského souvrství tvoří silně rozpadavé vápnité jílovce s bazálním 

glaukoniticko-fosfátovým horizontem (tzv. bonebed), který představuje hraniční vrstvu oproti 

podložnímu bělohorskému souvrství. 

Svrchní část jizerského souvrství má ve větší části rajonu 4231zřetelný progradační charakter. Nad 

záplavovou plochou (nad stropem pásma VIII) jsou vyvinuty slínovce (pásmo IXab) s polohami 

vápenců, které do nadloží gradují do vápnitých glaukonitických pískovců (tzv. kalianasové pískovce 

pásma IXcd). Svrchní část jizerského souvrství je na geologických řezech (obr. 4-22, 4-23; 4-24) 

interpretovaná z hlediska genetické stratigrafie jako sekvence TUR5 a TUR6. Směrem k s. okraji 

rajonu však vápnité pískovce přecházejí do vápnitých prachovců a v okolí Českých Libchav pak do 

facie slínovců a vápenců, která je charakteristická pro labský faciální vývoj. Nejkvalitnější profil, s 

kompletně zachovaným jádrem, poskytl nový vrt ČGS 4231-01W Dolní Libchavy (obr. 4-23, geol. řez 

4231-SZ1), který poskytuje vynikající studijní materiál pro celý turonský sled, zejména pak pro 

sekvence TUR 2-4, vyvinuté zde již převážně v distálních slinitých faciích, ale stále spolehlivě 

korelovatelné s hrubozrnnějšími faciemi směrem na jih i jihozápad. 

Celková mocnost jizerského souvrství, ověřena vrty, dosahuje hodnoty 140 – 150 m v orlicko – 

ždárském vývoji, v labském vývoji 165 m (vrt US-1 České Libchavy). 

Z hydrogeologického hlediska lze vápnité jílovce spodní části jizerského souvrství považovat za 

regionální izolátor, písčitá tělesa (o mocnosti cca 10 m) ve střední části jizerského souvrství lze 

interpretovat jako subkolektor Ca, slínovce vyšší části jizerského souvrství (pásmo IXab) jako 

poloizolátor a nejvyšší část jizerského souvrství tvořená vápnitými glaukonitickými pískovci, 

mocnýmimi kolem 20 m, jako subkolektor Cb . Jizerské souvrství v okolí Českých Libchav, vyvinuté 

již v pelitické facii, lze považovat v celém rozsahu za hydrogeologický izolátor. 

Vykliňování písčitých těles je dobře patrné na obr. 4-10 a 4-11 a v geologických řezech na obr. 4-22, 

4-23. 

 

Teplické až březenské souvrství 

Sedimenty teplického souvrství jsou spolu s nadložními pelitickými sedimenty rohateckých vrstev a 

březenského souvrství souvisleji rozšířeny v Ústecké brázdě, tj. v osní části hydrogeologické struktury 

ústecká synklinála (obr. 4-1).  

Typickým litotypem jsou málo pevné, tmavošedé vápnité jílovce a slínovce. Do nich se vkládají 

polohy pevnějších silicifikovaných vápnitých jílovců – tzv. rohateckých vrstev. Tyto polohy o 

mocnosti 3-5 m byly zachyceny jen v pár vrtech (US-3A Semanín, US-10A Nový Rybník a US-1 

České Libchavy, viz geol. řez 4231_SZ1 na obr. 4-23). V novém vrtu 4231_01W v Dolních 

Libchavách, kde byla zjištěna maximální mocnost pelitů teplického až březenského souvrství (83 m) 

nebyly silicifikované polohy makroskopicky identifikovány. 

Vápnité jílovce by bylo možné z geologického hlediska interpretovat jako hydrogeologický izolátor.  
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Kenozoikum 

V Ústecké brázdě až po Damníkovské sedlo se zachovaly relikty neogenních mořských sedimentů 

spodního badenu (obr. 4-1). Jsou to vápnité jílovce, které tvoří sedimentární výplň hluboce do křídy 

zaříznutého koryta (obr. 3-2, obr. 4-3, geol. řez 4231_SV2 na obr. 4-22). Toto koryto má lineární 

charakter je identifikovatelné geofyzikálně (obr. 4-12), bylo zastiženo též několika vrty (komentář 

k neogenní výplni též u geologického řezu SV2). 

V celé ústecké brázdě je neogenní koryto zahloubené do teplického až březenského souvrství, pouze 

v okolí Dlouhé Třebové neogenní eroze dosáhla stropu jizerského souvrství a v okolí Damníkovského 

sedla je dno tohoto koryta zahloubeno až do bělohorského souvrství (vrt AD-5 Anenská Studánka). 

Rozsah neogénního koryta bylo interpretováno gravimetrickým měřením (Sedlák 2015; obr. 4-12). 

Podle Herrmanna (1979) představuje jílovitá výplň koryta, zahloubeného do kolektoru C, lokální 

hydrogeologickou bariéru. 

 

 

Obrázek 4-13 Výrazné úzké horizontální tíhové gradienty 

 (vyznačeno červeně) indikují průběh neogénního koryta vyplněného jílovitými sedimenty (výřez, Sedlák 2013). 

 

Kvartér zastupují sedimenty fluviální, deluviofluviální, deluviální, eolické a organogenní. 

V posledních letech se zvětšuje počet a rozsah antropogenních uloženin (navážek). Kvartérní 

sedimenty, zejména fluviální šterkopískové akumulace, které maje největší hydrogeologický význam, 

mají v rajonu 4231 pouze malé plošné rozšíření. 
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Fluviální terasové sedimenty náležejí k terasovému systému Tiché Orlice, Původní odvodňování 

celého území k JV se změnilo a Tichá Orlice od pliocénu začala téci z. až sz. směrem. K vytvoření 

jejího dnešního koryta došlo postupným načepováním nejprve ústecké synklinály a pak i kyšperské 

synklinály (Balatka - Sládek 1965). 

Nižší terasy (spodnopleistocenní) mají bázi nad 25 m nad údolní nivou toků a odpovídají 

II. a m. terase Tiché Orlice Balatky - Sládka (1965). K nim patří zbytky terasy 1,5 km v. od Dlouhé 

Třebové na pravém břehu Třebovky. V úrovni těchto teras jsou též některé výskyty roztroušených 

štěrků s valouny křemene a svrchnokřídových hornin v údolí Třebovky mezi Českou Třebovou a 

Ústím nad Orlicí, patrně postižené soliflukcí. 

Fluviálni písky a štěrky s bází 5-25 m nad údolní nivou (střední - svrchní pleistocén) jsou 

plošně nejrozsáhlejší. Sledují nesouvisle toky řek v bezprostředním sousedství údolních niv. 

Odpovídají VI. terase Tiché Orlice Balatky - Sládka (1965). V Ústí nad Orlicí dosahuje 

jejich mocnost okolo 6 m, malé terasové výskyty u osady Parník, 1 km ssz. od České Třebové, 

dosahují čtyřmetrové mocnosti.  

Fluviální sedimenty, usazeniny vodních nádrží a naplaveniny zvýšené nivy (holocén) 

vyplňují v podobě písčitých hlín, hlinitých písků, ale i štěrků, údobí nivy místních toků. 

Sprašové hlíny a spraše se vyskytují v nepravidelně rozptýlených pokryvech V malém výskytu spraší 

v údolí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí byly zjištěny wurmské studené sprašové fauny. Některé polohy 

sprašových usazenin byly druhotně přeplaveny. 

Deluviální hlinitopísčité a i kamenité sedimenty se vyskytují hlavně podél vodních toků 

a představují litologický pestré akumulace, místy s výrazným podílem sprašových hlín. Jejich mocnost 

kolísá, na J od České Třebové dosahuje 6,3 m, Plošně nejrozsáhlejší sesuvy jsou v prostoru na Z od 

České Třebové, kde jsou na nich místy vybudovány chatové kolonie. Deluviofluviální hlinitopísčité 

sedimenty vyplňují četné protáhlé splachové deprese, které vyúsťují do údolí vodních toků nebo na ně 

navazují. V místech vyústění tvoří lokálně výplavové kužely. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Tradiční představa strukturní stavby východní části české křídové pánve jako areálu východočeských 

vrás (Zahálka 1918, Pauk 1932, Zahálka 1955, Svoboda 1964, Malkovský ed. 1974, Valečka et al. 

1999) je v současnosti do určité míry modifikována. Současná představa o strukturní stavbě 

hydrogeologického rajonu ústecká synklinála je sestavena na základě nových prací provedených 

v rámci projektu. Jsou to zejména geofyzikální práce na seismickém profilu (Günther – Karp 2014), 

morfostrukturní analýza (Grygar 2015), geologický model (Čech 2015), interpretace seismického 

profilu a konstrukce geologických řezů (Uličný et al. 2015). 
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Obrázek 4-14 Morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů křídových sedimentů  

ve východočeské křídě na podkladě DMR 25. Převládající směr je SZ-JV (labský) a SSZ-JJV (orlický). 

 

Výsledky morfostrukturní analýzy křídového pokryvu v regionu Východních Čech prezentují křehké 

porušení (pukliny a zlomy) v této oblasti (obr. 4-14). Převládají linie labského směru (SZ-JV) a rovněž 

směru orlického (SSZ-JJV). Tyto směry odrážejí etapu nejmladšího porušení křídových vrstev. 

Litologické a strukturní poměry ukazují geologické řezy. V rajonu 4231 byly provedeny dva řezy 

kolmé na strukturu „ústecké synklinály“ (řezy SV1 a SV2) a jeden řez podélně s osou „ústecké 

synklinály“ (SZ1)(obr. 3-1, 4-2, 4-25).  

Geologický řez SV1 (obr. 4-26) zobrazuje vůdčí deformační strukturu tohoto rajonu, semanínskou 

zlomovou zónu a hrásť Kozlovského hřbetu („potštejnskou antiklinálu“). Vrty US-8 a VMK-294 jsou 

situovány v blízkosti osy kozlovského hřbetu, který analogicky se strukturami zachycenými v 

seismickém profilu RBSP/2011 – C (viz níže) interpretujeme jako hrásť vzniklou v transpresním 

režimu.  

Pro interpretaci geologického řezu SV2 (obr 4-24) bylo výhodou vedení nového seismického profilu 

RBSP/2011 – C (obr. 3-1, obr. 4-15) jižně od linie tohoto řezu, ve vzdálenosti 2-4 km. I přes omezení 

vyplývající z pouze informativní hodnoty materiálu k seismickému profilu, který máme k dispozici, 

lze interpretovat některé významné strukturní prvky v deformovaném křídovém vrstevním sledu. 

Samotný řez SV2 ve zjednodušené podobě přejímá hlavní prvky interpretované v tomto seismickém 

profilu.  

V západní části seismického profilu (obr. 4-15), mezi vrty VMK 258 a US-3A, je poměrně zřetelně 

zobrazena pozitivní „flower structure“ v ose Kozlovského hřbetu (dříve součást „potštejnské 

antiklinály“). Tato struktura definuje hřbet jako úzkou strukturu „pop-up“, tj. hrásť vzniklou lokální 

kompresí, resp. transpresí v zóně horizontálního posunu. Kromě rozčlenění osní oblasti hřbetu na 

klínovité kry je také zřetelně zobrazen, v těsném západním sousedství vrtu US-3A Semanín v řezu 

SV2 (obr 4-24), vrstevní úklon při semanínské zlomové zóně (flexura). Východně od vrtu US-3A je 
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interpretován celkový šikmý pokles na dalším drobném horizontálním posunu, který interpretujeme 

jako severní pokračování pozitivní „flower structure“ na staničení 31650 v seismickém profilu C, kde 

definuje drobnou elevaci reliéfu severně od rybníka Hvězda. Směr této struktury předpokládáme k 

SSZ (s využitím horizontálních gradientů tíže k této interpretaci), kde se napojuje na zlomovou linii 

znatelnou i v reliéfu, kterou interpretujeme jako původně pravostranný horizontální posun s 

poklesovou komponentou a navrhujeme jeho označení jako třebovský zlom (viz také řez SZ1, obr 

4-23). Dále na východ již vrstevní sled v řezu stoupá, s úklonem k Z, k ose hřebečského hřbetu. Na km 

5 interpretujeme mírnou flexuru, pravděpodobně opět projev horizontálního posunu v podloží, 

předpokládaného směru SZ-JV.  

Samotný vrt US-3A zachycuje v nejvyšších 59 m profilu neogénní sedimenty (obr. 4-15, řez SV2 obr. 

4-24) a řez SZ1 na obr. 4-25). Uloženiny neogénu zde patří k systému paleoúdolí, která zčásti 

sledovala směr významných morfostruktur (semanínský zlom), zčásti některé z těchto struktur 

erodovala (blíže např. Herrmann 1979 nebo Čech a Čtyroká, 2012). V předloženém řezu je 

interpretováno částečně tektonické ohraničení paleoúdolí východní větví semanínského zlomového 

pásma. východnější výskyt neogénu – miocén třebovického sedla (Fencl a Schütznerová-Havelková, 

1971) – se jeví uzavřen mezi zlomy omezujícími na Z hrásť u rybníka Hvězda a na V zlomovou zónu 

s flexurou označenou jako damníkovský zlom. Otázku erozního paleoúdolí v tektonické predispozici 

vs. tektonického zaklesnutí bloku podél zlomů z těchto indicií však nelze řešit.  

 

 
Obrázek 4-15 Strukturní interpretace příčného řezu kozlovským hřbetem a přilehlou částí ústecké brázdy 

na základě reflexních seismických dat z profilu RBSP/2011 – C. Silné modré linie označují interpretované 

zlomové struktury. TWT: two-way time. Komentář v textu. Podklad: část reflexního seismického profilu 

RBSP/2011 - C, předběžný stav po součtu a migraci, zobrazení s nízkým rozlišením z prezentace Karp & Günther 

(2014), upraveno podle Uličný et al. 2015. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

46 

 

Nejdelší z řezů v tomto rajonu je geologický řez SZ1 (obr. 4-25), vedený podél osy rajonu při jeho 

západním okraji, s cílem zachytit maximální zachovanou mocnost křídové pánevní výplně. Řez 

sleduje osu ústecké „brázdy“ (dříve „synklinály“) v těsném východním sousedství semanínské 

zlomové zóny, která brázdu odděluje od hrásťových struktur kozlovského a potštejnského hřbetu. 

Úložné poměry v tomto řezu jsou poměrně jednoduché, v několika místech jsou zachyceny drobné 

příčné zlomy se skokem v prvních desítkách metrů. Nejvýraznější tektonickou deformaci zachycuje 

řez v okolí České Třebové, kde jeho přímá trasa vede těsně vedle východní větve semanínské zlomové 

zóny. Interpretace stavby křídy mezi vrty US-7A a ČT-1 je založena zejména na vrtu ČT-3A Česká 

Třebová. Popis jádra zejména ve spodní části křídového profilu v tomto vrtu nebyl v souladu s 

charakterem karotážních křivek, ale porovnání karotážních dat s okolními vrty umožnilo rozeznat 

několik tektonických poruch, lokálně poklesového charakteru, které způsobují zdánlivé zkrácení 

stratigrafického profilu ve vrtu, zejména kolem hloubky 180-190 m. Střední část jizerského souvrství 

(sekvence TUR 3 a TUR 4) je ve vrtu zachována v relativně málo porušeném stavu. Podle našeho 

názoru vrt může zachycovat - spíše než okraj hrásti kozlovského hřbetu – zlom směru SSZ-JJV v 

nejsevernějším ukončení („špici“) svitavského příkopu, označený výše jako třebovský zlom. 

Geologický řez SZ1 dokumentuje rovněž příčnou hrásť v okolí vrtu US-7 Lhotka. V těchto místech 

dosahuje neogenní eroze stropu jizerského souvrství (kolektor Cb). 

V rámci projektu byl pro rajon 4231 vypracován vícevrstevný geologický model ve formě 

izoliniových map povrchů horninových těles/kolektorů (povrch podloží křídy, kolektoru A, 

bělohorského souvrství-kolektoru B, kolektoru C, Ca a Cb.) a jejich mocností. Zároveň byla 

provedena revize zlomových struktur. Pro potřeby koncepčního a hydrodynamického modelu byl 

počet zlomů redukován Pro strukturní model je reprezentativní model povrchu bělohorského 

souvrství- kolektoru B (obr. 4-16). Hydrogeologická struktura ústecká synklinála v povodí Orlice je na 

Z vymezena tektonickou hrásťovou krou Potštejnského a Kozlovského hřbetu (dříve osní část 

potštejnské antiklinály), která na v. straně přechází do flexury (orlicko-ústecká flexura sensu 

Malkovský 1977) přeťaté semanínským zlomovým pásmem (v geologickém modelu zjednodušeném 

jedním zlomem). Centrální část rajonu 4231 tvoří ústecká brázda, která byla dříve interpretována jako 

osní část ústecké synklinály. V současnosti interpretujeme klínovitý segment j. od Třebové sevřený 

semanínským zlomovým pásmem na Z a třebovickým zlomem na V jako příkop, který představuje s. 

část svitavského příkopu. V okolí Lhotky (a v přilehlé části Kozlovského hřbetu) se projevuje dílčí 

příčná hrásť (viz geol. řez SZ1 na obr. 4-25), která odděluje českotřebovskou a ústeckou stukturu na 

dvě části. V severní části mezi Ústím nad Orlicí a Českými Libchavami probíhá zřejmě zlom 

omezující ústeckou brázdu na V (ústní sdělení S. Šedy 2014) a zřejmě je zde vyvinuta rovněž 

příkopová struktura. Východní okrajový zlom této struktury má ale malou výšku skoku a proto byl 

z geologického modelu (obr. 4-16) vypuštěn. 

Východní část struktury „ústecké synklinály“ tvoří plošně široká, mírněji ukloněná, kra temenní části 

kuesty Hřebečovského hřbetu (obr. 4-16).  
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Obrázek 4-16 Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství (kolektor B)  

s vyznačenou tektonikou a analyzovanými vrty v rajonu 4231 

 

Dominantní tektonickou strukturou v rajonu 4231 je semanínská tektonická zóna (obr. 4-1, 4-15, 4-16, 

4-24, 4-26). Semanínský zlom původně definoval Soukup (1959, in Svoboda ed. 1962) jako strukturu, 
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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 et al. 

(1982) a Adamovič (1998) pojímají semanínský zlom jako tektonickou zónu tvořenou minimálně 

dvěma paralelními zlomy (obr. 3-2), které se antiteticky rozbíhají (tzv. flower stucture)(Hypr 1983, 

Vybíral 1983, Uličný et al. 2015). Strukturní poměry hrástě Kozlovského hřbetu a semanínské 

tektonické zóny byly odkryty v r. 2014 plošnými odklizy při rekonstrukci železniční stanice v Ústí nad 

Orlicí. Složením nového odklizu, staršího odkryvu v místě klasického profilu Friče (1885) a 

železničního zářezu trati 360 Ústí nad Orlicí - Letohrad vzniklo defilé dokumentované v r. 2014 

v rámci projektu (obr. 4-16 až 4-18). V západní části defilé (obr. 4-16) bylo odkryto bělohorské 

souvrství, ukloněné mírně k V, silně tektonicky porušené intenzivní kliváží, která zcela zastřela 

původní úklon vrstev. Tato situace společně s nápadnou redukcí mocnosti bělohorského souvrství 

svědčí o přítomnosti dislokace (pravděpodobně mezi bělohorským a jizerským souvrstvím, které 

nebylo novými pracemi odkryto.Ve střední části defilé (obr. 4-17) vystupují již slínovce spodní části 

jizerského souvrství mírně ukloněné k V. Ve východní části defilé (obr. 4-18) je patrný flexurní ohyb 

střední části jizerského souvrství. V bezprostřední blízkosti pak probíhá v. větev semanínského zlomu. 

Porušení křídových vrstev při semanínském zlomu dokládá vrtné jádro ve vrtu 4231_01W v Dolních 

Libchavách (obr. 4-20). 

 

  
Obrázek 4-17 Odkryv na nádraží v Ústí nad Orlicí;  Obrázek 4-18 Klasický Fričův profil u železničního nádraží v       

Ústí nad Orlicí 

V místě budoucího podchodu r. 2014, západní část 

profilu. Vrstvy bělohorského souvrství silně tektonicky 

postižené – tektonická redukce souvrství, subvertikální 

kliváž. V levé části snímku vycházejí podložní 

glaukonitické pískovce korycanských vrstev.  

Střední část profilu. Vrstvy slínovců spodní části 

jizerského souvrství jsou mírně ukloněné k V. 
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Obrázek 4-19 Výchozy v zářezu tratě 360 Ústí nad Orlicí – Letohrad; Obrázek 4-20 Nejvyšší část jizerského 

souvrství 

Východní část profilu u Tiché Orlice. Vrstvy střední části 

jizerského souvrství jsou ukloněny pod úhlem cca 30°k 

V. Flexura při semanínské zlomové zóně. Semanínský 

zlom probíhá těsně za pravým okrajem snímku. 

tektonicky postižené průběhem otevřených 

paralelních puklin a drcení v těsné blízkosti 

semanínské zlomové zóny. Vrt 4231_01W 

Dolní Libchavy, metráž 100-104 m. 

 

Průběh semanínské zlomové zóny byl u Semanína ověřován komplexními geofyzikálními metodami 

na dvou profilech kolmých na průběh semanínské tektonické zóny, provedených v rámci projektu 

Rebilance (Bárta et al. 2015). Měření KOP ukazuje, že Semanínská zlomová linie je tvořena několika 

paralelními zlomy (obr. 4-22 a 4-23). Dva nejvýraznější byly detekovány na metrážích 730 (S1) a 700 

(S2), 1170 (S1, S2). V okolí metráže 800 na obou profilech dochází ke změně hornin v podloží, 

nárůstu odporů indikuje přechod z jílovců do pískovců (obr. 4-22). Výsledky geofyzikálního měření 

upřesňují pozici semanínského zlomového pásma zjištěného geologickým mapováním (obr. 4-21). 

  

Obrázek 4-21 Interpretační schéma geofyzikálního měření (KOP, refrakční seismika)  

na lokalitě Semanín (Hrubec in Bárta et al. 2015). 
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Obrázek 4-22 Interpretační schéma tektonických linií na podkladě geologické mapy  

na lokalitě Semanín (Hrubec in Bárta et al. 2015). 

 

Obrázek 4-23 Linie geologických řezů





 
 

Obrázek 4-24: Geologický řez SV_2



 

 

Obrázek 4-25: Geologický řez SZ_1



 

Obrázek 4-26: Geologický řez SV_1 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO-ODTOKOVÝ VZTAH) 

Mírně teplá oblast (MT) se vyskytuje na velké většině území. Nejteplejší je území podél Tiché Orlice 

k Ústí  nad Orlicí, které náleží k jednotce MT9 (dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné 

období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, 

s krátkým trváním sněhové pokrývky). Západ zájmového území (potštejnská antiklinála) patří k jed-

notce MT7 (mírné, mírně suché léto, krátké přechodné období, s mírným jarem a mírně teplým 

podzimem, normálně dlouhá zima, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pok-

rývky). Největší rozsah území zabírá jednotka MT2 (v. od Ústí nad Orlicí a České Třebové), má krátké 

léto mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mirným 

podzimem, zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá) (Quitt 1971). 

Průměrný roční úhrn srážek je na většině území 700 - 800 mm, na potštejnské a litické antiklinále a v 

Č.Třebové >800 mm. Průměrná roční teplota je v údolí Orlice >7
o
C, na ostatním území <7

o
C. 

 

Tabulka 4-1 Údaje o srážkách a teplotě ze staršího období 

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

Ústí n.O 799  368 1951-80 

Česká Třebová 820  394 1931-60 

Přívrat 823  450 1931-60 

Litomyšl 694 7,8 351 1951-80 

                                                           

Většina území patří do povodí Tiché Orlice (povodí Labe - Severní moře), JV cípek rajonu náleží do 

povodí Moravské Sázavy (povodí Morava - Dunaj - Černé moře). 

Charakteristiky vybraných toků (Vlček et al 1984): Tichá Orlice: průměrný průtok v Týništi 7,02 m
3
/s, 

Třebovka: průměrný průtok v Ústí n.O. 1,28 m
3
/s. 

Nevelkému rajonu 4231 dobře odpovídá povodí Třebovky, které pouze v jižní části vyčnívá za 

hranice rajonu. Odtok z povodí je měřen ve stanici Ústí nad Orlicí (0350). Průtok v profilu je 

dlouhodobě pozorovaný vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

Poloha povodí v rajonu je znázorněna na obr. 4-25, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje tab. 4-2. 

 

Tabulka 4-2: Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID  DBC 
ANAL 

OG 
P [mm] Qa [m3/s] 

NV  

[m n.m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 
KALIB SEP 

4231p03 povodí 0350  727.67 1.075 487.06 174.15 86.44 1971- x 

50 
Třebovka (Ústí 

nad Orlicí) 
       2010  

HGR HGR - TRANS 759.12 - 450.09 176.35 176.35 NE  
ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID vodoměrné 

stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý hydrogeologický rajon); 

P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný dlouhodobý roční průtok za pozorované období; 
NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: plocha z dílčího povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého 

byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP: označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
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Obrázek 4-27 Lokalizace zájmové oblasti s polohou vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

 

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

data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v tabulce 4-3 a jejich pozice na obrázku. 

4-26.  

Tabulka 4-3: Základní údaje o srážkoměrných stanicích  

Lokalita 
Doba měření 

Max. (datum) Min. (datum) 
Průměrné  roční 

srážky v mm (od – do)  

 900091 Ústí nad Orlicí 1.1.1971 31.12.1989 59,9 3.9.1979 0,01 31.12.1989 722,7 

900092 Ústí nad Orlicí 1.1.1990 31.12.2010 62 20.7.2001 0,01 30.12.2010 748,3 

 

Tabulka 4-4 Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 745.34 763.72 1.02 790.00 1.03 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 730.53 727.64 1.00 765.54 1.05 

 

Tabulka 4-5 Vývoj teploty vzduchu 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

.HGR 7.00 7.55 0.55 7.86 0.31 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 6.72 7.43 0.71 7.73 0.30 
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Obrázek 4-28 Pozice srážkoměrných stanic v HGR 4231 

 

Proměnlivost srážek na ploše HGR 4231 

 

Obrázek 4-29 a Obrázek 4-30: Výškopis HGR 4231 [m n.m.]. a Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) 

[mm/rok]. 

 

Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Hladiny 

vody ve vrtu byly posuzovány za období 1979 – 2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0.05. 

Srážkové úhrny na HGR 4231: Nebyl indikován statisticky významný trend 

Teplota na HGR 4231: Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok 

Hladina vody ve vrtu: Ve vrtu 286993 nebyl indikován statisticky významný trend 
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HYDROLOGICKÉ INFORMACE 

Situace a popis říční sítě HGR 4231 je uveden na obr. 4-27. Plocha rajonu je drénovaná hlavními 

(Tichá Orlice) a vedlejšími toky (Třebovka, Knapovecký potok, Libchavský potok).  

Průtoky v tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ. Základní data o průtokoměrných 

stanicích a jejich měření jsou uvedena v tab. 4-6. Pozice průtokoměrných stanic je uvedena na obr. 

4-31. 

Tabulka 4-6: Základní údaje o průtokoměrných stanicích  

Číslo  
Vodní tok Lokalita 

Plocha 
Max. denní 

průtok 

Min. denní 

průtok 

Průměrný 

roční 

průtok 

Specifický 

odtok 
 

VHB km2 m3/s datum m3/s datum m3/s l/s/km2 

900006 
Tichá 

Orlice 

Dolní 

Libchavy 
304,06 155 8.7.1997 0,56 29.9.1992 4,26 14,01 1971-2010 

900007 Třebovka 
Ústí nad 

Orlicí 
173,98 58,1 8.7.1997 0,13 14.9.2008 1,09 6,27 1971-2010 

 

 

Obrázek 4-31 Pozice průtokoměrných stanic v HGR 4231 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU  

V rámci úkolu rebilance byla zřízena následující pozorování: 

M-12 (4231) Libchavský potok (Dolní Libchavy) 

M-10 (4231) Knapovecký potok (Knapovec) 

M-19 (4231) Skuhrovský potok (Rybník) 

Navržená sestava vodoměrných pozorování na menších tocích (s povodími z většiny uvnitř rajonu) 

je určena ke zpřesnění údajů o odtoku podzemní vody z posuzovaného rajonu. Na horní části 
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povodí Třebovky je sice vodoměrná stanice ČHMÚ 0345, kterou lze ale částečně využít jen jako 

odtokový profil pro HGR 4232, navíc je silně dlouhodobě ovlivněn odběry vody, průtoky Třebovky 

jsou také ovlivněny nádrží Hvězda. I další pozorování ČHMÚ (0340, 0350) jsou využitelná jen 

částečně z důvodu umístění na větších tocích, a tedy zahrnující i vlivy mimo HGR 4231. 

 

MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ NA TOCÍCH 

Vodoměrné profily na tocích ve vytipovaných dílčích povodích, profily pro expediční hydrometrování 

v rajonech s nedostatečným množstvím dat, byly měřeny, vedle nutnosti provést prostorovou analýzu 

hydrogeologických poměrů, také s ohledem na analýzy pohybu hladin podzemní vody ve vrtech.  

V mnoha vytipovaných místech byla hydrologická funkce toku známa z různých předchozích 

průzkumů s dostatečnou přesností, někde byla k dispozici data, která byla přehodnocena, jiné úseky 

toku nebyly z hydrologického pohledu nijak zajímavé (na základě analýzy podrobné geologické 

situace). V jistých částech toku naprosto převládalo antropogenní ovlivnění (vliv hydrotechnických 

staveb, soustředěné odběry či vypouštění, případně i velký průtok v recipientu k předpokládané dotaci 

podzemní vodou), které naprosto překrývá komunikaci s podzemními vodami. Plánování prací PPP 

proto vycházelo ze zmapování všech těchto jevů, aby provedená terénní měření přinesla věrohodné, 

užitečné, nové a dostatečně přesné výsledky. Přesnost je dána nejen přesností a správností vlastního 

metodického přístupu, ale primárně výběrem optimálního měrného profilu a výběrem optimální doby 

měření. Samozřejmým předpokladem aplikace těchto postupů je primární vyloučení (nebo 

kvantitativní definování) antropogenního ovlivnění hydrologického režimu (odběry či vypouštění vod 

z/do povrchových a podzemních vod). 

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

výsledkem působení různých činitelů, kteří se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. 

Profilová měření bylo proto důležité provést v období nízkých srážek, kdy převládající složka v toku 

je přítok podzemních vod (základní odtok) a vliv ostatních činitelů je zanedbatelný.  

Výsledkem postupného profilování průtoků bylo vymezení úseků na toku, kde dochází k drenáži 

podzemních vod, a úseků, kde dochází k infiltraci povrchových vod do vod podzemních. V rámci 

těchto dvou základních rozdělení byly dále vyděleny dílčí úseky se zvýšenými hodnotami drenáže, 

resp. infiltrace. Tyto hydrologické výstupy jsou navázány na litologickou a tektonickou situaci a na 

hydrogeologické poměry (vymezení kolektorů a izolátorů, směrů proudění podzemní vody, 

preferenčních cest proudění apod.) rajonu pro potřeby koncepčních i matematických modelů.  

Přehled provedených měření PPP v rámci projektu je uveden v tab. 4-7 a schematické vyjádření pozice 

měřených úseků je na obr. 4-32. Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku 

a na ploše povodí jsou na obr. 4-33 až 4-36. 

 

Tabulka 4-7: Přehled provedených měření PPP 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Tichá Orlice 29.8.2013; 17.7.2014 12 + 4 součtové body 

Třebovka 28.8.2013; 18.7.2014 11 + 4 součtové body 
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Obrázek 4-32 Pozice provedených měření PPP 

 

V roce 2013 a 2014 v suchých obdobích byly oba toky proměřeny metodou PPP. Základním 

problémem pro správné provedení měření a vyhodnocení PPP jsou možné manipulace s vodou.  

V roce 2013 se podařilo manipulacím do značné míry vyhnout, na Třebovce žádný problém nebyl a 

průtoky logicky navazují. Problém vznikl na Tiché Orlici mezi profily Libchavy – bývalá 

hydrologická stanice a profilem Libchavy – pod přítokem Libchavského potoka. Součty průtoků Tiché 

Orlice a Libchavského potoka nesedí s měřenými průtoky Tiché Orlice pod soutokem. Je 

pravděpodobný lokální vliv manipulace s vodou, nebo lokální vliv krátké přeháňky, která se právě v 

době měření těchto profilů vyskytla. 

 

 

Obrázek 4-33: Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku Tichá Orlice 
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Obrázek 4-34: Průtoky a specifický odtok v závislosti na kilometráži měřeného toku Třebovka 

 

Obrázek 4-35: Průtoky a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Tichá Orlice 

 

Obrázek 4-36: Průtoky a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Třebovka 

 

V roce 2014 byly možné vlivy manipulací v maximální míře eliminovány. Ve spolupráci s firmou 

OHGS s.r.o. a s Povodím Labe, s.p. bylo dohodnuto zastavení manipulací v období měření. Na 

Třebovce byl z rybníka Hvězda dlouhodobě vypouštěn minimální setrvalý průtok (stav suchého roku 

2014), na Tiché Orlici byly zastaveny manipulace na několika MVE a v továrnách. Tím se dosáhlo 

lepších podmínek pro měření. Přesto došlo k určitým nesrovnalostem, a to konkrétně na Tiché Orlici 

mezi profily Oldřichovice (nad jezem Cakle TO6) a profilem Dolní Libchavy hydrologická stanice 

(TO5). Zjištěný pokles průtoku cca 3 – 4 % může být ovlivněn lokálním odběrem, neoznámenou 

manipulací, ale také tento relativně malý rozdíl může být ovlivněn nepřesností měření. V lokalitě 

Dolní Libchavy byla pro druhé měření vybrána nová, nikoli bývalá hydrologická stanice, a to z 
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důvodu lepšího profilu a zajištění vyšší přesnosti měření. Z hlediska polohy a velikosti povodí jde o 

minimální rozdíl, první i druhé měření je z tohoto pohledu porovnatelné. 

Při porovnání grafů, které znázorňují průběh průtoků z obou měření je vidět, že obě měření 

charakterizují dobře ztráty a přírony v měřených úsecích toků. Pro druhé měření se podařilo najít ještě 

sušší období. Na Třebovce i Tiché Orlici tvoří grafy sousledné čáry. Třebovka má v obou případech 

stejný charakter nárůstu průtoků, výrazný nárůst průtoku v České Třebové pod ČOV (TŘ4) a zajímavý 

nárůst průtoků v závěrové části povodí (TŘ7-P). Tichá Orlice rovněž v obou případech vykazuje 

stejný charakter nárůstů průtoků. Dílčí problémy, které se vyskytly v okolí Dolních Libchav, jsou 

komentovány v předchozím textu. Zajímavý je výrazný nárůst průtoku na soutoku s Třebovkou, který 

je ovšem zároveň poklesem specifického odtoku vzniklým zvětšením povodí pod soutokem, které není 

průtokem kompenzováno.  

Při porovnání Tiché Orlice a Třebovky z hlediska specifického odtoku je Třebovka tokem výrazně 

méně vodným. V závěrové části měřeného úseku Tiché Orlice se projevily rozdíly u dvou měření. V 

roce 2013 mezi profily Kerhartice a Hrádek došlo k nárůstu průtoku i specifického odtoku. V roce 

2014 (celkově méně nasycené povodí) byl mezi uvedenými profily tak malý nárůst průtoku, že 

specifický odtok klesl. 

 

VÝSLEDKY REŽIMNÍHO MĚŘENÍ HLADIN NOVÝCH PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 

Výsledky režimního měření hladin (průběh hladin podzemní vody - HPV) v nových 

hydrogeologických průzkumných vrtech a jejich porovnání s vrty ČHMÚ jsou uvedeny v grafu na obr. 

4-37 a primární data z měření jsou na úložišti ČGS. 

 

 

Obrázek 4-37: Porovnání průběhu hladin podzemní vody  

na nově realizovaných vrtech Dolní Libchavy a Knapovec s vrty ČHMÚ 
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4.3.  HYDROGEOLOGIE  

V zájmovém území můžeme vyčlenit několik typů hornin s odlišnými hydrogeologickými vlastnostmi: 

 krystalinikum (puklinově propustné), 

 perm (průlinovo puklinové kolektory a izolátory), 

 cenomanské pískovce a jílovce (průlinovo puklinový kolektor s dílčími izolátory), 

 turonské až coniacké pískovce, prachovce a slínovce (puklinové kolektory až izolátory), 

 tercierní jíly (izolátory), 

 kvarterní a tercierní štěrkopísky (průlinové kolektory), 

 spraše až hlíny (pokryvné útvary prakticky bez zvodnění). 

Údaje o transmisivitě (průtočnosti T) a propustnosti (koeficient filtrace k) jsou převážně odhadnuty 

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

odchylka) jsou spočteny z indexů Y a Z. Přibližný vztah mezi nimi je: T=10
Y-9

, Y=logT+9, totéž pro k 

a Z. Označení velikosti transmisivity (nízká, střední atd.) odpovídá klasifikaci hornin podle 

transmisivity (Krásný 1986), označení velikosti propustnosti (mírně propustné atd.) odpovídá 

klasifikaci propustnosti hornin (Jetel 1973). 

 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE 

KRYSTALINIKUM 

Krystalinikum se vyznačuje propustností puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a 

rozvolnění hornin je kombinována s propustností průlinovou. Celkově má krystalinikum  v okolí HGR 

4231 transmisivitu nízkou, což odpovídá obvyklým hodnotám krystalinika v Českém masivu. 

V zájmovém území tvoří krystalinikum většinou nepropustné podloží permu, křídy, tercieru a 

kvartéru. Krystalinikum zastižené vrty na Z od Ústí n.O. v údolí Tiché Orlice má hydraulické 

parametry zkoumané vždy s kvartérem, přesto řádu Y 4-5 (převážně nízká transmisivita) obvyklého 

pro krystalinikum. 

K proudění podzemní vody dochází zejména v pásmu připovrchového rozvolnění hornin. Hladina 

podzemní vody je převážně volná a sleduje víceméně terén. Hlavní erozní bází je údolí Tiché Orlice a 

Moravské Sázavy. Z krystalinika patrně dochází k doplňování vody do křídy.  

 

POORLICKÝ PERM (orlická pánev) 

Poorlický perm představuje relativně nepropustné podloží značné části území rajonu, tvoří ho 

pískovce, arkózy, slepence, ojediněle polohy prachovců, jílovců a vápenců. V poorlickém permu 

nedochází k výraznému střídání kolektorů a izolátorů jako v jiných permokarbonských pánvích. 

Západně od Ústí n.O., kde je odkryt perm erozní činností Tiché Orlice, byl zastižený perm zkoušen z 

kvartérem, hydraulické parametry odpovídají kvartéru. Významější puklinová propustnost permu je do 

100 m. Transmisivita svrchních etáží je větší než spodních etáží (Včíslová 1977). Hladina podzemní 

vody je volná, méně často napjatá. K infiltraci dochází po celé ploše poorlického permu. Hlavní 

odvodnění v zájmovém území je do údolí Tiché Orlice, kde dochází též k zvětšení transmisivity 

hornin. K dílčímu odvodnění dochází na JV směrem do kyšperské synklinály. Pod erozní bází je oběh 

podzemní vody mnohem pomalejší, což dokládají o několik řádů nižší transmisivity spodních etáží ve 

vrtech. Hydrogeologická spojitost mezi poorlickým permem a křídou je většinou vyloučena.   
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Tabulka 4-8: Indexy transmisivity Y a propustnosti Z vrtů v permu v okolí HGR 4231 

(dle Burdy 2000) 

 Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n označení transmisivity 

kolem Tiché Orlice 6,08 7 6,51 3 5,3 5,3 5,3 3 vysoká 

většina území PP * 3,46 6,14 5,26 19 3,47 5,08 4,14 17 střední 

u Rudoltic 4,05 4,14 4,1 2 2,82 3,5 3,15 3 nízká 

spodní etáž u Červené  3,15  1  1,04  1 Velmi nízká 

 *- bez mělkých vrtů (cca do 20 m), Y - index transmisivity, Z - index propustnosti, označení velikosti transmisivity - ve 

smyslu Krásného (1986)                               

 

KŘÍDA (česká křídová pánev – ústecká synklinála) 

Území rajonu 4231 je budováno sedimenty křídového stáří (cenoman až coniak). Z hydrogeologického 

hlediska lze v rajonu vyčlenit 3 hlavní kolektory: bazální kolektor A (cenoman, perucko-korycanské 

vrstvy), kolektor B (bělohorské souvrství – spodní až střední turon) a kolektor C (jizerské souvrství – 

střední až svrchní turon). Kolektory jsou od sebe odděleny izolátory, které tvoří slínovce v dolní části 

bělohorského souvrství (izolátor B/A) a v dolní části staršího cyklu (Ca, resp. C1) jizerského souvrství 

(izolátor C/B). Kolektor C je v důsledku faciálních změn, které směrem na S od Tiché Orlice 

způsobují jeho vyklínění, rozdělen poloizolátorem (slínovce), které mají naspodu mladšího cyklu (Cb) 

místy větší mocnosti a rozdělují kolektor C na 2 části – spodní starší Ca(C1) a svrchní mladší Cb(C2).  

Ústecká synklinála je vodohospodářsky jednou z nejvýznamnější struktur v ČR. V popisovaném 

území se nachází její střední část (od Sopotnice na S k Opatovu na J). Ústecká synklinála je 

asymetrická pánevní struktura, jejíž levé (západní) křídlo je příkře ukloněné a oddělené semanínským 

zlomem od jejího plošně rozsáhlejšího mírně ukloněného pravého (v.) křídla. Území rajonu je tvořeno 

ústeckou synklinálou směru SSZ-JJV, na Z ohraničenou semanínským zlomem, podle něhož zaklesla 

cca o 200-250 m. Západní rameno ústecké synklinály je výrazně strmé s úklonem cca 20-30
o
, 

východní rameno je mírně skloněno cca pod úhlem 5-10
o
.
 
Osa ústecké synklinály v území rajonu 

sleduje směr semanínského zlomu. Za z. hranici rajonu se považuje osa potštejnské antiklinály po linii 

Rviště, Kerhartice, Přívrat. Východní okraj tvoří denudační okraj křídy na styku s permem. 

Podélný puklinový systém SSV-JJZ směru je propustnější než systémy příčné. Vertikální propustnost 

se mění v závislosti na litofaciálních změnách.  

Vodohospodářsky nejvýznamnější nádrž podzemní vody je v kolektoru B a C mezi Českou Třebovou 

a Ústím nad Orlicí, méně významné zvodnění má kolektor A a navíc složitější upravitelnost vody. 

Semanínský zlom rozděluje ústeckou synklinálu na z. a v. křídlo, přičemž z. křídlo je výš a dochází 

tedy ke styku různých souvrství a obzorů podzemní vody. V podélném směru je semanínský zlom 

dobře propustný, příčném směru nepropustný (Herrmann 1979).  

Propustnost křídy v zájmovém území je výhradně puklinová, pouze v cenomanu (kolektor A) má 

význam i průlinová propustnost. 

Terciérní nepropustná výplň pohřbeného údolí mezi Ústím nad Orlicí a Třebovicemi tvoří 

hydrologickou bariéru a rozděluje kolektor C do 2 částí (s. a j.) se samostatnými oběhy podzemní 

vody. 

Kaňon vyplněný miocenními sedimenty (vápnité jílovce) odděluje západní část ústecké synklinály od 

její centrální části. Tato z. dílčí struktura (od České Třebové po Hylváty) je odvodňovaná v místě 

(bývalých) velkých přelivných pramenů Vrbovka, Javorka, V poli (jejich celková vydatnost byla asi 

100 l/s). 
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Tabulka 4-9: Hydrogeologicky významné jednotky ůstecké synklinály v HGR 4231  

souvrství jižně od Tiché Orlice severně od Tiché Orlice 

Kt-Kbz izolátor izolátor 

Kj  IXcd  kolektor Cb  

Izolátor až kolektor C  Kj  IXab (polo)izolátor Cb/Ca 

Kj  VIII kolektor Ca 

Kj  V-VII izolátor  C/B izolátor 

Kb kolektor  B kolektor  B 

Kb IIIa izolátor B/A Izolátor B/A 

Kpk kolektor A kolektor A 

Kbz..březenské souvrství, Kt..teplické s., Kj..jizerské s., Kb..bělohorské s., Kpk – perucko-korycanské s. 

 

Kolektor A (bazální) je vázaný na perucko-korycanské souvrství má průlino-puklinovou propustnost. 

Mocnost se pohybuje od 0,0 m do 49,2 m a stoupá od S k J hlavně v osní části ústecké synklinály. 

Proměnlivost mocnosti je způsobena zděděnými zlomovými systémy, které ovlivnily morfologii 

povrchu podloží pánve. Perucké vrstvy tvoří zrnitostně gradované až 12 m mocné cykly začínající 

pískovci až slepenci a končící jílovci. Korycanské vrstvy mají převážně pískovcový vývoj. Místy silně 

zastoupené jílovce redukují mocnost pískovců. Oběh podzemní vody je pomalý. Sedimenty peruckých 

vrstev vycházejí na povrch spolu s korycanskými vrstvami v jeho v. okraji a tvoří zřetelnou kvestu 

směřující od Žampachu k J do j. okolí obce Semanín. Perucké vrstvy nejsou průběžné. Kolektor A lze 

rozdělit na 3 části (Herrmann 1979): 

1. Malonínsko - semanínská deprese na J HGR 4231, má nejvyšší transmisivitu. 

2. Východní pokračování kozlovské elevace mezi Českou Třebovou a Tichou Orlicí, kde je pouze 

mořský cenoman (jílovité, glaukonitické pískovce). Má velmi nízkou propustnost, o něco vyšší 

propustnost mají vápnité glaukonitické pískovce. Mocnost 26 m (vrty US-5, US-6). 

3. V depresi sv. kozlovské elevace (převážně jílovce) je velmi nízká transmisivita. 

Celkově v podloží turonu z minima údajů vychází velmi nízká až nepatrná transmisvita. Na výchozech 

byla u Kpk odhadnuta nízká transmisvita, hydraulické údaje zcela chybějí. 

 

Tabulka 4-10: Indexy transmisivity Y a propustnosti Z kolektoru A v HGR 4231 

(dle Burdy 2000) 

Perucko-korycanské souvrství  kolektor A Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n 

Č.Libchavy  2,18  1  0,16  1 

Hlavná + P,Kb před a po torpedaci 3,77 4,75  1     

Černovír, Lanšperk (bývalý pramen) 5,36 6,44  2 4,15 5,8  2 

Dl.Třebová – Č.Třebová 1,53 2,41 1,98 3 0,23 1,11 0,74 3 

 

Kolektor A popisuje Čurda in Müller (2001) jako středně významný, s omezenou možností doplňování 

zásob podzemní vody i nevhodnou kvalitou. 

 

Izolátor B/A tvoří na bázi bělohorského souvrství v severní části 0,5 - 1 m mocná poloha písčitých 

jílovců. V zájmovém území Kb a Kpk často hydraulicky souvisí. 

 

Kolektor B (neboli spodní turon, bělohorské souvrství, Kb) je 40-60 m mocný. Semanínský zlom ho 

rozděluje na dvě části. Severně od Tiché Orlice dochází k vykliňování křehkých pískovců, což 
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způsobuje výrazně nižší propustnost. Velké rozdíly v transmisivitách (o několik řádů) u vrtů 

vzdálených řádově 1 km se přisuzují více či méně tektonicky porušeným blokům (Herrmann 1979). 

Kolektor B je vázaný na bělohorské souvrství. Vystupuje v severovýchodní. části území v pruhu 

směru SZ-JV, který na jihu přechází do území rajonu 4232. Mocnost souvrství je v průměru 40 m v 

závislosti na morfologii podloží. Báze souvrství má nepravidelný průběh v závislosti na modelaci 

paleoreliéfu (Čech in Müller 2000). Hladina podzemní vody je napjatá. Hladina podzemní vody dle 

vrtů v oblasti stoku se pohybuje cca 25-35 m nad bází bělohorského souvrství. Slínovce v dolní části 

souvrství tvoří izolátor s mocností cca 30 m. Podložní cenomanské usazeniny jsou odděleny ostrou 

erozivní hranicí, na zlomech při sv.-jz. okraji rajonu tektonicky podmíněnou. 

Hlavní oblasti dotace kolektoru B se nacházejí v místech při východním denudačním okraji struktury. 

Nádrž podzemních vod se formuje východně od semanínského zlomu v hlubší části synklinály. 

Puklinové systémy jsou vysoce průtočné. Semanínský zlom propojuje kolektory B a C přes mezilehlý 

izolátor v úseku Mikuleč–Česká Třebová a s. od České Třebové je zatěsněn neogenními sedimenty.  

Podzemní voda směřuje od rozvodnice na jihu rajonu směrem k severu. Mezi obcemi Rybník a Dlouhá 

Třebová má proud podzemní vody velmi malý spád, v údolí Třebovky se ve směru toku zvyšuje a 

dává v severním okolí České Třebové proudu podzemní vody výrazně výtlačnou úroveň až 45 m nad 

terén. K odvodnění dochází skrytými přírony do řeky v místě křížení Tiché Orlice a semanínského 

zlomu.  

Tabulka 4-11: Indexy transmisivity Y kolektoru B v HGR 4231  

(dle Burdy 2000) 

Bělohorské souvrství  kolektor B Y min Y max Y Ø n označení transmisivity 

Č.Libchavy – Libchavy (*včetně Kj) 3,19 6,43* 5,27 3 střední 

centrální pruh Dl.Třebová - Rybník 6,67 7,3 7,03 4 velmi vysoká 

Ústí n.O. 6,3 6,55 6,43 3 vysoká 

celkem oblast vysoké transmisivity 6,3 7,3 6,77 7  

Č.Třebová – Orlík + Kj  4,5  1 nízká 

v. Lhotky (oblast střední transmisivity)   5,47  1 střední 

v. okraj ÚOS (Hlavná, Skuhrov)+Kj,Kpk,P nepatrné 3,77  2 velmi nízká 

 

Hranice mezi zónami velikosti transmisivity byly vedeny víceméne rovnoběžně s osou synklinály, v 

závislosti na hodnotách transmisivit ve vrtech (totéž platí pro kolektor C). Z nich vyplývá, že střední a 

vysoké transmisivity v kolektoru B zasahují dále na V než obdobné velikosti transmisivity v kolektoru 

C. Podél z. strany semanínského zlomu byla odhadnuta transmisivita střední, chybí zde hydraulické 

údaje. V kopcích nad Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí. byla tramsmisivita odhadnuta nízká. 

Největší transmisivita (vysoká až velmi vysoká) je v úzkém pruhu ve střední části pánve podél 

Třebovky mezi Rybníkem a Ústím nad Orlicí. Směrem k V, S, Z i J se transmisivita zmenšuje. 

Hranice velikosti transmisivity střední a vysoké ve v. křídle byla odhadnuta po linii v. Rybník, z. 

Knapovec, z. Černovír k Tiché Orlici. Východní okrajová část ústecké synklinály má patrně nízkou 

transmisivitu (pouze 2 údaje ze spojených kolektorů C+B+A+perm s velmi nízkou a nepatrnou 

transmisivitou). Hranice mezi nízkou a střední transmisivitou byla vedena přibližně po rozhraní oblasti 

stoku a akumulace po linii v. České Libchavy, v. Černovír, z. Houžovec, v. Rybník. Severně od Ústí 

nad Orlicí po Sopotnici je přes minimum údajů transmisivita od vysoké až po velmi nízkou (Burda 

1994, Čurda 1998, Burda in Müller ed. 2000). 

 

Izolátor C/B ve sjínovcích ajílovcích jizerského souvrství byl mj. ověřen hydrodynamickou zkoužou 

ve vrtu projektu 4231_02C – velmi nízká transmisivita skutečně ověřila jeho izolační chartakter.  
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Kolektor C vázaný na pískovce jizerského souvrství je oproti kolektoru B na povrchu výrazněji 

plošně zastoupen. Slínovce ve spodní části staršího cyklu tvoří izolátor B/C. Slínovce mladšího cyklu, 

mají-li větší mocnost, rozdělují kolektor C na dva dílčí kolektory Ca a Cb. Kolektor C v území rajonu 

má volnou hladinu v nádrži severně od hydrogeologické bariéry, jižně od bariéry je hladina napjatá. 

Velmi plochá rozvodnice s rajonem 4232 na jihu je situovaná do míst nádrže podzemních vod 

(akumulace). V závislosti na odběrech podzemních vod se posouvá hranice mezi hydrologickou a 

hydrogeologickou rozvodnicí k severu. Mezi Českou Třebovou a Třebovicemi tvoří jílovcová výplň 

pohřbeného údolí hydrogeologickou bariéru, která rozděluje v ústecké synklinále kolektor C na dvě 

části se samostatným oběhem podzemních vod – mocnost je rozdílná, obecně klesá od J k S.  

Kolektor C je též přerušen semanínským zlomem, na Z se vyskytuje méně propustná spodní část. Je 

též přerušen neogenní výplní kaňonu na dva samostatné díly. Faciální změna způsobuje, že na S od 

Tiché Orlice se mění v regionální izolátor. Mocnost kolektoru C narůstá směrem k Z. Mezilehlý 

izolátor Cb/Ca je někde zcela prokazatelně vyvinut, jinde se naopak jeví pouze jako poloizolátor. 

Vzhledem k nemožnosti odlišit ve starších vrtech hydraulické parametry z kolektoru Ca a z kolektoru 

Cb, bylo jizerské souvrství zpracováno jako jednotný kolektor C.  

Podzemní voda proudí z oblasti nádrže u Opatova k severu, odvodnění probíhá soustavou přelivných 

pramenů v České Třebové. K dotaci kolektoru C dochází na výchozech na v. křídle struktury. Hlavní 

místo odvodnění je v soutokové oblasti Třebovky a Tiché Orlice na semanínském zlomu, kde 

netěsností zlomu vyvěrají prameny ve vodárně v Ústí nad Orlicí. Dílčím odvodněním je příron do 

Třebovky a skryté přítoky. 

 

Tabulka 4-12: Indexy transmisivity Y jizerského souvrství (kolektoru C a izolátoru) v HGR 4231 

(dle Burdy 2000) 

Jizerské souvrství kolektor C Y min Y max Y Ø  n označení transmisivity 

Č.Libchavy – Sopotnice 4,38@ 5,34 4,83 4 nízká 

Libchavy  5,65  1 střední 

Ústí n.O. západ, asi + Kb 6,94 7,2  2 velmi vysoká 

Ústí n.O. – Rybník * 6,24 7,19 6,77 8 velmi vysoká 

celkem oblast velmi vysoké transmisivity 6,24 7,2 6,83 10  

Černovír – Hylváty – Lhotka –  

Č.Ttřebová (pruh střední transmisivity) # 

4,87 5,96 5,51 7 střední 

Č.Třebová – Orlík (z. od semanín.zlomu) 4,5$ 5,38 4,94 3 nízká - střední 

z. okraj ÚOS – oblast nízké transmisivity 3,4 4,86 4,13 3 nízká 

Knapovec – region. izolátor # 3,49 5,46 4,34 4 nízká 

celkem oblast nízké transmisivity na v. ÚOS 3,4 5,46 4,25 7  

*..navíc 2 negativní vrty (ČT-6, ČT-6A), #..včetně mělkých vrtů, $..včetně Kb, @..včetně Kbz a N, ÚOS..ústecká synklinála 

 

Nejvyšší transmisivity (vysoké a velmi vysoké) jsou podobně jako v kolektoru B v úzkém pruhu podél 

Třebovky od Ústí nad Orlicí přes Českou Třebovou směrem na Třebovice, dosahují poněkud dále na S 

i na J než v Kb. Východní hranice vysoké transmisivity probíhají mezi Rybníkem, z. Knapovce, v. 

Ústí nad Orlicí a Tichou Orlicí. Zóna vysoké transmisivity se zdá být užší než v Kb. Oblast střední 

transmisivity byla prodloužena na S od Ústí nad Orlicí k Libchavám. Východní hranice střední 

transmisivity byla odhadnuta podle oblasti stoku (v. Rybník, z. Knapovec, v. Černovír). Západně od 

semanínského zlomu byla transmisivita z minima údajů odhadnuta střední. Na potštejnské antiklinále 

byla transmisivita odhadnuta nízká a podobně jako v Kb je bez údajů. Severně od Ústí nad Orlicí 
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(mimo užší okolí Libchav) je transmisivita nízká až střední. (Burda 1994, Čurda 1998, Burda in 

Müller ed. 2000). 

 

Svrchní turon a coniac (neboli teplické a březenské souvrství, Kt a Kbz) se vyskytují téměř výhradně 

v podobě izolátoru. Kolektor D tvořený pískovci pásma Xef není v zájmovém území vyvinut. 

Souvrství (jejich připovrchová zóna) mají převážně nízkou Kolektor D vázaný na silicifikované 

slínovce (zvonivé inoceramové opuky) pásma Xd, je dokumentován např. ve vrtu US-3D s. od 

Semanína. Tvoří 25 m mocnou desku mezi semanínským zlomem a neogenem. Má malý plošný 

rozsah zvodnění, hydrogeologicky je nevýznamný. Transmisivita je nízká až střední. 

  

Tabulka 4-13: Indexy transmisivity teplického až březenského souvrství v HGR 4231 

(dle Burdy 2000) 

Teplické až březenské souvrství  Y min Y max Y Ø  n označení transmisivity 

Č.Libchavy*, Č.Třebová 4,08 5,94+ 4,89 4 nízká 

*.. včetně Kj a neogenu, +..možná přetok z Kj 

 

NADLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE 

Tecier - neogen – miocen.  

Neogenní sedimenty se vyskytují přibližně ve dvou pruzích v kyšperské synklinále a ústecké 

synklinále. Na jihu (j. od Lanškrouna, u České Třebové) se vyskytují převážně jíly, směrem k severu 

přibývá písčitých a štěrkových poloh. Údaje z neogénu jsou ojedinělé, transmisivita je v průměru 

velmi nízká až nízká. Podobně v reliktech byla odhadnuta velmi nízká transmisivita. Neogen i v 

kaňonech má zcela samostatný oběh podzemní vody nezávislý na křídě. Hladina je obvykle mírně 

napjatá (např. u Libchav).  

 

Tabulka 4-14 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z vrtů v neogenu HGR 4231 a okolí 

(dle Burdy 2000) 

 Y min Y max Y Ø  n Z min Z max Z Ø  n označení transmisivity 

Sopotnice (jíl) 4,84 5,1 4,97 2 4,24 4,37 4,3 2 nízká - střední 

Č.Libchavy 3,23 4,11 3,81 3     velmi nízká 

Ústí n.O.  2,66  1  1,66  1 nepatrná 

Č.Třebová (bez mělkých vrtů) 4,1 5,28 4,69 4 3,2 3,86 3,53 2 nízká 

  dtto včetně mělkých vrtů 3,15 5,28 4,34 10 3,2 3,86 3,53 2 nízká 

celkem neogén v ÚOS 2,66 5,28 4,21 16 1,66 4,37 3,47 5 nízká 

 

Kvartér  

Hydrogeologicky nejvýznamnější kvartérní uloženiny jsou fluviální náplavy, převážně hlinité písky. Z 

nich praktický význam pro vodárenské využití mají náplavy Tiché Orlice v okolí Ústí nad Orlicí. 

Tamní transmisivita je střední až vysoká a propustnost dosti silná. Střední transmisivitu má terasa 

Třebovky. 
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Kvartér Třebovky nad Českou Třebovou byl zkoumán pro ochranu před případnou kontaminací ze 

železnice, celkem s nízkou transmisivitou (Y průměrně 4,37 - údaje jsou společné pro kvartér a 

podložní turon). 

Ostatní toky (včetně Třebovky a Tiché Orlice pod Kerharticemí, mezi Lanšperkem a Letohradem) 

mají transmisivitu odhadem nízkou a jejich vodohospodářský význam je malý. 

Zvětraliny a půdy na slínovcích a jílech jsou mnohem méně propustné než písky a písčité půdy (které 

se vyskytují zejména na pásmu IXcd). Velmi nízká transmisivita deluvií potvrzuje jejich malý 

vodárenský význam.  

Hladina podzemní vody v údolní nivě a spodních terasách je v hydraulické spojitosti s vodním tokem. 

Vyšší terasy až na výjimky mají zvodnění omezené a nevýznamné. 

 

Tabulka 4-15: Hydraulické parametry kvartéru HGR 4231 a nejbližšího okolí 

(dle Burdy 2000) 

  Y min Y max Y Ø  n Z min Z max Z Ø  n označení transmisivity 

Tichá Orlice                  

Ústí n.O (včetně studny) 5,7 6,32 6,08 5 5,46 6,37 5,76 4 vysoká 

Kerhartice (+perm)# 5,86 6,45 6,19 6 4,33 5,86 5,45 6 vysoká 

Klopoty (orientační č.z.)   4,6   1   3,8   1 nízká 

Třebovka                  

Qh 4,54 5,52 5,1 3 3,94 4,92 4,44 3 střední 

Qp střední-svrchní 5,3 6 5,68 3 4,73 5,27 5,07 3 střední - vysoká 

deluvium, eluvium                   

hlína, písek, jíl 3,64 4,5 4,0 5 3 4,11 3,56 5 nízká 

*..bez mělkých vrtů, #..bez okraje údolní nivy (Y=4)        

 

 

PŘEHLED PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V KŘÍDĚ 

Hlavní oblastí drenáže je křížení údolí Tiché Orlice se semanínským zlomem v prostoru soutoku 

Třebovky a Tiché Orlice. Dílčí odvodnění z. křídla tvoří přelivné prameny u České Třebové. 

Podzemní voda stéká z východního křídla a akumuluje se v ose ústecké synklinály. Od 

hydrogeologické rozvodnice (na severu u Sopotnice, na jihu u Opatova - hladina podzemní vody 410-

415 m n.m.) proudí k erozní bázi - Tiché Orlici (souhlasí s povrchovým odvodněním). Rozdílné 

tlakové úrovně kolektorů A, B, C vedou k přetékání v místech netěsnosti izolátorů. Severně od České 

Třebové po Hylváty je neogenem zatěsněno propojení kolektorů C a B. Přetékání z kolektoru A do B 

dokumentují vrty US-10, US-11, US-9. Přetékání mezi kolektory C a B se vytváří v kolektoru B podél 

semanínského zlomu mezi Českou Třebovou a Mikulčí (j. od zájmového území), kde je významná 

elevace hladiny podzemní vody. Přes semanínský zlom dochází také k drenáži podzemních vod 

sestupujících z potštejnské antiklinály (z. křídlo ústecké synklinály). Sestupný proud v kolektoru C je 

neogenní barierou vzdouván až o 4 m oproti území v. od bariéry. Pramen Vrbovka si dokonce vymlel 

díru skrz neogenní jíly a tou vyvěral. Největší prameny sestupného proudu ze z. křídla ústecké 

synklinály – Vrbovka (387,9 m n.m.), Javorka (392,8 m n.m.), V poli (372,3 m n.m.) jsou částečně 

zachycené vrty a jímkami a jímané pro vodovod České Třebové. Vrbovka je jímána zcela, Javorka 

částečně, pramen „V poli“ byl jímán pro tkalcovnu - v současnosti je nevyužívaný. V letech 1983-

1991 byla Javorka a pramen V poli prakticky suché, hladina vody v kolektoru B byla 10 m zapadlá; od 

90. let 20. stol. mají volný odtok několik l/s. 
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Kolektor C na potštejnské antiklinále se odvodňuje mj. několika pozoruhodnými prameny (u kaple 

Panny Marie Pomocné na Horách, Pražského studánka, aj. nad Českou Třebovou; Vicenova studánka, 

Vlčí studánka aj. nad Ústím nad Orlicí) 

Kolektor B spolu s kolektorem A se částečně odvodňují mj. přelivnými prameny z. a jz. od Sopotnice 

a v Myší díře z. od Českých Libchav (na semanínském zlomu). 

Menší vydatnosti mají prameny způsobující dílčí odvodnění cuest v. křídla ústecké synklinály, ať už 

kolektoru B, C nebo A (v okolí Skuhrova, Houžovce, Vadětín...). Poměrně vydatné jsou prameny u 

Lanšperka (Havlíčkova studánka, „U starého domu”) z kolektoru B+A. 

Kolektor B mezi Rybníkem a Dlouhou Třebovou má výtlačnou úroveň až 45 m nad terén a malý spád 

hladiny. Část kolektoru C má hladinu volnou. Odvodňuje se prameny na semanínském zlomu (jímka 

S1, S2 ve vodárně Ústí nad Orlicí, pramen Jezírko), plynule obohacují vodnost Třebovky a Tiché 

Orlice. Hlavní dotace kolektoru B je na v. okraji na výchozech. V kolektoru C je rychlý oběh vody, 

dotace je na výchozech na V. U Libchav je hladina podzemní vody mírně napjatá. Severně od České 

Třebové je zlomová linie semanínského zlomu zatěsněná neogenem. Třebovka v úseku Rybník – 

Česká Třebová je v hydraulické souvislosti s kolektorem C. Prameny z kolektoru B mají pravidelný 

rytmus vydatnosti se zvýšením v jarním tání (Herrmann 1979). 

 

Interpretace hladin podzemní vody 

Jedním ze zásadních kritérií pro přiřazení vrtů k jednotlivým kolektorům je logika hladiny podzemní 

vody v rámci map hladiny podzemní vody a režimních měření kolísání hladin podzemních vod, 

popřípadě trendů v hladině podzemních vod. Základní schematická koncepce hladin podzemní vody v 

jednotlivých kolektorech byla pro první přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík, et 

al. 1987). Jejich průběh oficiálně odpovídá stavu před dvaceti pěti lety, nicméně byl sestavován z 

časově velmi heterogenního souboru dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů 

ustálených hladin podzemní vody ve vrtech v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám 

(obr. 4-38 - 4-40). Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do kategorie dokumentující rozdíl jeho 

hladiny oproti údaji v mapě a současně ukazuje stáří této informace. 

Převzaté hydroizohypsy, které je možno považovat za schematický koncept hladin, byly pro účely této 

zprávy převedeny do digitální vektorové podoby a současně upraveny o nejnovější údaje poskytnuté 

ČHMÚ. Tektonické schéma vychází z koncepce autorů Syntézy z roku 1987 (obr. 4-36 - 4-38). 

Převzaté hydroizohypsy byly pro účely této zprávy zdigitalizovány a zobrazeny do topografické mapy. 

Do stejné mapy hydroizohyps byly přidány vrty s hladinami podzemní vody z Geodatabáze. K vrtům z 

Geodatabáze byla v prostředí GIS přiřazena hodnota hladiny podzemní vody ze Syntézy české křídové 

pánve a pro každý vrt byl vypočten rozdíl hladiny podzemní vody mezi hodnotou uvedenou v 

Geodatabázi a hodnotou v původní mapě hydroizohyps ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 

1987).  

Rozdíl byl pro každý použitý bod z Geodatabáze na výsledné mapě zobrazen v podobě odlišného 

symbolu ve škále -100 až 100 m. K bodu byla dále uvedena hladina podzemní vody z Geodatabáze a 

příslušné stratigrafické zařazení vrtu. 

Na obr. 4-41. jsou linie hydrogeologických řezů. 
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Obrázek 4-38 a Obrázek 4-39: Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A a kolektoru B 

(upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 

 

  

Obrázek 4-40: Schematická mapa hydroizohyps kolektoru C Obrázek 4-41: Linie hydrogeologického řezu 

 (upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 
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Oběh podzemní vody v HGR 4231 schematicky znázorňují hydrogeologické řezy na obrázku 4-42 a 

4-43. 

 

 

Obrázek 4-42: Schematický hydrogeologický řez A-A´ 

 

Obrázek 4-43: Schematický hydrogeologický řez B-B´ 
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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 byl relativně nedávno podrobně popsán zejména ve smyslu prostorového rozložení 

jednotlivých hydrochemických typů (dle 20 mval %) a celkové mineralizace (Burda 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. 

Perm 

Celková mineralizace vody z vrtů je vyšší než pramenů. Nejčastější bývá střední mineralizace 0,3-0,4 

g/l; méně často 0,26-0,51 g/l; výjimečně až velmi vysoká 1,2 g/l. Hydrochemický typ kolísá mezi Ca-

HCO3, CaMg-HCO3, CaMg-HCO3SO4 (dle 20 mval%).  

Křída 

Kolektor A: Má velmi pomalý oběh podzemní vody většinou nevhodné kvality. Vody jsou mírně 

kyselé, pH 6,1-7,2. Chemický typ je proměnlivý Ca-HCO3 až CaNa-HCO3SO4. Chasrakteristické jsou 

vysoké obsahy Fe, často též H2S, NH4. Celková mineralizace se pohybuje od 0,19 g/l do 0,7 g/l. 

Vyskytuje se také chemický typ NaCa-SO4HCO3, pitným účelům nevyhovují (mimo území v blízkosti 

výchozů) NH4, Fe (viz obr. 4-44, 7-1). 

Hydrochemie pramenů kolektoru A: Podzemní vody v cenomanu ve vyšších výchozových polohách 

na potštějnské a litické antiklinále v nadmořských výškách kolem 450 m a výš, mají z hlediska pitných 

účelů nevhodný chemismus - velmi nízkou mineralizaci (pod 0,1 g/l), nízké, případně chybějící HCO3, 

nízké Ca+Mg, nízké pH - vše vesměs pod povolenými hodnotami, naopak mají často vysoké obsahy 

Al - často nad 1 mg/l (povolená hodnota je 0,2 mg/l) - a to i v pěkně upravených pramenech s hrnečky 

vybízejícími k pití. 

Kolektor B: Celková mineralizace roste od J (Opatov) k S (Ústí nad Orlicí) 0,2->0,4 g/l, je patrná 

závislost mezi mineralizací a dobou oběhu (Herrmann 1979). Chemický typ je téměř výhradně Ca-

HCO3 celková mineralizace převažuje střední 0,2-0,45 g/l, nejčastěji kolem 0,39 g/l, pH slabě 

alkalické 7,4-7,9 (viz obr. 4-44). Obsahy NO3 jsou nízké, většinou do 25 mg/l, nejčastěji do 10 mg/l, 

často je zvýšené Fe (>0,3 mg/l), někdy zvýšené NH4. Do 80. let 20. století byl patrný růst koncentrací 

NO3 a Cl. Severně od Tiché Orlice - okolí Českých Libchav - dochází k většímu kolísání celkové 

mineralizace: 0,38-0,49 g/l, chemický typ Ca-HCO3 až CaMg-HCO3, někdy zvýšené Fe, NH4 nebo 

NO3. 

Hydrochemie pramenů kolektoru B: Kolektor B (někdy kolektor AB) má celkovou mineralizaci 0,25-

0,54 g/l, většinou 0,3-0,4 g/l, chemický typ charakterizuje Ca-HCO3, méně Ca-HCO3SO4 typ. Voda 

převyšuje povolené obsahy NO3 (přes 50 mg/l) jen výjimečně. V prameni v Klopotech (těsně za sz. 

okrajem HGR 4231) vzrostly NO3 mezi r.1978-1991 z přibližně 20 na 40 mg/l, celková mineralizace 

tam však zůstala víceméně stejná 0,40-0,46 g/l (1961-1994).  

Kolektor C: celková mineralizace je 0,28-0,56 g/l, nejnižší na J (Opatov 0,3 g/l, Javorka 0,32 g/l). 

Závislost mezi mineralizací a dobou oběhu není jednoznačná, vyšší mineralizace je v centru ůstecké 

synklinály v hlubších partiích mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. Mineralizace se pohybuje 

většinou kolem 0,3 g/l u České Třebové a kolem 0,35 g/l u Ústí nad Orlicí. Chemický typ je téměř 

výhradně Ca-CO3, pH slabě alkalické 7,1-7,9. Obsahy NO3 jsou mezi 2-40 mg/l, většinou překračují 

hodnoty povolené pro kojence (15 mg/l), koncentrace Fe jsou často nad 0,3 mg/l, někdy se vyskytuje 
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též zvýšené NH4. Do 80. let 20. století byl patrný růst NO3 a Cl. V aglomeraci Ústí n.O. – Česká 

Třebová jsou ve středním turonu zvýšené obsahy ropných látek (0,02-0,07 mg/l r.1987-1988 v Ústí 

nad Orlicí; Šeda 1988). 

Severně od Tiché Orlice (okolí Českých Libchav) dochází k většímu kolísání celkové mineralizace: 

0,17-0,47 g/l s chemickým typem CaMg-HCO3, voda má zvýšené obsahy NO3. 

Hydrochemie pramenů v kolektoru C: celková mineralizace je 0,25-0,56 g/l, chemický typ většinou 

Ca-HCO3SO4, méně Ca-HCO3. Voda převyšuje povolené obsahy NO3 (přes 50 mg/l) jen výjimečně.. 

Neogén 

Neogen na území na S od Libchav má vodu dosti tvrdou, alkalické reakce, celková mineralizace kolem 

0,44 g/l, chemický typ Ca-HCO3 až CaMg-HCO3. 

Kvartér 

Podzemní vody v kvartéru jsou poměrně snadno znečistitelné, a tedy nejsou příliš kvalitní. V kvatéru 

Tiché Orlice v okolí Ústí nad Orlicí mají podzemní vody celkovou mineralizaci 0,34-0,52 g/l, 

chemický typ Ca-HCO3SO4 (z. od Ústí nad Orlicí), méně často Ca-HCO3 (v. od Ústí nad Orlicí). Často 

nevyhovují vyhlášce č. 252/2004 Sb. obsahy Fe, někdy Mn, NH4. Časté je bakteriální znečištění. 

V okolí železniční stanice Česká Třebová byl zkoušen kvartér obvykle s podložním neogenem nebo 

křídou. Celková mineralizace je nejvyšší z geologických jednotek v HGR 4231 0,36-1,4 g/l, chemický 

typ obvykle CaMg-HCO3SO4. Vody mají často nevyhovující obsahy ropných látek, Fe, Mn a NH4. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 až 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

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

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

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

 

Tabulka 4-16 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4231 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 20 20 18 

B 58 58 53 

C, Ca, Cb 89 88 72 

Připovrchová zóna (+kolektor D) 112 112  

Indikace znečištění 98 98  

celkem 327   

 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu, přiřazen reprezentující 

hydrogeologický kolektor (či izolátor). V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou 
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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. 

 

Kolektor A: V kolektoru A se střídá hydrochemický typ Ca-HCO3 a smíšený typ Ca-HCO3SO4, který 

přechází až do síranového typu Ca-SO4. Na JZ rajonu v okolí Semanína je charakteristický podíl 

sodíku – typy NaCa-HCO3 a CaNa-HCO3 (víceméně koreluje se semanínsko-malonínskou depresí – 

viz kap. 4.1). Celková mineralizace z nízkých hodnot na S a V rajonu, roste ve směru do centra pánve 

až na střední velikost 0,3-0,5 g/l. 

 

Kolektor B: Hydrochemický typ je charakteristický výhradně Ca-HCO3. Celková mineralizace se 

víceméně nemění od infiltračních oblastí do centra pánve, jak by bylo logické očekávat a jak je 

uváděno ve starších materiálech. Pohybuje se mezi  0,3-0,4 g/l, výjimkou je Kozlovský hřbet (j. část 

potštejnské antiklinály) s poněkud nižší mineralizací 0,2-0,3 g/l a oblast s. okraje rajonu (na S od 

Libchav) s poněkud vyšší mineralizací 0,4-0,49 g/l. 

 

Kolektor C: Chemismus je skoro stejný jako v kolektoru B. Hydrochemický typ je výhradně Ca-

HCO3. Celková mineralizace se pohybuje v poněkud širším rozmezí než v kolektoru B: 0,25-0,4 g/l, 

výjimkou jsou podobně jako v případě kolektoru B Kozlovský hřbet (j. část potštejnské antiklinály) 

s nižší mineralizací 0,2-0,25 g/l a oblast s. okraje rajonu (mezi Libchavami a Sopotnicí) s poněkud 

vyšší mineralizací 0,48-0,50 g/l. 
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Obrázek 4-44: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-45: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru A 
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Obrázek 4-46: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru B v HGR 4231 
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Obrázek 4-47: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru B 
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Obrázek 4-48: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C v HGR 4231 
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Obrázek 4-49: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru C 
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4.5.  GEOCHEMICKÝ MODEL  

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
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 v Třebovicích (R42). 

Pramen drenuje horniny jemnozrnných pískovců s často vysokým podílem vápnité složky. Na objektu 

R42 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 R16-R22) ale i v polické pánvi (objekty R24, R25), Turnovsku (objekty 

R08, R27) a prostoru Poohří (objekty R10, R11, R13). 

 

Tabulka 4-17: 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) 

R42 2,9 ± 0,2 5,1 ± 0,6 0,46 ± 0,05 2,1 ± 0,3 

 

Tabulka 4-18: Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu 

 podle 4 různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R42 <27 11-22 17-28 13-25 

 

V oblasti rajonů 4231, 4232 a 4270 proběhly detailní odběry vrtů a pramenů v letech 2007 a 2008 

(Churáčková a kol. 2010). V prostoru vysokomýtské a ústecké synklinály byly provedeny tritiové 

analýzy z 22 pramenů a 23 vrtů (tab. 4-19 a 4-20). U pramenů byly prováděny opakované odběry pro 

ověření stálosti tritiové aktivity v čase a získání poklesových trendů za několikaleté období (obr. 4-48; 
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Churáčková a kol. 2010). Aktivita tritia v pramenech dosahovala v daném období 6-16 TU a voda 

pramenů tak z převážné části pochází z infiltrace po roce 1950. Poklesové trendy aktivity tritia 

simulované pomocí programu FLOWPC umožnily odhadnout střední dobu zdržení u pramenů Pekla 1 

a 2, Němčice a V korytech ve vysokomýtské synklinále na 22-25 let za předpokladu disperzního 

modelu s malou disperzí (D 0,05). V případě pramene Nedošín se jedná o dobu zdržení 30 let (D 0,1); 

(Churáčková a kol. 2010). 

 

Tabulka 4-19 Aktivita tritia a obsah dusičnanů měřený ve studovaných pramenech.  

rajon kolektor pramen NO3 (mg/l) 

15.7.2007 

tritium (TU) 

15.7.2007 

tritium (TU) 

8.2.2008 

4232 C Hladové pr. 32 9,4 ± 0,2 9,1 ± 0,2 

4232 C PB0305, Radiměř 26 8,8 ± 0,2  

4232 B PB0307, Sulkův pr. 27 7,0 ± 0,1 7,4 ± 0,1 

4232 B, A PB0308, Nádražní pr.  30 8,1 ± 0,1 8,3 ± 0,2 

4232 B, A PB0309, Nádražní pr.    8,0 ± 0,1 

4232 B PB0315, Rozhraní 25 6,1 ± 0,1  

4232 C Petrovy pr., přepad 49 9,9 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

4270 Q PP0055, Žďár n O. 6 6,6 ± 0,1  

4270 C PP0091, Nedošín 81 16,0 ± 0,6  

4270 B PP0092, Horní Újezd 81 8,9 ± 0,2  

4270 C PP0096, Němčice 32 9,4 ± 0,2  

4270 C PP0097, Končiny 53 10,2 ± 0,2  

4270 C PP0098, Zálší 83 9,2 ± 0,2  

4270 A PP0106, Zderaz 42 10,1 ± 0,2  

4270 A PP0145, Jarošov 6 10,2 ± 0,2  

4270 A PP0146, Jarošov 6 12,1 ± 0,3  

4270 C PP0610, Pekla 1 45 8,4 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

4270 C PP0611, Pekla 2 47 11,3 ± 0,3 11,6 ± 0,3 

4270 D, Q PP0702, Kost. horky 132 6,6 ± 0,1  

4270 C pr. Litomyšl* 42 8,7 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

4270 C pr. Osík** 59 10,6 ± 0,2  

4270 (C) řeka Loučná, most Hrušová 42 10,0 ± 0,2 9,9 ± 0,2 

pr. Litomyšl* (49°52'47.6"N, 16°17'50.6"E); pr. Osík** (49°50'34.7"N, 16°17'13.6"E) 
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Tabulka 4-20: Aktivita tritia (duben 2008) a obsah dusičnanů ve studovaných vrtech.  

rajon kolektor označení tritium (TU) NO3 (mg/l) 

1121 Q VP0026 Nové Město n. M. 11,7 ± 0,3 pod 1 

1121 Q VP0031 Rychnovek 8,6 ± 0,2 60 

4221 Q VP0131 České Meziříčí 8,2 ± 0,2 3 

1130 Q VP0210  Radhošť 7,7 ± 0,2 11 

4221 A VP7004 Chvalkovice 14,0 ± 0,4 78 

4221 B VP7005 Chvalkovice 3,6 ± 0,2 pod 1 

4221 B VP7018 Provodov 422 2,5 ± 0,2 pod 1 

4221 B VP7020 Lejšovka 5,8 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7221 Potštejn 10,4 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7222 Byzhradec 1,1 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7224 Černíkovice 8,0 ± 0,2 pod 1 

4232 B VP7211  Opatovec 9,9 ± 0,2 18 

4232 B VP7213  Dětřichov 2,4 ± 0,2 pod 1 

4231 B VP7215  České Libchavy 1,4 ± 0,2 3 

4231 B VP7217  Opatov 10,4 ± 0,2 39 

4270 B VP7303  Trstěnice 5,9 ± 0,2 30 

4232 C VP7212  Opatovec 8,6 ± 0,2 pod 1 

4232 C VP7214  Dětřichov 9,2 ± 0,2 82 

4231 C VP7218  Opatov 10,6 ± 0,2 21 

4270 C VP7210  Mikuleč (VP7310) 10,5 ± 0,2 2 

4270 C VP7304  Trstěnice (VP7313) 9,6 ± 0,2 15 

4270 C* VP7305  Cerekvice nad Loučnou 4,4 ± 0,2 1 

4270 C* VP7308  Slatina 1,3 ± 0,2 3 

* -vrt s přetokem. Obsah dusičnanů převzat z analýz na www.chmi.cz (průměr za rok 2007). 
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PP0091, Nedošín PP0092, Horní Újezd PP0096, Němčice

PP0097, Končiny PP0610, Pekla 1 PP0611, Pekla 2

pr. Litomyšl* pr. Osík** V korytech

 

Obrázek 4-50: Vývoj tritiové aktivity na opakovaně vzorkovaných pramenech. 

 

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 

http://www.chmi.cz/
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aktivitě pramenů a vrtů (obr. 4-50): 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 B a C (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 

koncentrace dusičnanů, v jiných (anaerobní podmínky – dokumentováno měřením) jsou dusičnany 

pod mezí detekce. 
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30%
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Obrázek 4-51: Četnost výskytu (vertikální osa) tritiových aktivit  

zaokrouhleno na celá čísla a seskupena 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. 
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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 obr. 

4-50. 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. 

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 za 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. 

 

 

Obrázek 4-52: Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“.  

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení v rajonu 4231 pohybují v řádu 

prvních 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). 
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4.6.  ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ 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 aktualizace 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. Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v tab. 4-21 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na obr. 4-53. 

 

Tabulka 4-21: Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet vrtů 

(další objekt) 

Velikost odběru 
Poznámka** 

(m3/rok) 

VaK Jablonné n.O. - Lanšperk POD 1 6 760 2002-2012 

ZePo Dolní Libchavy POD 1 5 430 2008-2012 

ČOV Ústí nad Orlicí POD 1(1) 4 100 2003-2012 

Petr Šťastný - zahradnictví Ústí n. Orlicí POD 1 9 750 2007-2012 

Obec Dlouhá Třebová - tepelné čerpadlo POD 1 66 100 1999-2012 

OVS Č. Třebová - ČT1 POD 1 161 874 1987-2012 

OVS Č. Třebová - ČT 2B POD 1 231 237 1996-2012 

OVS Č. Třebová - Rybník POD 1 114 664 1987-2012 

VaK Jablonné n.O. - Semanín HS-1 POD 1 34 671 1987-2012 

OVS Č. Třebová - Vrbovka POD 1 924 947 1987-2012 

Vodovod Ústí nad Orlicí - Perla 06 POD 1 755 902 1987-2012 

Ústí nad Orlicí - UO-2 POD 1 119 370 1987-2012 

VaK Jablonné n.O. - Libchavy POD 1 85 392 1987-2012 

VaK Jablonné n.O. - České Libchavy POD 1 50 622 1998-2012 

OVS Česká Třebová - vrt ČT 5 POD 1 149 200 1996-2002 (odb. 1996) 

Město Ústí nad Orlicí - koupaliště AQUAPARK POD 1 19 277 2001-2012 

Perla závod 06 Ústí n. Orlicí - Hylváty, vrt č. 2 POD 1 15 1998-2011 (odb. 2009) 

FPOS - Kovovýroba Ústí n.O (býv.Perla-závod 02) POD 1 27 1988-2012 (odb. 2002) 

KOLÁŘ CZ (býv.Perla závod 03) Ústí n. O. POD 1 700 1987-2012 

Perla závod 06 Ústí n. Orlicí - Hylváty, vrt č. 1 POD 1 31 464 1987-2011 (odb. 2009) 

Perla-záv.01 Ústí n.O. POD 1 1 630 1987-2013 (odb. 2009) 

PRIMONA Česká Třebová P - 1 (Artesia) POD 1 30 118 1999-2003 (odb. 2002) 

PRIMONA Česká Třebová, st. Šrefl POD 1 84 500 1987-2003 (odb. 2002) 

Bioprodukt Knapovec POD 1 20 922 1987-2012 

Ústí n. O. - Knapovec - Dolní Houževec POD 1(1) 29 181 2002-2012 

Ústí n.O. - Dolní Houževec POD 1 1 670 2001-2005 (odb. 2003) 

Ústí nad Orlicí - UO-1 POD 1 7 958 2002-2012 (odb. 2009) 

Perla závod 12 Ústí n.O. POV   37 673 1987-2012 (odb. 2009) 

SINTEX Česká Třebová POV   1 842 1987-2012 (odb. 2009) 

České dráhy Česká Třebová POV   975 1987-2009 (odb. 2008) 

Celkem odběry 2012 POD   2 640 899   

Vysvětlivky: * číslo VHB (viz obr.4-51), ** evidence od-do (poslední evidovaný odběr)  
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Obrázek 4-53: Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

Tabulka 4-22: Přehled hlavních využívaných zdrojů podzemních vod  

(upraveno podle Vencl – Šeda –Schejbalová 1992 a územního plánu okresu Ústí n.O. 1999) 

obec čerpané množství r.1992 

[l/s]  

jímaná 

zvodeň 

jímací objekty,  využitelná vydatnost největších zdrojů 

1999 [l/s]  

Č.Třebová 110 B + C ČT-1, ČT-2b,  vrty ČT-1 50,  ČT-2b 50, ČT-5 10 rezerva, 

R-1 30-50, pramen Vrbovka 50-60 B R-1 

Ústí n.O. 50 C S-1, S-2, UO-2  vrty UO-1 30, UO-2 50, Perla 20, UO-3 20 

rezerva, studny S-1 28, S-2 10   B UO-1  

Černovír   B UO-3  

Č.Libchavy  B ČT-1  vrt ČT-1 10 

H.Libchavy  B + C V-1  vrt V-1  20 (L-1 22) 

 

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

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

odpadních vod předaných ČGS podniky Povodí jsou uvedeny v tab. 4-23 a jejich přehledná situace je 

zobrazena na obr. 4-52. 
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Tabulka 4-23 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

  Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Druh 

vypouštěnýc

h odpadních 

vod 

Velikost 

vypouštění  

(m3/rok) 

Poznámka** 

422020 Opatov - VK POV splaškové 45 300 1998-2012 

422403 Třebovice - VK POV splaškové 8 000 2008-2012 

422033 Rybník - VK POV splaškové 2 411 1997-2006 

422062 ČD Česká Třebová - depo kolejových vozidel POV průmyslové 46 859 1987-2012 

422055 Česká Třebová - ČOV POV městské 2 659 163 1987-2012 

422161 Dlouhá Třebová - tepelné čerpadlo POV neurčeno 66 100 2002-2012 

422171 Dlouhá Třebová - VK POV průmyslové 56 840 2002-2012 

422064 FPOS-Kovovýroba Ústí nad Orlicí POV neurčeno 27 000 1987-1995 

422392 Ústí nad Orlicí - VK mimo ČOV (do Třebovky) POV neurčeno 13 144 1987-2012 

422065 OSP Ústí n. O. POV neurčeno 22 200 1987-1994 

422050 Ústí nad Orlicí - VK mimo ČOV POV městské 12 994 1995-2012 

422081 Perla 03 Ústí nad Orlicí POV neurčeno 13 400 1987-1996 

422063 Perla 12 Ústí nad Orlicí POV neurčeno 249 300 1987-1996 

422388 Aquapark TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí POV neurčeno 17 742 2008-2012 

422056 Ústí nad Orlicí - ČOV POV městské 2 573 851 1987-2012 

422409 SOR Libchavy spol. s r.o. - ČOV POV průmyslové 3 077 2009-2012 

422090 Libchavy - VK POV splaškové 27 900 1997-2012 

422154 České Libchavy - VK POV splaškové 1 651 1997-2012 

422463 České Libchavy - ČOV I (Pod Habřinou) POV splaškové 9 024 2012 

422472 České Libchavy - ČOV II POV splaškové 0 2013 

534781 Domov u Studánky ČOV POD neurčeno 7 482 2003-2012 

 Celkem vypouštění 2012 POV  5 541 645  

 Celkem vypouštění 2012 POD  7 482  

Vysvětlivky: * číslo VHB viz obr. 4-52, ** evidence do – do  

 

 

Obrázek 4-54: Přehledná situace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 
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5.  KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

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.  

INTERPRETACE MAP GEOMETRIE A PARAMETRŮ 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. 

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 následně 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. 

Sestavení map hydraulických, fyzikálních a dalších parametrů 

V HGR 4231 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 57 údajů. Každý záznam 

čerpací zkoušky je dokladován třemi možnými způsoby: 1 až 5 ustálenými sníženími pro dané čerpané 

množství (tj. 1 až 5 specifickými vydatnostmi), transmisivitou nebo hydraulickou vodivostí, které byly 

odvozeny z nestacionárního proudění podzemní vody, anebo jejich kombinacemi. Za nejspolehlivější 

hydraulický parametr považujeme stanovení podle první možnosti, kde transmisivita T1 je odvozena 

ze specifických vydatností. Transmisivita T2 odvozená z neustáleného proudění byla pro hodnocení 

použita v pouze případě absence specifických vydatností. Pokud se v databázi nevyskytovaly záznamy 

pro stanovení specifické vydatnosti a přímo stanovené transmisivity, byla použita transmisivita T3 

vypočtená z hydraulické vodivosti. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

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

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

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

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

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná 

(čili vrt je přetokový) a zároveň chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole 

bylo nahrazeno nulou (předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody 

v „první depresi“ je nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:       

  86400*1000// max

2

1 qdmT   
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Odvození transmisivity T2 dle databáze 

Pokud je v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota byla převedena na m
2
/d a označena jako 

transmisivita T2. 

Odvození transmisivity T3 podle hydraulické vodivosti 

U řady vrtů je uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaj byl využít. Hodnota hydraulické 

vodivosti byla přenásobena mocností zvodně. Pokud se hladina podzemní vody nachází pod horní 

úrovní filtru, mocnost zvodně odpovídá rozdílu mezi bází filtru a ustálenou hladinou vrtu před čerpací 

zkouškou. Pokud se hladina podzemní vody nachází nad horní úrovní filtru, mocnost zvodně odpovídá 

rozdílu mezi horní úrovní a bází filtru. 

Použití transmisivity 

Transmisivitu T1 odvozenou s ustáleného proudění lze považovat za nejspolehlivější charakteristiku 

hydraulických vlastností, proto měla přednost v použití. Pokud je k dispozici transmisivita T1, hodnota 

T1 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a je k dispozici transmisivita T2, 

hodnota T2 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a T2 a je k dispozici 

transmisivita T3, hodnota T3 charakterizuje daný vrt. 

Z použité transmisivity byly následně odvozeny idexy Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly 

staticky vyhodnoceny (tab. 5-1, 5-3 a 5-5). Transmisivita byla dále zatříděna do 5 tříd (tab. 5-2, 5-4 a 

5-6 a obr. 5-1, 5-4 a 5-6) a plošná distribuce je zobrazena na obr. 5-3, 5-5. a 5-8). 

 
Tabulka 5-1: Popisná statistika hydraulických parametrů 

HGR 4231 Kolektor C 

Popisná statistika hodnot  Y  T (m2/den) Z  k (m/s) 

Počet vrtů v Gdbasi 51 51 51 51 

Počet použitých vrtů 50 50 50 50 

Průměr 4.50 745.81 1.29 1,7.10-4 

Medián 4.70 79.27 1.46 2,9.10-5 

Směr. odchylka 1.13 1329.80 0.40 1,9.10-4 

Minimum 2.8 0.27 -1.2 6,7.10-8 

Maximum 6.81 23414 3.7 5,1.10-3 

Rozdíl maxima a minima 4.73 - 4.9 - 

Y – index transmisivity, Z – index propustnosti, T – transmisivita, k- hydraulická vodiovost 

 

 

Obrázek 5-1: Třídy transmisivity kolektoru C 
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Obrázek 5-2: Plošná distribuce transmisivity kolektoru C 

 

Tabulka 5-2: Třídy transmisivity kolektoru C 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 1 1 

1 - 10 14 13 

10 - 100 28 14 

100 - 1000 44 16 

1000< 50 6 
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Tabulka 5-3: Popisná statistika hydraulických parametrů v kolektoru B 

HGR 4231 Kolektor B 

Popisná statistika hodnot  Y  T (m2/den) Z  k (m/s) 

Počet vrtů v Gdbasi 28 28 28 28 

Počet použitých vrtů 26 26 26 26 

Průměr 4.15 336.13 0.69 4,4.10-5 

Medián 4.34 87.77 0.81 6,6.10-6 

Směr. odchylka 0.79 116.17 0.27 1,5.10-5 

Minimum 1.51 0.14 -2.1 7,7.10-9 

Maximum 6.06 1894 2.4 2,3.10-4 

Rozdíl maxima a minima 4.55 - 4.5 - 

 

Tabulka 5-4: Třídy transmisivity kolektoru B 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 5 5 

1 - 10 9 4 

10 - 100 16 7 

100 - 1000 21 5 

1000< 26 5 

 

 

Obrázek 5-3: Třídy transmisivity kolektoru B 
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Obrázek 5-4 Plošná distribuce transmisivity kolektoru B 
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Tabulka 5-5: Popisná statistika hydraulických parametrů v kolektoru A 

HGR 4231 Kolektor A 

Popisná statistika hodnot  Y  T (m2/den) Z  k (m/s) 

Počet vrtů v Gdbasi 15 15 15 15 

Počet použitých vrtů 15 15 15 15 

Průměr 2.67 6.51 -0.95 7,9.10-7 

Medián 3.10 3.39 -0.70 2,0.10-7 

Směr. odchylka 0.55 2.37 0.30 2,6.10-7 

Minimum -0.26 0.00 -4.3 4,8.10-11 

Maximum 4.05 28 0.5 3,5.10-6 

Rozdíl maxima a minima 4.31 - 4.9 - 

 

Tabulka 5-6: Třídy transmisivity kolektoru A 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 6 6 

1 - 10 12 6 

10 - 100 15 3 

100 - 1000 15 0 

1000< 15 0 

 

 

Obrázek 5-5 Třídy transmisivity kolektoru A 
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Obrázek 5-6 Plošná distribuce transmisivity kolektoru A 

Kolektor C a B se vyznačují podobnou trasmisivitou s mediánem 79 m
2
/den, resp. 88 m

2
/den pro 

kolektor B. Nejvíce údajů o trasmisivitě kolektoru C a B se nachází v údolí drenážních bázích –

Libchavský potok, Orlice a Třebovka, resp. v jejich přítocích. Transmisivita zde dosahuje nejvyšších 

hodnot a pohybuje se zde od prvních stovek m
2
/den až po první tisícovky m

2
/den. V ostatních částech 

HGR 4231 nejsou k dispozici data nebo se transmisivita pohybuje v desítkách m
2 

za
 
den, což se týká 
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především východní části HGR 4231, kde je menší saturovaná mocnost kolektoru a na křídlech 

ústecké synklinály.  

Kolektor A dosahuje řádově nižší hodnot transmisivity s mediánem 3 m
2
/den. Transmisivita je 

doložena pouze drenážních bázích – Libchavský potok, Orlice a Třebovka a dosahuje maximálně 

jednotky až desítky m
2
/den. 

 

5.1. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby hydrogeologických řezů 

umožňujících charakteristiku oběhu podzemní vody (obr. 4-42 a 4-43). V tomto kroku byly 

definovány základní hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a 

jejich charakteristiky. Charakter oběhu podzemní vody byl uveden do vztahu s jejím chemickým 

složením (základní hydrochemické mapy) a vzhledem ke vztahu délky transportu vody kolektorem a 

reakcí podzemní vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

Prostory dotace a odvodnění kolektoru byly popsány jako uzavřený oběh (Herčík a kol. 1999) 

následovně: 

 Dotace – při východním a jižním denudačním okraji struktury přímo ze srážek nebo 

prostřednictvím stoku; voda infiltrovaná na výchozech kolektoru B mezi osou potštejnské 

antiklinály a semanínským zlomem napájí po zlomu kolektory B i C; severně od České 

Třebové je zlomová linie zatěsněna neogenními sedimenty; nádrž podzemních vod s artézskou 

hladinou se formuje v. od semanínského zlomu v hlubší části synklinály. Snížení báze 

kolektoru v axiálním průhybu potštejnské antiklinály umožňuje komunikaci mezi nádržemi 

HGR 4231 a 4270. 

 Proudění – z jižní části HGR 4321 od hydrogeologické rozvodnice směrem k severu, mezi 

obcemi Rybník a Dlouhá Třebová má proud vody malý spád, severně od České Třebové 

získává výrazně pozitivní výtlačnou úroveň až 45 m nad terén díky prudší spádové křivce 

údolí Třebovky. 

 Odvodnění - skrytými přírony do řeky v místě křížení údolí Tiché Orlice a semanínského 

zlomu (jižní nádrž i nádrž severně od Tiché Orlice) a odběry podzemní vody v jímacích 

územích. 

Tato koncepce byla testována modelem (Rapantová et al., 2015). 

 

POPIS KONCEPČNÍHO MODELU 

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4231 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 v hydrogeologických řezech. Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli 

hydrologických a hydrogeologických matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma 

území, jako jednotný podklad pro pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční 

model sloužil také k identifikaci chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je 

základním předpokladem pro úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  
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HGR 4231 lze rozdělit do 3 nebo do 5 modelových vrstev (tab. 5-7). Spodní čtvrtou a pátou 

modelovou vrstvu, které odpovídají kolektoru A a poloizolátoru A/B, je možné vzhledem k nedostatku 

dat a menšímu významu v rámci celé struktury zanedbat. 

 

Tabulka 5-7: Generalizace koncepčního hydrogeologického modelu pro potřeby hydraulického modelu 

.Modelová 

vrstva 
Litologie / geologie Hydrogeologie Báze Charakteristika 

1* 
Pískovce jizerského 

souvrství 
Kolektor C 

Strop kolektoru C je 

definován podle 

geologického vymezení; 

Báze kolektoru C je 

odvozena podle stropu 

kolektoru B, ke kterému 

byla připočtena 

konstantní mocnost 

izolátoru B 20 m 
  

  Výskyt v celé modelové oblasti mimo 

východní okraj;

  Regionální proudění podzemní vody;

  Dvě suboblasti: suboblast stoku na 

východě a suboblast nádrže na západě;

  Hladina podzemní vody je volná, lokálně 

napjatá;

  Infiltrace v celé ploše mimo rozsah 

neogenních sedimentů, lokálně dochází 

k přetoku do podložních vrstev.

2 
Pískovce a slínovce 

jizerského souvrství 

Poloizolátor 

 B/C 
Odpovídá stropu 

kolektoru B dle 

geologického vymezení 

Báze je stanovena podle 

stropu kolektoru B, od 

kterého byla odečtena 

mocnost kolektoru B 

  Výskyt v celé modelové oblasti kromě 

východního okraje;

  Relativně homogenní vrstva s konstantní 

mocností.

3 

Pískovce 

bělohorského 

souvrství 

Kolektor B 

  Výskyt v celé modelové oblasti;

  Regionální proudění podzemní vody;

  Dvě suboblasti: suboblast stoku na 

východě a suboblast nádrže na západě;

  Hladina podzemní vody je napjatá;

  Infiltrace podél východního okraje, 

k přirozené drenáži dochází podél 

semanínského zlomu.

4 

Slínovce 

bělohorského 

souvrství 

Izolátor A/B 

Báze je daná stropem 

kolektoru A, ke kterému 

byly přičteny 2 m 

  Výskyt v celé modelové oblasti;

  Hydraulicky relativně homogenní vrstva, 

která se nevyskytuje na východním okraji a 

pravděpodobně je porušena podél 

semanínského zlomu.

5 

Pískovce perucko-

korycanského 

souvrství 

Kolektor A 

Báze je daná bází 

kolektoru A, od které byl 

odečtena proměnlivá 

mocnost kolektoru A 

  Výskyt v celé modelové oblasti;

  Hydraulicky relativně homogenní systém 

s regionálním prouděním podzemní vody, 

bez tektonických skoků;

  Dvě suboblasti: suboblast stoku na 

východě a suboblast nádrže na západě;

  Hladina podzemní vody je napjatá;

  Infiltrace pouze na východním okraji, 

k drenáži dochází podél semanínského 

zlomu.

Poznámka: *Vzhledem k tomu, že hydraulický model zahrnuje i sousední rajony s výskytem dílčích kolektorů Ca a Cb a 

kolektoru D, které na území HGR 4231 nelze definovat, nebo se zde nevyskytují, lze první modelovou vrstvu rozdělit na 4 

dílčí modelové vrstvy. Podle znalostí z okolních rajonů je možné pro potřeby hydraulického modelu kolektor C rozdělit na 

kolektor Ca, poloizololátor Ca/Cb a kolektor Cb, přičemž všechny vrstvy budou charakterizovány totožnými hydraulickými 

parametry. Modelová vrstva vyčleněná v sousedních rajonech pro kolektor D může být použita pro simulaci přípovrchové 

zóny. Výsledný počet modelových vrstev dosahuje 8 i na území HGR 4231 

 

Koncepční předpoklady je možno shrnout v následujících bodech: 

Rajon 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice se táhne přibližně S-J směrem v pásu širokém cca 7 

km a dlouhém cca 25 km. Jedná se o severní část většího celku - Ústecké synklinály, která je 

odvodňována protékající Tichou Orlicí. Orientační rozloha HGR 4231 je cca 176 km
2
. 
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ených izolátory. Od 

podloží do nadloží to jsou: bazální křídový kolektor (A), vázaný na perucko-korycanské souvrství, 

spodní kolektor (B), reprezentovaný svrchní částí bělohorského souvrství v pískovcovo-prachovcovém 

vývoji, a dva střední kolektory (Ca, Cb), tvořené, podobně jako v případě bělohorského souvrství, 

horními částmi dvou do nadloží hrubnoucích cyklů jizerského souvrství. V nejvyšší části teplického 

souvrství lze jako svrchní kolektor vymezit pevné silicifikované slínovce rohateckých vrstev (D). 

 nejvýznamnějších 

oblastí ČR. Křídové vrstvy tvoří zvodnělý systém, v němž je v nejhlubších částech struktury 

dokumentováno až 5 kolektorů oddělených mezilehlými izolátory. Propustnost kolektorů je výrazně 

puklinová, pouze v cenomanských sedimentech (kolektor A), zejména při západním okraji rajonu se 

projevuje také průlinová propustnost. Zásadní význam pro vodohospodářské využití mají kolektory 

vázané na svrchní části inverzních cyklů bělohorského (kolektor B) a jizerského souvrství (kolektory 

Ca, Cb) ve spodním a středním turonu. Kromě toho je lokálně významné zvodnění (HGR 4231 a 

4270) vázáno i na další dva kolektory, kterými jsou kolektory A a D.  

 vody v této hydrogeologické struktuře se děje především 

infiltrací atmosférických srážek do horninového prostředí. Z oblasti infiltrace odtéká vsáklá srážková 

voda přibližně:  

 V případě ústecké synklinály (HGR 4231 a 4232) ve směru sklonu vrstev k osové oblasti 

synklinály do nádrží podzemních vod jednotlivých kolektorů. Zde dochází ke změně směru 

proudění podzemních vod. Nádrž podzemních vod kolektoru B se formuje východně od 

semanínského zlomu v hlubší části synklinály. Poměrně plochá artézská hladina má nejvyšší 

úroveň v okolí Opatova (cca 400 m n.m.). Zde se také nachází dílčí hydrogeologická 

rozvodnice hlubších nádrží podzemních vod ústecké synklinály, kde se formují 2 proudy 

podzemních vod; jeden směřuje k severnímu místu odvodnění na Tiché Orlici (cca 325 m n. 

m.), druhý k jižnímu místu odvodnění na Svitavě (cca 370 m n. m.).  

 V případě vysokomýtské synklinály (HGR 4270) ve směru sklonu vrstev k severu až 

severozápadu do údolí Loučné, Tiché Orlice. Nejsevernější část rajonu je odvodňována do 

Divoké Orlice. Směr odtoku podzemní vody, rychlost jejího proudění a tím sklon její hladiny 

je však v jednotlivých kolektorech výrazně diferencovaný, formovaný zejména strukturně-

tektonickou stavbou území. 

rajonů je velmi pestré a je tvořeno převážně metamorfity (bohemikum, 

lugikum a letovické krystalinikum), místy s průniky granitoidů. Do východní části území zasahují 

permské sedimenty orlické pánve. Výměnu podzemních vod s podložními jednotkami lze z bilančního 

hlediska zanedbat. 

raulický model zahrnuje 3 hydrogeologické rajony s do značné míry odlišným 

litofaciálním vývojem, musel být přijat koncept počtu a funkce modelových vrstev společný pro 

všechny oblasti. Bylo schváleno použití spíše extenzivnějšího řešení s vyčleněním samostatných 

modelových vrstev pro všechny kolektory a mezilehlé izolátory, které jsou zastoupeny alespoň v části 

modelové domény. Výsledný počet modelových vrstev tak dosáhl počtu 8, tj. pět kolektorů (A, B, Ca, 

Cb a D) a tři mezilehlé izolátory (mezi kolektorem A a B, kolektorem B a Ca a kolektorem Ca a Cb). 

geologické vrstvy byla modelové vrstvě přidělena minimální mocnost 2 m. 

je zejména srážková infiltrace, v menší míře pak 

břehová infiltrace. Všechny vodní toky byly simulovány okrajovou podmínkou „stream“, která 
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bilancuje vodní výměnu mezi povrchovými a podzemními vodami. Tento koncept umožňuje pro 

kalibraci modelu využít bilanční kritérium - porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní 

vody do říční sítě. 

 

okolních rajonů byly zanedbány. 

 

 drenáží do říční sítě, 

 pramenními vývěry, 

 jímáním podzemních vod. 

březovský vodovod v HGR 4232 zásobující Brno pitnou vodou. Úhrnné průměrné jímání v těchto 

zdrojích se pohybuje kolem 1000 l/s. 

 

 

5.2. ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování – byl zvolen rozbor kolísání 

hladiny podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Seznam vrtů s časovými řadami pozorování 

hladiny podzemí vody použitých pro analýzu je v tabulce 5-8.  

 

Tabulka 5-8: Seznam monitorovaných vrtů 

Klíč 

GDO 
Název Lokalita DTB_ČHMÚ Sledován od - do roku 

Sledovaný 

 parametr 
Kolektor 

286993 V-115 Černovír u Ústí nad Orlicí VP0115 1971-2014 hladina kvartér 

628495 US-1B České Libchavy VP7215 1991-2014 hladina B 

632568 US-4C Opatov v Čechách VP7218 1991-2014 hladina C 

288473 V-117 Hylváty VP0117 1963-1997 hladina kvartér (B) 

628496 US-1C České Libchavy VP7216 1991-2014 hladina C 

632567 US-4B Opatov v Čechách VP7217 1991-2014 hladina B 

632621 US-7B Parník (Lhotka u Č. Třebové) VP7219 1991-2014 hladina B 

 

V HGR 4231 bylo k dispozici 7 vrtů, které sledují kolísání hladin podzemní vody a další 2 vrty (GDO 

692778 Horní Dobrouč VP7231, GDO 286995 Hnátnice VP0114) ze sousedního HGR 5211, které se 

nacházejí při východní hranici. Tři vrty VP0114, VP0115 a VP0117 sledují především mělkou zvodeň 

a vyznačují se výrazným sezónním kolísáním bez výrazného dlouhodobého trendu (obr. 5-10). Na 

křídových vrtech je patrné velmi výrazné odlišné kolísání hladin podzemní vody. (obr. 5-11). Vrty VP 

7219 Parník, VP7217 Opatov v Čechách a krátkodobě sledovaný vrt VP 7231 Horní Dobrouč vykazují 

výrazný nárůst hladin podzemní vody po roce 1994 (obr. 5-11). V letech 1998 až 2002 následuje 

stagnace hladin podzemní vody. Rok 2003 znamená počátek poklesů hladin podzemní vody, který s 

výjimkou zvýšení hladin podzemní vody po roce 2006 trvá až do roku 2009. V roce 2010 došlo ke 

krátkodobému zvýšení hladin podzemní vody. Do roku 2014 hladina podzemní vody víceméně klesá. 

Ve vrtech VP7218 Opatov v Čechách, VP7216 České Libchavy a VP7215 České Libchavy je patrné 

výrazné sezónní kolísání hladin podzemní vody. Mezi obdobími s vyšší dotací v letech 2002, 2006 a 
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2010 je zřetelný pokles hladin podzemní vody. Hladina podzemní vody víceméně klesá (obr. 5-12) od 

roku 2010. Hodnocení křídových vrtů je uvedeno v tabulce 5-9. 

 

 

Obrázek 5-7 Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4231 - mělké vrty 

 

Obrázek 5-8: Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4231 - hluboké vrty 
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Obrázek 5-9: Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4231 - hluboké vrty
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Tabulka 5-9: Hodnocení Státní monitorovací sítě ČHMÚ a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu Charakteristika kolísání HPV vs. model BILAN Trend 
Signální 

úroveň HPV 

VP0115 

Černovír (perf. 

0-8) 

Mělký vrt, nachází se v drenážní 

oblasti, 50 m od Tiché Orlice, 

perforace 0 – 8 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší 

dotaci odpovídají vyšší HPV a naopak, pokles HPV je 

okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez dlouhodobého 

trendu, minimální HPV se drží víceméně na stejné 

úrovni. 

333,12 m n. m. 

(podle HPV ze 

13.8.2008) 

VP7215 České 

Libchavy (perf. 

203-238) 

Hluboký vrt, nachází se v infiltrační 

oblasti, 450 m od lokální drenáže 

Libchavského potoka, perforace 203 – 

238 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN. vyšší 

dotace v letech 2002, 2006 a 2010 se projevuje vyšší 

minimální HPV, pokles HPV je okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, minimální HPV 

zřetelně klesá mezi obdobími s vyšší dotací v letech 

2002, 2006 a 2010. Od roku 2010 do roku 2014 

minimální HPV víceméně klesá. 

334,28 m n. m. 

(podle HPV ze 

16.10.2007) 

VP7218 

Opatov v 

Čechách (perf. 

17 - 59) 

Vrt se nachází v infiltrační oblasti, 10 

m od lokální drenáže Třebovka, 

perforace 17 – 59 m p.t. 

Zhruba rok po období s vyšší dotací v letech 2002, 2006 

a 2010 minimální HPV nezaklesává až extrémně nízkou 

úroveň, dva roky po období s vyšší dotací v letech 2002, 

2006 a 2010 minimální HPV klesá až úroveň extrémně 

nižších HPV. Maximální roční HPV nastává v obdobích 

s vyšší dotací. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, maximální roční 

HPV zřetelně roste v obdobích s vyšší dotací 

v letech 2002, 2006 a 2010. Od roku 2010 do roku 

2014 maximální HPV víceméně klesá. 

411,60 m n. m. 

(podle HPV ze 

6.2.2009) 

VP0114 

Hnátnice (perf. 

2.5 - 5.5) 

Mělký vrt, nachází se v drenážní 

oblasti, 200 m od Tiché Orlice, mimo 

HGR 4321, perforace 2,5 – 5,5 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší 

dotaci odpovídají vyšší HPV a naopak, pokles HPV je 

okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez dlouhodobého 

trendu, minimální i maximální HPV se drží 

víceméně na stejné úrovni s výjimkou období 2010 

až 2011, kdy dochází k navýšení minimální HPV. 

Dobrá shoda s VP0115 Černovír. 

341,25 m n. m. 

(podle HPV ze 

15.10.2008) 

VP0117 

Hylváty (perf. 

1.5 - 5.5) 

Mělký vrt se nachází v drenážní 

oblasti, 240 m od Třebovky, perforace 

1,5 – 5,5 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN vyšší 

dotaci odpovídají vyšší HPV a naopak, pokles HPV je 

okamžitý. 

Vrt se již nesleduje. Dobrá shoda s VP0114 

Hnátnice. 

Vrt se již 

nesleduje. 

VP7216 České 

Libchavy (perf. 

56 - 98) 

Vrt se nachází v infiltrační oblasti, 450 

m od lokální drenáže Libchavského 

potoka, perforace 56 – 98 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN vyšší 

dotace v letech 2002, 2006 a 2010 se projevuje vyšší 

minimální HPV, pokles HPV je okamžitý. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, minimální HPV 

zřetelně klesá mezi obdobími s vyšší dotací v letech 

2002, 2006 a 2010. Od roku 2004 do roku 2014 

minimální HPV víceméně roste. 

331,89 m n. m. 

(podle HPV ze 

4.11.2007) 

VP7217 

Opatov v 

Čechách (perf. 

96 - 131) 

Vrt se nachází v infiltrační oblasti, 10 

m od lokální drenáže Třebovka, 

perforace 96 – 131 m p.t. 

Režim HPV zčásti odpovídá dotaci z modelu BILAN. 

Zhruba rok po období s vyšší dotací dochází k vrcholu 

nárůstu HPV a potom následuje pozvolný pokles HPV. 

Středně velké sezónní kolísání HPV s výrazným 

dlouhodobým trendem, HPV zřetelně roste 

v obdobích s vyšší dotací v letech 2002, 2006 a 

2010 (vždy i v následujícím roce). Od roku 2010 do 

roku 2014 maximální HPV víceméně klesá. 

385.59 m n. m. 

(podle HPV ze 

25.2. 2009) 

VP7219 Parník 

(perf. 130 - 

181) 

Hluboký vrt, nachází se v drenážní 

oblasti, 90 m od Třebovky, perforace 

130 – 181 m p.t. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu BILAN, vyšší 

dotaci odpovídají vyšší HPV a naopak, pokles HPV je 

okamžitý. 

Vrt se již nesleduje. V letech 1998 – 2008 dobrá 

shoda s VP7217 Opatov v Čechách. 

Vrt se již 

nesleduje. 

VP7231 Horní 

Dobrouč (perf. 

20 - 75) 

Vrt se nachází v lokální drenážní 

oblasti Dobroučka, mimo HGR 4321, 

800 m od infiltrační oblasti HGR 4321, 

perforace 20 – 75 m p.t. 

Nelze hodnotit, příliš krátké pozorování (od 1.1.2007). 

Nicméně režim HPV zčásti odpovídá dotaci z modelu 

BILAN. Zhruba rok po nebo přímo v období s vyšší 

dotací dochází k vrcholu nárůstu HPV a potom 

následuje pozvolný pokles HPV. 

Středně velké sezónní kolísání HPV s výrazným 

dlouhodobým trendem, HPV zřetelně roste 

v obdobích s vyšší dotací v letech 2006 a 2010 

(nebo v následujícím roce). Od roku 2010 do roku 

2014 maximální HPV víceméně klesá. Dobrá shoda 

s VP7217 Opatov v Čechách. 

403,60 m n. m. 

(podle HPV ze 

9.2. 2009) 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD  

6.1.  HYDROLOGICKÝ MODEL   

Informace o míře oprav průtoků o užívání 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci 

základního odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry užívání. Obrázek 6-1 

poskytuje informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % 

celkového odtoku obsahuje tabulka 6-1. 

 

Obrázek 6-1: Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění. 

 

Tabulka 6-1: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích  

v % celkového odtoku, v tis. m
3
 / rok a v mm / rok pro jednotlivá období. 

JEV  % (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

 (1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

 (2001-2010) 

mm/rok (1981-

2010) 

mm/rok (2001-

2010) 

POD HGR NaN NaN 152.12 105.51 10.35 7.18 

POD 
povodí Třebovka 
(Ústí nad Orlicí) 

13.58 10.87 147.75 103.41 10.18 7.13 

POV 
povodí Třebovka 

(Ústí nad Orlicí) 
0.18 0.11 1.87 0.92 0.13 0.06 

VYP HGR NaN NaN 0.77 0.77 0.05 0.05 

VYP 
povodí Třebovka 

(Ústí nad Orlicí) 
24.60 26.89 269.26 261.87 18.55 18.04 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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Postup a výsledky stanovení podzemního odtoku a dotace podzemních vod 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4231 

bylo nutno volit tento postup: 

Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 4231byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

Hydrologická bilance pro HGR 4231 byla modelována pomocí meteorologických dat pro HGR 4231. 

Výsledky pro HGR 4231 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 obrázku 6-2 průběhy měsíčních 

řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázku 6-3 a 6-4 průběhy základního odtoku 

stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) -0.46. 

Na obrázku 6-5 a 6-6 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 4231 a pro HGR 4231 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 obrázku 6-7. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-8 pro dotace podzemní vody. 

Na obrázku 6-9 pro základní odtok, na obrázku 6-10 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 

Obrázek 6-2: Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-3: HGR. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-4: Povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-5: HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-6: Povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7: Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc].  

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010. 

 

Obrázek 6-8: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody.  

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010. 
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Obrázek 6-9: Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-10: Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD  

Metoda Kliner – Kněžek 

Tabulka 6-2: Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4231p0350 632568 0.429 

4231p0350 682095 0.521 

4231p0350 628495 0.652 

4231p0350 286993 0.77 

 

Tabulka 6-3: Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4231p0350 

BILAN 0.5553323 

MINIMA 0.4738088 

Kliner-Knezek 0.4679003 

 

 

Obrázek 6-11: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4231p0350 a hladin podzemních 

vod ve vrtu ID 286993 

 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Podle hydrologického modelování na území rajonu činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 3.05 l/s/km
2
, celková dotace je pak 96.25 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulce 6-4 a 6-5. 
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Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR vyšla 3.05 l/s/km
2 

(tab. 6-4). Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: 

Libchavský potok (Dolní Libchavy) 4.47 l/s/km
2
, Knapovecký potok (Knapovec) 2.83 l/s/km

2
, 

Skuhrovský potok (Rybník) 2.87 l/s/km
2
. Pozorování v souhrnu potvrzují výsledky hydrologického 

modelu, zároveň poskytují informace o plošné proměnlivosti odtoku podzemní vody z HGR 4231. 

 

Tabulka 6-4: Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 727.64 189.94 243.6 537.7 482.55 89.1 2.82 

.HGR 763.72 NA 269.02 494.7 494.46 96.25 3.05 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Tabulka 6-5: Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 765.54 181.63 253.36 583.91 505 93.2 2.95 

.HGR 790 NA 276.96 513.04 511.18 100.17 3.17 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Posouzení vývoje průměrných veličin hydrologické bilance 

Na obrázku 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4231. 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. Vývoj teploty vzduchu a srážek a jejich 

trendů viz i kapitola 4.2. 

 

Obrázek 6-12: Vývoj průměrných ročních srážek. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

110 

 

 

Obrázek 6-13: Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-14: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-15: Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-16: Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

111 

 

 

Obrázek 6-17: Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 
Tabulka 6-6: Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 256.65 269.02 1.05 276.96 1.03 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 248.30 243.60 0.98 253.36 1.04 

 

Tabulka 6-7: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 485.32 494.46 1.02 511.18 1.03 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 480.77 482.55 1.00 505.00 1.05 

 

Tabulka 6-8: Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 87.92 96.25 1.09 100.17 1.04 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 89.04 89.10 1.00 93.20 1.05 

 

Tabulka 6-9: Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 84.55 96.32 1.14 99.23 1.03 

povodí Třebovka (Ústí nad Orlicí) 87.58 88.86 1.01 89.76 1.01 

 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 

standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává obr. 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste pro 

všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 
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Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obr. 6-19. 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 6-18: Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

Obrázek 6-19: Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce.Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 
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6.2.  HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY (PRO OBDOBÍ 

2001-2010)  

Modelové zhodnocení bylo zpracováno v samostatném hydraulickém modelu v rámci regionu 8 

Východočeská křída jih a regionu 9 Křída v povodí Moravy. Situace území hydraulického modelu 

vyjmenovaných rajonů, včetně sousedních rajonů, je vykreslena v schematickém obrázku 6-20. Území 

modelových regionů 8 a 9 skládají hydrogeologické rajony: 

 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 

 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, 

 4270 Vysokomýtská synklinála, 

 4280 Velkoopatovická křída. 

 

 

Obrázek 6-20: Vymezení jednotlivých rajonů v hydraulickém modelu  

 

Hydraulický model byl zpracováván ve 4 krocích: 

 Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových podmínek 

modelu). 
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 Sestavení transientního modelu pro období 2001 až 2010 (kalibrace kapacitních parametrů, 

hydraulických parametrů, okrajových podmínek modelu). Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

 Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální a 

aktuální čerpání. 

 Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV v.v.i. 

 

KONCEPCE, DISKRETIZACE, OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Stacionární simulace je založena na předpokladu ustáleného proudění podzemní vody při průměrné 

infiltraci, odpovídajících průměrných odběrech a drenáži do říční sítě. Kalibrovaný stacionární model 

byl využit pro výpočet scénářů ve dvou základních variantách: 

 Varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemních vod, 

 Varianta při odběrech podzemních vod na úrovni maximálních povolených odběrů. 

Pro kalibraci stacionárního modelu byl využit software PEST (Parameter Estimation), který umožňuje 

hodnotit citlivosti parametrů modelu. Základní varianta transientního modelu byla zpracována v 

měsíčním časovém kroku pro období hydrologických let 2001 - 2010. Kalibrované modely byly 

využity pro prognózní simulace dopadů klimatických změn na vodní bilanci hodnoceného rajonu. V 

této souvislosti byla také provedena optimalizace vodohospodářského využití struktury. 

Koncepce hydraulického modelu – viz kapitola 5 Koncepční model 

Diskretizace modelového území 

Rozsah modelového území je vykreslen v obrázku 5-7. Celá modelovaná oblast byla diskretizována 

pravoúhlou sítí bloků, jejichž velikost bloků byla zvolena 250 x 250 m. Grid byl rotován s ohledem na 

tvar oblasti, generelní směr proudění podzemních vod a s cílem snížení počtu neaktivních bloků. 

Modelovaná oblast pokrývá území cca 35 x 67 km. Velikost gridu je 138 x 284 buněk, tj. 39132 buněk 

v jedné modelové vrstvě celkem (viz obr. 6-20). 

Okrajové podmínky modelu 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Hranice rajonu jsou vedeny konformně s geologickým vymezením křídových sedimentů dotčených 

HG rajonů. Okrajové podmínky byly v celé své délce představovány II. typem, kde q=0 (viz obr. 5-9) . 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující 

srážkovou infiltraci (dotace). Výsledná modelová efektivní infiltrace určuje množství podzemích vod 

(průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelové domény. 
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Obrázek 6-21: Prostorový náhled na diskretizovaný horninový masiv 

 

Efektivní infiltrace 

Pro výchozí nastavení infiltrace a evapotranspirace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté 

VÚV v.v.i. (Kašpárek, Hanel, 2013a, 2013b, 2013c). Určitým problémem při implementaci výsledků 

modelu BILAN do hydraulického modelu byl fakt, že model BILAN je modelem nedistribuovaným, 

zatímco zpracovávaný hydraulický model je plně distribuovaný. Proto i parametr infiltrace byl 

parametrem kalibrovaným. Rajon byl rozdělen na menší území, v rámci kterých byla infiltrace 

kalibrována individuálně. Nicméně výsledky modelu BILAN byly z hlediska kvalitativního, tzn. 

období, kdy dochází k infiltraci, byly převzaty prakticky beze změn, respektive mohl být lokálně 

posunut začátek nebo konec období infiltrace o jeden měsíc. To, co bylo kalibrováno, byla intenzita 

infiltrace. Omezení vyplývající z absence distribuovaného hydrologického modelu se projevila 

především v oblasti na rozhraní HGR 4231 a 4232. Při kalibraci na bilanční kritéria, kterými byla pro 

rajon 4231 Třebovka – Ústí nad Orlicí a pro 4232 Svitava – Rozhraní, bylo nutno velice přesně 
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vybalancovat pozici rozvodnice, protože její posun buď k severu, nebo k jihu zvyšoval průtok 

povrchových vod na úkor vodoteče se zmenšeným povodím. To samozřejmě bylo provázeno zvýšením 

chyby kalibrace. 

Výsledná průměrná hodnota efektivní infiltrace byla vypočtena na přibližně 13 mm/měsíc s maximální 

hodnotou 71 mm/měsíc. 

Hydraulické parametry 

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených hydrodynamických zkoušek. V průběhu kalibrace byly laděny hodnoty koeficientu 

hydraulické vodivosti K (kombinace metody „pilot points“ s plošným určením K v definovaných 

úsecích území), hodnoty storativity, konduktance okrajových podmínek vodních toků. V procesu 

kalibrace byla docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody. Hodnoty 

koeficientu hydraulické vodivosti K pro modelové vrstvy představující kolektory se vesměs 

pohybovaly v řádech mezi x.10
-10

 (A) až x.10
-2

 m/s (B), hodnoty K pro modelové vrstvy představující 

izolátory pak v řádech mezi x.10
-13

 (Ca/Cb) až x.10
-4

 m/s. 

Konduktance vodních toků je v případě tzv. okrajové podmínky III. typu „stream“ vyjádřena pomocí 

vertikální hydraulické vodivosti Kv dnových sedimentů. Kv dnových sedimentů odkanalizovaných 

vodotečí, resp. jejích úseků, byly nastaveny na 0 m/s. Kv dnových sedimentů ostatních vodotečí se 

pohybovaly v řádech x.10
-10

 až x.10
-4

 m/s. Protože byly všechny modelové vrstvy simulovány v 

režimu napjaté hladiny, relevantním kapacitním parametrem byla pouze pružná zásobnost. Výsledné 

hodnoty pružné zásobnosti se pohybovaly v rozmezí od 1.10
-6

 do 4.10
-3

 m
-1

. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového 

prostředí určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Hranice rajonu jsou vedeny konformně s geologickým vymezením křídových sedimentů dotčených 

rajonů. Okrajové podmínky byly v celé své délce představovány II. typem, kde q=0 (viz obr. 6-22). 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující 

srážkovou infiltraci (dotace). Výsledná modelová efektivní infiltrace určuje množství podzemích vod 

(průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelové domény. 
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Obrázek 6-22: Okrajové podmínky hydraulického modelu 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé kolektory zobrazeny 

na obrázcích 6-23 až 6-27. Protože se jedná o složitý vícekolektorový systém, který je navíc silně 

tektonicky narušen, má každý z kolektorů do určité míry odlišný režim podzemních vod. V generelu 

lze konstatovat, že maxim hladin podzemních vod je dosahováno v blízkosti výchozových partií 

kolektorů, kde dochází k infiltraci srážkových vod (zejména prostor kontaktu všech tří 

hodnocených rajonů vymezených obcemi Semanín-Mikuleč-Janov). Odtud pak podzemní vody 

proudí k drenážním bázím daného rajonu. Hydraulické gradienty jsou značně proměnlivé. Na 

zlomech majících charakter hydraulické bariéry jsou dokumentovány hladinové skoky, běžně i 

několika desítek metrů. Naopak, v rozsáhlých oblastech s velmi dobrou propustností hornin je 

hydraulický gradient minimální – kolektor B v HGR 4232, či tentýž kolektor v jv. části HGR 4270. 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav je uvedena v tabulce 

6-10. Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke zvýšení drenážního účinku vodních toků. 

 

Tabulka 6-10: Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav 

Oblast Celý model 4231 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 3030 -9500 320 -1140 

Vodárenské odběry  0  0 

Efektivní infiltrace 6470  700  

z/do 4231     

z/do 4232   220 -70 

z/do 4270   30 -50 

Celkem 9500 -9500 1300 -1300 

 

Celkové zdroje modelu, tj. infiltrace ze srážek, byly vypočteny na cca 9500 l/s, přičemž všechny 

tyto infiltrující vody byly při neexistenci jiných okrajových podmínek odváděny výhradně vodními 

toky. 
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Obrázek 6-23: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A) – 

neovlivněný stav 
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Obrázek 6-24: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – 

neovlivněný stav 
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Obrázek 6-25: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. 

spodní část jizerského souvrství) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-26: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 2 (kolektor Cb, resp. svrchní část 

jizerského souvrství, v místech jeho nepřítomnosti přípovrchová zóna ostatních hornin) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-27: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor 

D) – neovlivněný stav 
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SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

HGR 4231, 4232 a 4270 jsou z hlediska zásobování pitnou vodou velmi významné. Suma 

maximálních povolených odběrů podzemních vod v tomto území dosahuje přibližně 2000 l/s. 

Suma průměrných aktuálních odběrů je pak cca 1400 l/s, tj. 70% maximálních povolených odběrů. 

Bilance stacionárního modelu simulujícího maximální povolené odběry je prezentována ve dvou 

tabulkách: (1) v souhrnné podobě – viz tabulka 6-11 a (2) v podobě rozpočtené podle 

jednotlivých kolektorů a bilančních celků – viz tabulka 6-12. (Schematický klíč ke druhé 

jmenované tabulce je prezentován na obrázku 6-28) Při srovnání detailizované bilance 

prognózního modelu (tabulka 6-12) s bilancí kalibrovaného transientního modelu (tabulka 6-10) je 

patrné, že přetoky mezi jednotlivými rajony v jednotlivých kolektorech nedoznaly žádných 

zásadních změn. Lze to přisuzovat faktu, že odběry byly zvýšeny plošně ve všech jímacích 

územích přibližně o stejné procento. Zvýšené odběry se tak projevily především celkovým poklesem 

hladin v modelu – viz izolinie hladin podzemních vod pro variantu s maximálními povolenými 

odběry pro jednotlivé kolektory na obrázcích 6-29 až 6-33, ve které jsou vyznačena i místa odběrů 

podzemních vod. 

 

Tabulka 6-11: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené 

odběry 

Oblast Celý model 4231 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2840 -7290 150 -720 

Vodárenské odběry  -2030  -210 

Efektivní infiltrace 6470  700  

z/do 4231     

z/do 4232   170 -80 

z/do 4270   40 -50 

Celkem 9300 -9300 1100 -1100 

 

Tabulka 6-12: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální 

povolené odběry 

  Kolektor A B C D Efektivní infiltrace (l/s) 

Průtok 

bilančním 

celkem (l/s) 

Q 4231 80 410 120 90 700 

Q 4232 120 1160 810 120 2200 

Q 4270 sever 10 230 250 340 840 

Q 4270 jih 150 830 640 1110 2700 

Přetok mezi 

bilančními 

celky (l/s)* 

P1 
-13 -22 -28 -30 

  

severo-jižní orientace 

P2 
-4 -6 -1 -39 

západo-východní orientace 

P3 
3 7 -3 28 

západo-východní orientace 

P4 
4 386 -74 0 

západo-východní orientace 

P5 
-6 -42 1 3 

severo-jižní orientace 

konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ 

(z jihu na sever) záporný, 
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Obrázek 6-28: Bilanční celky - schematické zakreslení přetoků 
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Obrázek 6-29: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A)  – maximální 

odběry 
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Obrázek 6-30: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – maximální 

odběry 
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Obrázek 6-31: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. 

spodní část jizerského souvrství) – maximální odběry 
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Obrázek 6-32: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 2 (kolektor Cb, resp. svrchní část 

jizerského souvrství, v místech jeho nepřítomnosti přípovrchová zóna ostatních hornin) – maximální 

odběry   
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Obrázek 6-33: Hladiny podzemních vod, transientní model, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor 

D)  – maximální odběry   
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní model byl v souladu s modely hydrologickými zpracovávanými VÚV v.v.i. sestaven pro 

10.leté období od 1.1.2001 do 31.12.2010 včetně s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu. 

To představovalo 120 jednotlivých časových úseků, tzv. „stress periods“, přičemž uvnitř každého z 

nich byly hodnoty všech parametrů modelu považovány za konstantní. Těmito parametry byly: 

efektivní infiltrace; 

vodárenské jímání; 

pramenní vývěry - pouze u vydatnějších tak, aby proporčně odpovídaly průtokům v příslušné 

vodoteči, u ostatních nastavena konstantní hodnota v průběhu celého kalibračního intervalu; 

vypouštění do povrchových vod – pouze u významnějších zdrojů, kterými byly vesměs čistírny 

odpadních vod ve větších městech (Ústí nad Orlicí aj.); 

hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech. 

Na obrázku 6-34 je prezentován graf vývoje vodárenského jímání. Ze začátku periody byla 

průměrná hodnota čerpání přibližně 1850 l/s. Po roce 2003 je patrný určitý pokles čerpání, 

přičemž průměrné čerpání se i přes určité výkyvy pohybovalo kolem hodnoty 1750 l/s.) 

 

 

Obrázek 6-34: Vývoj vodárenského jímání 

 

Při kalibraci transientního modelu bylo uplatněno jak hladinové, tak bilanční kritérium. Chyba kalibrace 

transientního hydraulického modelu (hladinové kritérium) byla v případě průměrné absolutní odchylky 

4,0 m (28 objektů) a 1,4% v případě normalizovaného kvadratického průměru. V hydrogeologickém 

rajonu je povrchový odtok ve vodních tocích monitorován na profilech Tichá Orlice – Čermná nad 

Orlicí, Tichá Orlice – Dolní Libchavy, Třebovka – Ústí nad Orlicí. Na obrázcích 6-35 až 6-37 jsou 

prezentovány srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků v daném vodním toku na profilu 

ČHMÚ. 
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Obrázek 6-35: Tichá Orlice-Čermná nad Orlicí:  

srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 

 

 

Obrázek 6-36: Třebovka-Ústí nad Orlicí:  

srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 
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Obrázek 6-37: Tichá Orlice-Dolní Libchavy:  

srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 

Graf na obrázku 6-38 dokladuje závislost změny zásob na efektivní infiltraci. Je-li změna zásob 

kladná, dochází k doplňování hydrogeologické struktury a naopak, je-li tato záporná, dochází k 

jejímu vyprazdňování. Je patrné, že období dotací se kryjí s epizodami zvýšené efektivní infiltrace, 

kdežto období vyprazdňování s epizodami, kdy ztráty převyšují množství infiltrujících srážkových 

vod. V průběhu modelované desetileté časové periody nedošlo v celkové bilanci k žádné významné 

změně objemu podzemních vod akumulovaných v modelované hydrogeologické struktuře. V 

jednotlivých rajonech je však situace odlišná: rajon 4231 vykazuje v tomto období ztrátu 

akumulovaných podzemních vod v objemu 3,8 mil. m3, rajon 4232 nárůst 19 mil. m3 a rajon 4270 pak 

ztrátu 15 mil. m3.V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na celkové území hodnocených 

rajonů cca 1300 km2. 

 

Obrázek 6-38: Graf změny zásob vs. infiltrace 
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6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Simulace průměrného hydrologického roku 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro (1) dotace 

podzemní vody ze srážek, (2) drenáž vodních toků a (3) zásobnost. Výsledek je prezentován na 

obrázku 6-38. Výpočet byl proveden na zkalibrovaném transientním modelu, do kterého vstupovaly 

průměrné hydrologické veličiny simulované na hydrologickém modelu BILAN. Tyto veličiny 

byly upravovány kalibrací transientního modelu na období let 2001 až 2010. Tímto způsobem bylo 

získáno distribuované rozložení, které pro účely dokumentace bylo následně zprůměrováno ve 

vodní bilanci v prostoru a čase. Na obrázku 6-39 jsou tudíž prezentovány průměrné prognózní 

bilanční veličiny pro reprezentativní hydrologický rok. 

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na celkové území hodnocených rajonů cca 1300 

km2. 

 

Obrázek 6-39: Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 

 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na území 

modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává 

v březnu. 

V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem 

srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní s maximy na přelomu v jarních měsících a minimy v letním období. 
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VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

včetně hodnocení dopadů klimatických změn 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány transientní simulace variantních odběrů za účelem 

posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru z let 2001 až 2010 z každého 

registrovaného odběrného místa, v celé modelové doméně úhrnných 1360 l/s, 

 varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i., 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i. – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních 

vod v jímacích územích odpovídající současnému stavu. 

 

Varianta současných odběrů 

V tabulce 6-13 jsou v souhrnné podobě prezentovány jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance 

pro scénář současných odběrů v letech 2001 až 2010. V tabulce 6-14 je tato bilance v podobě 

rozpočtené podle jednotlivých kolektorů a bilančních celků. Celková efektivní infiltrace ze srážek je 

pro: 

HGR 4231 cca 690 l/s, což při rozloze modelovaného území cca 176 km2 odpovídá specifickému 

základnímu odtoku 3,9 l/s/km2; průměrné vodárenské odběry představují 110 l/s; 

 

Tabulka 6-13: Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Oblast Celý model 4231 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2820 -7880 170 -820 

Vodárenské odběry  -1360  -110 

Efektivní infiltrace 6420  690  

Zásoby 2870 -2880 340 -330 

z/do 4231     

z/do 4232   170 -80 

z/do 4270   20 -50 

Celkem 12000 -12000 1400 -1400 
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Tabulka 6-14: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího aktuální odběry 

  Kolektor A B C D Efektivní infiltrace  (l/s) 

Průtok bilančním 

celkem (l/s) 

Q 4231 80 390 120 100 690 

Q 4232 120 1150 840 80 2200 

Q 4270 sever 10 230 250 340 840 

Q 4270 jih 160 810 630 1110 2700 

Přetok mezi 

bilančními celky 
(l/s)* 

P1 
-13 -24 -29 -27 

  

severo-jižní orientace 

P2 
-3 -6 -1 -39 

západo-východní orientace 

P3 
1 4 -4 17 

západo-východní orientace 

P4 
4 369 -79 0 

západo-východní orientace 

P5 
-6 -48 0 3 

severo-jižní orientace 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z 

jihu na sever) záporný, 

 

Varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i. 

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 

kalibrovaném transientním modelu rajonu. Podkladem pro nastavení klimatických změn byly simulace 

provedené VÚV v.v.i. pro jednotlivé rajony. Posouzení možných dopadů klimatické změny na 

základní hydrologické charakteristiky (efektivní infiltrace, potenciální evapotranspirace, aktuální 

evapotranspirace) bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních klimatických modelů pro časové 

horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071-2100) a 3 scénářů, založených na 

globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 

1961-1990, které je standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), 

po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé charakteristiky 

v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce klimatických 

změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je chápán jako 

optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti zapracování 

scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty efektivní infiltrace. 

Nebyli jsme ale schopni zohlednit změny na okrajových podmínkách III. typu, a proto byl efekt 

redukce přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 s 2085) – změny parametrů vodní 

bilance 

– efektivní infiltrace a odtoku ve vodotečích je pro HGR 4231 prezentován v grafu na obrázku 6-37. 

Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby podzemních vod. 

Nedostatkem těchto simulací je, že nezohledňují redukci přítoků na okrajových podmínkách III. 

typu – obecná hladina a řeka (stream). V případě rajonu 4231 však naprostá většina přírodních 

zdrojů vzniká na území rajonů, proto tento problém není nutno řešit. 
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Ze simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování efektivní 

infiltrace a odtoku z modelu. 

 

Obrázek 6-40: Prognózované změny složek vodní bilance pro HGR 4231. 

 

Výsledky všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku pro rajon 

4231 jsou sumarizovány v tabulce 6-15 a graficky znázorněny na obrázku 6-40. Specifický základní 

odtok je počítán se započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace). 

 

Tabulka 6-15: Prognózované změny specifického základního odtoku pro rajon 4231 

Specifický základní odtok (l/s/km2) 

Spec. základní odtok Kalibrovaný model 2001-2010 Predikce 2025 Predikce 2055 Predikce 2085 

efektivní infiltrace 3,9 3,8 3,6 3,5 

 

 

Obrázek 6-41: Prognózované změny specifického základního odtoku pro HGR 4231 
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Varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných klimatickými 

modely VÚV v.v.i. 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá nutnost 

změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 

podzemních vod. 

Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo provedeno 

testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem hodnocení 

bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly provedeny 

na transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacích územích (výsledek transientní 

simulace 2000-2010), která byla fixována I. okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž 

průměrné čerpané množství Q pro jednotlivá jímací území. Hodnocení bylo provedeno hromadně 

pro skupiny vrtů ve významnějších jímacích územích. Sanační čerpání, stejně tak jako některé 

málo významné odběry nebyly řešeny. 

V tabulce 6-16 jsou prezentovány výsledky simulace. Míra redukce mimo jiné významně závisí 

na vzdálenosti jímacího území od vodního toku, který může nahrazovat přírodní zdroje ze srážek 

indukovanou infiltrací z povrchového recipientu. 

 

Tabulka 6-16: Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel  a  název  místa  užívání vody 
Simulované průměrné čerpané 

množství 2001-2010 (l/s) 

Redukce 2025 pro zachování 

hladiny 

OVS Č. Třebová - Vrbovka 31 3% 

Ústí nad Orlicí - UO-2 24 <1% 

OVS Č. Třebová - ČT 2B 13 <1% 

 

Veškeré provedené prognózy je nutno brát velmi orientačně, spíše trendově než v absolutních 

hodnotách. Nicméně jednoznačně prokazují, že této problematice je nutné se šířeji věnovat v rámci 

rozsáhlejších hydrologicky definovaných celků. 

 

ZÁVĚRY HYDRAULICKÉHO MODELU 

Výsledky proudového modelu v neustáleném režimu proudění podzemních vod jsou shrnuty do 

následujících bodů:  

Modelované území zahrnuje hydrogeologické rajony 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 4232 

Ústecká synklinála v povodí Svitavy a 4270 Vysokomýtská synklinála. Předmětem numerického 

modelování byly křídové sedimenty s průlinovo-puklinovou propustností. Bylo modelováno 5 

kolektorů (A, B, Ca, Cb a D) a 3 mezilehlé izolátory (mezi kolektorem A a B, kolektorem B a Ca 

a kolektorem Ca a Cb), tj. 8 modelových vrstev celkem. Modelová vrstva vyčleněná pro kolektor 

D byla tam, kde není tento kolektor vyvinut, použita pro simulaci přípovrchové zóny. 

 

Z důvodu problémů se vznikem numerických nestabilit v místech vykliňování modelových vrstev 

byl přijat koncept průběžných vrstev v celé modelové doméně bez ohledu na fakt, zda příslušné 

hydrogeologické vrstvy vykliňují, anebo ne. Problém numerických nestabilit souvisí s prostorovou 

diskretizací, kdy vzhledem k rozloze modelovaného území musela být velikost buňky 250x250 m, 

přičemž tento rozměr byl z hlediska běžně dostupné výpočetní kapacity limitní. 
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Okrajové podmínky modelu respektovaly aktuální hydrogeologickou rajonizaci České republiky. 

Okrajové podmínky byly v celé své délce představovány II. typem, kde q=0. 

 

Pro simulaci vzhledem k rozloze modelovaného území prostorově omezených zlomů a puklin se 

skokově zvýšenou propustností byl přijat koncept tzv. ekvivalentní hydraulické vodivosti, kdy 

zvýšená hodnota hydraulické vodivosti byla přiřazena širší výseči horninového masivu, než které 

odpovídá zóna intenzivního vodního oběhu. Zároveň hodnota hydraulické vodivosti v této výseči byla 

nižší než hydraulická vodivost samotné zóny intenzivního vodního oběhu. 

Celá modelovaná oblast byla diskretizována pravoúhlou sítí bloků, jejichž velikost bloků byla 

zvolena 250 x 250 m. Modelovaná oblast pokrývá území cca 35 x 67 km. Velikost gridu je 138 x 284 

buněk, tj. 39132 buněk v jedné modelové vrstvě celkem. 

Součástí této etapy prací byla kalibrace stacionárního i transientního modelu. 

 

Pro kalibraci modelu v ustáleném režimu proudění podzemních vod bylo použito 29 objektů. Tyto 

objekty musely splňovat některá kritéria, z nichž hlavní byl požadavek na dlouhodobý monitoring, 

přičemž u daného vrtu musela být informace o stavu hladiny podzemních vod ze začátku kalibrační 

periody transientního modelu, tj. v období přibližně mezi listopadem až prosincem 2000. Kalibrace 

stacionárního modelu byla ukončena s průměrnou odchylkou ME = 1,8 m, průměrnou absolutní 

odchylkou MAE = 3,3 m, kvadratickým průměrem RMS = 4,4 m a s normalizovanou RMS RN = 2,7%. 

V průběhu kalibrace byly laděny hodnoty horizontální a vertikální hydraulické vodivosti KH a KV 

pro jednotlivé litologické celky (kombinace metody „pilot points“ s plošným určením KH a KV v 

definovaných úsecích území). Dosažené hodnoty KH se v závislosti na modelové vrstvě 

pohybovaly v hodnotách od x.10
-12

až x.10
-3 m/s. Kalibrované hodnoty vertikální hydraulické 

vodivosti KV se byly přibližně jeden řád nižší než hodnoty KH. 

Vertikální hydraulická vodivost dnových vodních toků se na území modelu pohybovala v řádech 

x.10
-10 

m/s až x.10
-4 m/s. Výsledná hodnota efektivní infiltrace v celém území modelu se pohybovala 

v rozmezí od 2,7.10
-6 do 5,3.10

-4 m/d. 

Proudový model ve stacionární formě proudění byl re-kalibrován (validován), přičemž pro tento 

krok bylo použito týchž 29 objektů, jako v předcházející kalibraci stacionárního modelu. Re-

kalibrované parametry zůstaly stejné jako v předchozím kroku. 

Dosažené hodnoty všech re-kalibrovaných parametrů se od primární kalibrace lišily jen nevýrazně, a 

to ve svém plošném rozložení, spíše než ve svých základních statistických parametrech (minimum, 

maximum a aritmetický průměr). 

 

Re-kalibrace byla ukončena s průměrnou odchylkou ME = -2,7 m, průměrnou absolutní odchylkou 

MAE = 5,2 m, kvadratickým průměrem RMS = 7,5 m a s normalizovaným RMS RN = 4,7 %. 

Transientní model byl v souladu s ostatními hydraulickými modely sestaven pro 10-leté období od 

1.1.2001 do 31.12.2010 včetně s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 

120 jednotlivých časových úseků. 

Pro kalibraci transientního proudového modelu bylo použito 28 pozorovacích vrtů, vesměs týchž 

jako pro kalibraci modelu stacionárního. Kalibrační cíle byly reprezentovány průměrnými měsíčními 

hladinami podzemních vod v těchto objektech. Transientní model byl rovněž kalibrován na měsíční 
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průtoky povrchových vod v profilech Loučná - Zámrsk, Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí, Tichá 

Orlice – Dolní Libchavy, Třebovka – Ústí nad Orlicí a Svitava– Rozhraní. 

 

Kalibrace transientního modelu byla ukončena s průměrnou odchylkou (u hladin podzemních vod) 

ME = -0,11 m, průměrnou absolutní odchylkou MAE = 4,2 m, kvadratickým průměrem RMS = 6,3 

m a s normalizovaným RMS RN = 1,5%. 

Pro bilanční kalibrační cíle průtoků ve vodotečích bylo statistické vyjádření chyby modelu pro 

jednotlivé odtokové profily následující: Loučná-Zámrsk ME = -0,16 m
3
/s, MAE = 0,58 m

3
/s, RMS 

= 0,81 m
3
/ a RMS RN = 13%, Tichá Orlice-Čermná nad Orlicí ME = 0,81 m

3
/s, MAE = 0,89 m

3
/s, 

RMS = 1,5 m
3
/ a RMS RN = 12% a Svitava-Rozhraní ME = -0,41 m

3
/s, MAE = 0,41 m

3
/s, RMS = 

0,53 m
3
/ a RMS RN = 24%. 

Hodnoty konduktancí vodotečí v jednotlivých úsecích byly ponechány konstantní po celou dobu 

transientní simulace. Objektem zájmu numerického modelování byly zejména vody hlubšího 

oběhu, což se projevilo v úrovni detailu, s jakým bylo přistupováno k této bilanční jednotce. 

Konduktance vodních toků je v případě tzv. „stream flow routing“ vyjádřena pomocí vertikální 

hydraulické vodivosti Kv dnových sedimentů. Kv dnových sedimentů výše vyjmenovaných 

odkanalizovaných vodotečí, resp. jejích úseků, byly nastaveny na 0 m/s. Kv dnových sedimentů 

ostatních vodotečí se pohybovaly v řádech x.10
-10 až x.10

-4 m/s. 

Protože byly všechny modelové vrstvy simulovány v režimu napjaté hladiny, relevantním 

kapacitním parametrem byla pouze pružná zásobnost. Výsledné hodnoty pružné zásobnosti se 

pohybovaly v rozmezí od 1.10
-6 do 4.10

-3 1/m. 

Celkové zdroje modelu (infiltrace ze srážek + břehová infiltrace) jsou cca 11000 l/s. Při celkové 

rozloze modelovaného území 1334 km
2 tato hodnota odpovídá 8,2 l/s/km

2
. 

Většina těchto vod (7300 l/s) byla odváděna povrchovými vodotečemi. 

 

Specifický základní odtok z celého území modelu zprůměrovaný pro celé období kalibrační periody 

transientního modelu byl 4,3 l/s/km
2
, z toho 3,9 l/s/km

2 připadalo HG rajonu 4231, 4,3 l/s/km
2
. 
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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. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

142 

 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 viz Tabulka 4-16. 

 

Na jižním okraji HGR 4231 u hranice s rajonem 4232 maji podzemní vody kolektoru A nejhorší 

hodnoty upravitelnosti až >A3, směrem k severu se kvalita mírně zlepšuje. Nejpříznivější kategorii 

upravitelnosti mají podzemní vody u hranic rajonu, jak u východní, tak u západní. Zhoršená 

upravitelnost je způsobena především obsahem rozpuštěného Fe a místy zvýšenými koncentracemi 

amonných iontů. 

Upravitelnosti podzemních vod v kolektoru B je příznivější než v kolektoru A. Většina plochy rajonu 

spadá do příznivé kategorie A2, jen výjmečně a v malém plošném rozsahu je zhoršená na A3. Příčinou 

jsou opět stejně jako v kolektoru A zvýšené obsahy železa ke kterým se přidávají i zvýšené 

koncentrace dusičnanů. V okolí České Třebové mají vody čerpané z kolektoru B nejlepší možnou 

kategorii upravitelnosti A1. 

Podzemní vody v kolektorech C mají na většině území rajonu příznivou kategorii upravitelnosti A2 

nebo A1. Střední část v okolí Dlouhé Třebové se vyznačuje lokálně zvýšenou kategorií A3, jejíž 

hlavní příčinou jsou koncentrace železa, manganu. 

Přípovrchová zóna je z hlediska upravitelnosti na většině plochy rajonu v kategorii A2. Největším 

problémem je lokální kontaminace v okolí průmyslových provozů a také skládek. Střední část rajonu 

spadá do kategorie A1. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4231 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru B v HGR 4231 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C, Ca v HGR 4231 
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Obrázek 7-4 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v HGR 4231 

včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4231 se nachází 4 vrty s reprezentativními časovými řadami chemického složení vody. Jedná 

se o dvojice vrtů, které na stejném místě monitorují kolektory B a C. Odběry byly prováděny dvakrát 

ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obr. 7-5, grafy koncentrací vybraných 

prvků na obr. 7-6 a 7-7).  

 

Obrázek 7-5 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tabulka 7-2 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

objekt X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

Vrt -605551.4 -1067059.6 365.01 US-1B VP 7215 B 238 České Libchavy 

Vrt -605564.2 -1067057.8 365.04 US-1C VP 7216 C 98 České Libchavy 

Vrt -597687.2 -1088366 422.75 US-4B VP 7217 B 131 Opatov v Čechách 

vrt -597682.98 -1088381.7 421.7 US-4C VP 7218 C 58.7 Opatov v Čechách 
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Obrázek 7-6 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) vrtů VP7215 (US-1B), VP7216 (US-1C), VP7217 (US-4B.), VP7218 (US-4C) 
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Chemismy jednotlivých kolektorů se v rámci dvou sousedících vrtů sledujících rozdílné kolektory 

příliš neliší. Vrty VP7215 i 7216 (US-1 B i C) mají celkovou mineralizaci okolo 0,50 g/l a nízkou 

koncentraci síranů, která v případě kolektoru C více kolísá. V obou vrtech jsou nízké koncentrace 

dusičnanů. Výrazný je nárůst chloridů (evidentně antropogenní zásah) v obou vrtech ve stejnou dobu – 

v roce 2004 na maximum okolo 600 mg/l a během 2 let zpět na původní hodnotu ve vrtu VP7216 (US-

1C) a 1000 mg/l ve vrtu VP7215 (US-1B), kde návrat na původní hodnotu trval 4 roky. 

Vrty VP7217 a 7218 (US-4) mají nižší celkovou mineralizaci než vrty US-1, okolo 0,35 g/l a 

chemismus kolektoru B a C se podle těchto analýz neliší – mírně vyšší koncentrace SO4 a zvýšené 

koncentrace dusičnanů. Vrt VP7217 (US-4B) má poměrně vysoké a od roku 1995 stagnující 

koncentrace NO3 30-40 mg/l, vrt VP7218 (US-4C) má koncentraci NO3 o něco nižší, kolem 30 mg/l, 

stagnující už od roku 1991. Obsahy Cl mají mírně klesající trend z 20 mg/l na 10-15 mg/l u VP7217 a 

z 20-30 mg/l na 15-20 mg/l u VP7218. Sírany kolísají u VP7217 kolem 40 mg/l, u VP7218 mírně 

klesají z 50 na 40 mg/l. 
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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.  

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.  

HGR 4231 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4611. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v tab. 8-1, 

8-2. 

 

Tabulka 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4231 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

2087 OP Třebovské stěny 12.3 0.0 0.0 krajský úřad 

2087 PR Třebovské stěny 47.9 0.0 0.0 krajský úřad 

1685 PR Králova zahrada 16.8 0.0 0.0 krajský úřad 

1686 OP Psí kuchyně 26.4 0.0 0.1 krajský úřad 

1686 PR Psí kuchyně 113.6 0.1 0.1 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tabulka 8-2: Seznam evropsky významných lokalit v HGR 4231 

KOD SITECODE KAT NAZEV 
ROZL 

(ha) 
BIOREG PO_VODNI PO_HABITAT 

5534 CZ0530020 EVL Hřebečovský hřbet 738.5 c     

5542 CZ0530027 EVL Psí kuchyně 268.6 c ano  6430, 91E0 

5545 CZ0530028 EVL Vadětín - Lanšperk 170.8 c     

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  
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Obrázek 8-1: Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4231 

 

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. 

 

VADĚTÍN – LANŠPERK 

EVL Vadětín – Lanšperk se rozkládá na katastrálních územích Černovír u Ústí nad Orlicí, Dolní 

Libchavy, Hnátnice, Lanšperk, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. Výměra činí 170,8 ha, v nadmořské 

výšce 334-520 m n.m. Vyhlášena byla 3. 11. 2009.  

Předmětem ochrany je chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, bučiny asociace Asperulo-

Fagetum. Cílový stav předmětu ochrany je zachování stavu jako při vyhlášení EVL. Skalní výchozy s 
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porosty mechorostů, kapradin a cévnatých rostlin, zachovat a u smrkových porostů zlepšit druhovou 

rozmanitost, prostorovou a věkovou diferenciaci ve srovnání se stavem při vyhlášení EVL. 

 

 

Obrázek 8-2 Údolí sejfů  

(foto http://tschombik.rajce.idnes.cz/Udoli_sejfu/) 

 

Geologický podklad tvoří slínovce, z části spongilitické, slínité, vápnité a křemité spongility, 

prachovce a pískovce, jílovce, červené arkózové slepence. Převažují hnědozemě, na opukách vápnité a 

bohaté. V nivách toků nivní půdy. 

http://tschombik.rajce.idnes.cz/Udoli_sejfu/
http://tschombik.rajce.idnes.cz/Udoli_sejfu/
http://tschombik.rajce.idnes.cz/Udoli_sejfu/


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

153 

 

Geomorfologie: Hřebečovský hřbet, východní část Českotřebovské vrchoviny: silně rozčleněný 

erozně denudační reliéf v oblasti asymetrické litické antiklinály, charakterizovaný řadou kuest; je 

proťatý hluboce zaříznutými antecedentními údolími Tiché Orlice a dalších toků. Lokalitu tvoří jižní 

až jihovýchodní svahy lesního komplexu Vadětín nad pravým břehem Tiché Orlice s údolím 

Vadětínského potoka (údolí Sejfů); a severozápadní svahy nad levým břehem řeky. Členité zalesněné 

území na březích Tiché Orlice lze rozdělit do čtyř částí: 1) svahy lesního komplexu Vadětín (kóta 

520); 2) údolí Sejfů na Vadětínském potoce (pravostranný přítok Tiché Orlice); 3) lesní komplex na 

levém břehu Tiché Orlice; 4) odlesněná niva Tiché Orlice.  

Biota: Převažují lesní biotopy, především bučiny (L5.1, L5.3, L5.4), v menší míře dále dubohabřiny 

(L3.1), jasanovo-olšové luhy (L2.2) a suťové lesy (L4). Nejhodnotnější jsou zachovalé porosty bučin 

na jižním svahu Vadětína, na svazích údolí Sejfů a na severovýchodním svahu nad obcí Václavov. Jde 

o květnaté a acidofilní bučiny s hojným výskytem jedle bělokoré (Abies alba). V jednom segmentu 

(Vadětín) je vápnomilná bučina s výskytem okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), hlístníku 

hnízdáku (Neottia nidus-avis) a lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). Dominantní dřevinou bučin 

je buk lesní (Fagus sylvatica), pouze v případě vápnomilné bučiny je výrazněji zastoupen habr obecný 

(Carpinus betulus). Květnaté bučiny jsou v podrostu tvořeny především mařinkou vonnou (Galium 

odoratum) a kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera). Acidofilní bučiny se často vyskytují v 

mozaice s druhotnými smrčinami. Podrost je chudý s brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), 

šťavelem kyselým (Oxalis acetosella) a pstročkem dvoulistým (Maianthemum bifolium). V bučinách 

na místech s přechodným charakterem k suťovým lesům se vyskytuje hojně árón plamatý (Arum 

maculatum) a vzácně měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Na bučiny navazují v menší míře také 

hercynské dubohabřiny (L3.1). Na jižních svazích mají vzhledem k expozici a opukovému podkladu 

tyto lesní biotopy teplomilnější charakter. Vzhledem ke svažitosti terénu a drobným skalním 

výchozům mají přechodný charakter k suťovým lesům. Jsou zajímavé bohatým výskytem lilie 

zlatohlavé (Lilium martagon). Zachovalý komplex lesů je na svazích na levém břehu Tiché Orlice. Na 

opukových skalních výchozech je vegetace skalních štěrbin (S1.1) se sleziníkem zeleným (Asplenium 

viride). 

V údolí Sejfů se vyskytují zachovalé údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) s bledulí jarní (Leucojum 

vernum). Údolím protéká potok s přirozeným kamenitým korytem, pouze v dolní části toku byly 

přehrazením vytvořeny drobné tůňky vhodné pro rozmnožování mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra). Okrajově, často v mozaice s jiným lučním biotopem, se vyskytují zejména mezofilní 

ovsíkové louky (T1.1) a vlhké pcháčové louky (T1.5). Pcháčové louky jsou poznamenány předchozím 

nevhodným managementem. Dominantními druhy jsou pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), skřípina 

lesní (Scirpus sylvaticus) a děhel lesní (Angelica sylvestris). Na okrajích lesů nebo luk se vyskytují 

vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K) s dominantní slivoní trnkou (Prunus spinosa), dále se svídou 

krvavou (Cornus sanguinea) a bohatším bylinným podrostem. Maloplošně se zde vyskytují vrbové 

křoviny náplavů (K2.1). Tok řeky je bez vegetace (V4B), částečně v mozaice s říčními rákosinami 

(M1.4) a fragmenty málo reprezentativních porostů ostřic (M1.7). 

Z významných druhů živočichů je nejzajímavější výskyt plže sítovky dravé (Aegopinella ressmanni), 

která se vyskytuje v příbřežních porostech Tiché Orlice, v rámci ČR je tato oblast jedinou lokalitou 

tohoto druhu. V údolí Sejfů byl v nedávné době potvrzen kromě výše zmíněného mloka skvrnitého i 

výskyt čolka horského (Triturus alpestris). 

(Horník 2015; http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13416) 

 

 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13416
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KRÁLOVA ZAHRADA 

 

Obrázek 8-3 Podmáčené olšiny s porosty bledule jarní  

(foto: Martin Hordějčuk 2005 Q12031725) 

 

PR Králova zahrada je přírodní rezervace poblíž obce Opatov v okrese Svitavy. Oblast spravuje 

Krajský úřad Pardubického kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vyhlášena byla 1. 6. 1994. 

Výměra činí 17,36 ha, v nadmořské výšce 425-435 m n. m. 

Důvodem ochrany je soubor zamokřených lesních ekosystémů s hojným výskytem bledule jarní. 

Převažuje mokřadní olšina s přirozeným výskytem smrku. Tato přírodní rezervace patří mezi plošně 

nejrozsáhlejší lokality bledule jarní na Svitavsku. 

Rozkládá se v nivě potoka pod kuestou Kozlovského hřbetu. Podkladem jsou svrchněkřídové 

sedimenty březenského souvrství (jemnozrnné pískovce) a teplického souvrství (slínovce, spongility). 

Nivu pokrývají holocenní říční naplaveniny s hydromorfními půdami (glej typický a pseudoglej). 

Hlavním předmětem ochrany je bledule jarní (Leucojum vernum) v olšině, kterou řadíme do 

společenstev Piceo-Alnetum a Pruno-Fraxinetum. Rostou zde také prvosenka vyšší (Primula elatior), 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kopytník evropský (Asarum europaeum), mokrýš střídavolistý 

(Chrysosplenium alternifolium), ocún jesenní (Colchicum autumnale), jaterník trojlaločný (Hepatica 

nobilis) aj. Smrk ztepilý (Picea abies) zde díky podmáčení stanoviště přirozeně sestupuje do 

neobvykle malé nadmořské výšky. 

V olšině se vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea) a ropucha obecná (Bufo bufo), velmi vzácná jsou 

pozorování skokana krátkonohého (Rana lessonae). Hnízdí zde např. střízlík obecný (Troglodytes 

troglodytes), čížek lesní (Carduelis spinus), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), králíček ohnivý (Regulus 

ignicapillus), drozd kvíčala (Turdus pilaris), puštík obecný (Strix aluco) aj. Vzácně vyhnízdil 

strakapoud malý (Dendrocopus minor). 

 (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lova_zahrada; https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-

chranena-uzemi/47561/prirodni-rezervace-kralova-zahrada-schvalen-29-5-2008 ) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opatov_(okres_Svitavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozlovsk%C3%BD_h%C5%99bet
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda_(geologie)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99ezensk%C3%A9_souvrstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplick%C3%A9_souvrstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spongilit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glejov%C3%BD_proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudooglejen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvosenka_vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopytn%C3%ADk_evropsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%BD%C5%A1_st%C5%99%C3%ADdavolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%BAn_jesenn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jatern%C3%ADk_trojlalo%C4%8Dn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk_ztepil%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_kr%C3%A1tkonoh%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADzl%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%AD%C5%BEek_lesn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%BDl_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%AD%C4%8Dek_ohniv%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drozd_kv%C3%AD%C4%8Dala
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1t%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud_mal%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lova_zahrada
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/47561/prirodni-rezervace-kralova-zahrada-schvalen-29-5-2008
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/47561/prirodni-rezervace-kralova-zahrada-schvalen-29-5-2008
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PSÍ KUCHYNĚ 

 
Obrázek 8-4 Krásnorůžek lepkavý  

(foto: http://csopsvitavy.cz/2016/02/psi-kuchyne-13-2-2016/) 

 

PR a EVL Psí Kuchyně se rozkládá na katastrálních územích Janov, Opatov a Semanín. Výměra činí 

268,6 ha (EVL) a 116,5 ha (PR), v nadmořské výšce 420-603 m n. m. Vyhlášena byla 1. 6. 1994.  

Psí kuchyně je situována převážně severovýchodně exponované svahy Kozlovského hřbetu mezi 

kótami 556 (JV kraj lokality) a kótou 603 (SZ okraj lokality), 1–3 km JZ od obce Semanín, asi 7 km 

JZ od nádraží v České Třebové. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Krajský 

úřad Pardubického kraje. 

Důvodem ochrany je zachovalý ekotyp jedlových bučin charakteristických pro Třebovské mezihoří. 

Lokalita byla vyhlášena s důvodu ochrany zachovalých společenstev květnatých bučin s výskytem 

řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to např. aron plamatý, česnek medvědí, 

kyčelnice devítilistá a cibulkonosná, lýkovec jedovatý a řada dalších. Z fauny jsou to zejména čáp 

černý, datel černý, žluna šedá, holub doupňák, výr velký, krkavec velký a budníček lesní.  

Geologie: Převažují odvápněné opuky s převahou slínovců a křídových pískovců, méně jsou 

zastoupeny třetihorní slíny a štěrkopísky. Zastoupeny jsou kambizemě mezotrofní a na nejživnějších 

podložích a bázích svahů půdy eutrofně-mezotrofní a hydromorfní půdy - typické gleje a pseudogleje. 

Geomorfologie: Východní výběžek kuesty potštejnské antiklinály ve východní části okrsku Kozlovský 

hřbet, oblast Východočeská tabule, celek Svitavská pahorkatina, podcelek Českotřebovská vrchovina. 

Členité svahy a údolí Kozlovského hřbetu s nadmořskou výškou 420-580 m n. m. Smíšené lesní 

porosty pokrývají vystouplý hřbet a zamokřená luční společenstva na okraji.   

Území představuje rozsáhlý lesní komplex převážně jedlových bučin charakteristických pro 

Kozlovský hřbet. Převažující květnaté bučiny dále doprovází acidofilní bučiny, hercynské 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2Y6J7O7QAhVHAxoKHa7GB04QjRwIBw&url=http://csopsvitavy.cz/2016/02/psi-kuchyne-13-2-2016/&psig=AFQjCNGHQCEwTrO9Hpx2Pv4f2JU0iRe4KA&ust=1481638608801035
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99ebovsk%C3%A9_meziho%C5%99%C3%AD&action=edit&redlink=1
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dubohabřiny, suťové lesy a údolní jasanovo-olšové luhy. Kvalita některých porostů je z důvodu 

výsadby smrku zhoršená, přesto se zde vyskytuje řada významných druhů rostlin: česnek medvědí 

(Allium ursinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), 

árón plamatý (Arum maculatum), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), prvosenka vyšší (Primula 

elatior), hojně bledule jarní (Leucojum vernum). Nelesní biotopy zaujímají menší plochu navrhované 

lokality přesto se jedná o velmi zachovalé kosené plochy s výskytem řady chráněných a významných 

druhů: pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník 

dvoulistý (Platanthera bifolia), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřice Davallova (Carex 

davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), starček potoční (Tephroseris crispa), vrba 

rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice odchýlená (Carex appropinquata), o. latnatá (C. 

paniculata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z chráněných živočichů se zde vyskytuje mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), 

skokan krátkonohý (Rana lessonae) a s. hnědý (R. temporaria). Hnízdí zde vzácně strakapoud malý 

(Dendrocopos minor), dále drozd kvíčala (Turdus pilaris), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), 

puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba oenas), sýc rousný (Aegolius funereus). Nalézá 

se zde hnízdo čápa černého (Ciconia nigra), pravidelně je zde pozorován výr velký (Bubo bubo). 

Součástí území je PR Psí kuchyně.  

 (http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121868; 

https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-

schvalen-6-3-2006 ) 

 

TŘEBOVSKÉ STĚNY 

 

Obrázek 8-5 Studánka Na Myšině  

(foto: http://www.zpravodaj.probit.cz/2014/12_14web/Trebovske_steny.htm) 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121868
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
http://www.zpravodaj.probit.cz/2014/12_14web/Trebovske_steny.htm
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Třebovské stěny jsou asi 5 km dlouhý zalesněný hřbet v okrese Ústí nad Orlicí. Na 50 ha byla zřízena 

stejnojmenná rezervace - leží uprostřed hřbetu v katastru obcí Skuhrov a Ostrov v okrese Ústí nad 

Orlicí. Zachování skalních útvarů a přirozených a přírodě blízkých porostů květnatých bučin, 

jedlobučin a suťových lesů bylo příčinou vzniku přírodní rezervace v roce 2000 na ploše 50,22 ha.  

PR Třebovské stěny představuje starou bučinu na strmém svahu s četnými opukovými skalkami 

a pískovcovými balvany. Z ochranářsky významných druhů rostlin zde nalezneme například jedovatý 

áron plamatý (Arum maculatum), který má zajímavé utváření květů a nápadně korálově červené 

bobule. Na opukových skalách roste vzácný sleziník zelený (Asplenium viride) a kapradina laločnatá 

(Polystichum lobatum), která se od ostatních druhů liší přezimujícími tmavozelenými listy. Bylo zde 

nalezeno 240 druhů hub, mezi nimi i vzácný korálovec bukový (Hericium clathroides). Fauna tohoto 

území je mimo běžných druhů obratlovců zastoupena typickými druhy měkkýšů a brouků. 

Přírodní rezervace se nalézá na příkrých svazích Třebovských stěn, které jsou součástí soustavy České 

tabule. Nejvyšším bodem hřbetu je Palice 613 m.n. m., leží západně od PR. 

Geologické podloží tvořené opukami nebo odvápněnými opukami dává vznik bohatým půdám – 

kambizemím a rankerům. 

Z hydrologického hlediska se území nachází v povodí Moravy 4-10-02 – Moravská Sázava a Morava 

od Moravské Sázavy pod Třebůvku  na dílčím povodí 4 -10 – 02/13 – Lukávka – Lukavský potok pod 

Lukávkou. Západní hranice ZCHÚ je zároveň rozvodím povodí Moravy a Labe (Tiché Orlice). 

Lesní porosty se nachází v různém stupni antropického ovlivnění, od porostů téměř přirozených až 

k porostům výrazně pozměněným. Pro převažující společenstva květnatých bučin a jedlobučin je 

typický výskyt druhů Actea spicata, Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Carex sylvatica, 

Dryopteris filix-mas, Paris quadrifolia, Arum maculatum, Mercurialis perennis, v dřevinné skladbě 

pak Fagus sylvatica a Abies alba. V menší míře jsou zastoupeny porosty svazu Tilio-Acerion – suťové 

lesy, které představují primární, většinou blokované sukcesní stadium. Tyto porosty jsou však v území 

dosti narušeny. Z diagnostických druhů lze uvést Acer pseudoplatanus, Circea lutetiana, Tilia 

cordata, Acer platanoides, Sanicula europaea, Asplenium trichomanes aj. Z významných druhů se 

v PR Třebovské stěny dále vyskytuje Arum maculatum, Geranium phaeum, Hedera helix, Primula 

elatior, Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Maianthemum bifolium aj.  

Na území PR se dle posledního mykologického průzkumu (1997) vyskytuje 238 druhů hub, mj. 

korálovec bukový Hericium clathroides. 

Ze zoologického hlediska se zde vyskytuje entomofauna typická pro přirozená lesní společenstva a 

malakofauna suťových stanovišť. Z brouků Coleoptera se zde vyskytují např. roháček bukový 

Sinodendron cylindricum, Pyrochroa coccinea, Endomychus coccineus, Ditoma oronata, Tillus 

elongatus, Salpingus aeralus, Bolitophagis reticulatus, Hypophleus unicolor, Oedemera flavescens, 

Chrysanthia viridissima aj. (Fišera, 1999). Z obratlovců byly doposud zjištěny pouze  běžné druhy, 

avšak herpetologický či ornitologický průzkum nebyl dosud proveden. 

(https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-

steny-schvalen-6-3-2006) 

 

EVL Hřebečovský hřbet zasahuje so HGR 4231 jen nepatrnou částí, popis je uveden ve zprávě za 

HGR 4232. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebovsk%C3%A9_st%C4%9Bny_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebovsk%C3%A9_st%C4%9Bny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skuhrov_(%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_(okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
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9. STŘETY ZÁJMÚ 

 

Negativní vliv na kvalitu podzemní vody má intenzivní zemědělství, průmysl, doprava a osídlení. 

Vlivem zemědělství dochází ve vodách k zvýšení koncentrace zejména dusíkatých látek a k 

bakteriálnímu znečištění. Zdroje: hnojení, objekty živočišné výroby, sklady hnojiv a chemických 

přípravků na ochranu rostlin. 

Průmysl a doprava je zdrojem znečištění ropnými látkami, organickými rozpouštědly, PCB. V 

poslední době bylo dokumentováno havarijní znečištění těmito látkami v okolí (bývalých) závodů 

Tesla Jablonné, OEZ Letohrad, ZEZ Žamberk, Tesla Lanškroun, Isolit Jablonné. Znečištění ropnými 

látkami bylo dokumentováno v objektech železničního uzlu Česká Třebová a v bývalých objektech 

Sovětské armády v Ústí nad Orlicí - Kerharticích. 

Byl vybudován preventivní indikační systém (PIS) jakosti podzemních vod mělkého oběhu a je 

instalován PIS jakosti vod hlubšího oběhu. Dochází k postupnému budování indikačních systémů pod 

objekty, které představují potenciální zdroje znečištění vod - zemědělské a průmyslové objekty, 

skládky odpadů. 

Těžba surovin 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod. V území HGR 4231 nejsou evidovány 

žádné střety zájmů související s těžbou. 

 

Tabulka 9-1: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

17660100 Janov u Litomyšle I. Jíly 

 

Zdroje znečištění a jejich vztah k ověřeným zásobám podzemních vod 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015).  

Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů znečištění a 

hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, u 

hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 
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chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující 20ti násobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování).  

Výsledky hodnocení plošného a bodového znečištění v přehledu uvádí tab. 9-2. 

 

Tabulka 9-2: Přehled výsledků hodnocení znečištění v HGR 4231 

dle Prchalové (2015) 

HGR Útvar podzemních vod 
Plošné 

Bodové 
dusičnany pesticidy z atmosférické depozice 

4231 42310 nezjištěno neověřeno nezjištěno 0 

Poznámka: Komentář k neověřeným výsledkům – pesticidy ze zemědělství: celkem 6 objektů ČHMÚ, z toho pouze dva 

objekty přesáhly limit pro alachlor-ESA a intenzivně obdělávaná zemědělská půda činí pouze 29 %. 

 

Podle hodnocení z roku 2013 je však chemický stav HGR 4231 nevyhovující (tab. 9-3). 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4231 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 a amonných iontů. Nevyhovující je i stav povrchových 

vod (dusičnany). 

V rajonu 4231 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4231 nejsou hodnoceny. 

 

Tabulka 9-3: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 423100352 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42310 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 176,3 

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)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

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) 

 

 

Plošné znečištění z atmosférické depozice zejména dusíkem a sírou je určováno mírou emisí síry ze 

spalovacích zařízení a dusíku zejména z automobilové dopravy. Bodové znečištění z 

kontaminovaných míst ovlivňuje kvalitu podzemních vod zejména z hlediska zvláště nebezpečných a 

nebezpečných látek.  
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Plán rozvoje vodovodu a kanalizací a stav zásob  

Střety zájmů v odběrech podzemní vody 

Odběry podzemní vody dosáhly maximálních hodnot 238 l/s v roce 1987. Toto množství tvořilo 93% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaných vrtech. HGR 4231 tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení 

bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 94 l/s (37% procent využitelných 

zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR střety zájmů ve využívání podzemních vod.  

Celkové povolené (evidované) odběry pro rok 2012 byly 130 l/s (51% procenta využitelných zdrojů). 

Plné využití povolených odběrů hydrogeologickou strukturu nepřetíží. 

Na území se nenacházejí prioritní MZCHÚ ve správě AOPK ČR závislé na podzemní vodu. 

Kolísání odběrů podzemní vody je na obrázku 9-1. 

 

 
Obrázek 9-1 Kolísání odběrů podzemní vody 

 

Vztah současného využití zásob podzemních vod k územně plánovací Dokumentaci 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství 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.  
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Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemních vod v jednotlivých jímacích územích 

s lokálními vodohospodářskými potřebami je nutné věnovat hydrogeologickým podmínkám v 

konkrétní lokalitě; využitelné množství podzemní vody musí zohledňovat lokální podmínky 

(minimální průtok v konkrétním profilu toku a úroveň hladiny podzemní vody v konkrétních 

hydrogeologických monitorovacích vrtech). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

162 

 

10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD  

V HGR 4231 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy: modelový základní odtok 

a modelová dotace z modelu BILAN za období 1961 až 2010 očištěný o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové odtoky podzemní vody z hydraulického modelu 

podzemních vod za období 2001 až 2010. 

Modelový základní odtok a přírodní zdroje modelem BILAN byly stanoveny na základě kontinuálního 

měření průtoků na Třebovce na stanicích Ústí nad Orlicí. Model BILAN poskytnul průběh infiltrace, 

která byla použita jako vstup pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních vod v 

HGR 4231. Tato infiltrace byla dále upravována podle bilance (podle měření metody PPP) a kolísání 

hladin podzemních vod.  

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 tabulce 10-1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon 

 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 

Kategori

e 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M27   1024 C2 
HG rajonizace 

1976* 
HGR 4231+4232 

423 

celkem 
526 2041 

1731  

(kolektor C: 1200) 

(kolektor B: 531) 

C2 

KKZ, Herčík a 

kol. (1987, 1999) 
HGR 4231+4232 

4231 176 587   HG rajonizace** Qz 50% 

4231 176,3 479   ČHMÚ 
Normály přírodních zdrojů 

za období 1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (VÚV 2006) základní odtok 

 

Tabulka 10-2: Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis  

3.5. Kód litologického typu 3, 4, 5 pískovce; prachovce, jílovce a slínovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 3 třívrstevný kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 

Kj,  

Kb,  

Kpk  

jizerské souvrství, střední a svrchní turon; 

bělohorské souvrství, spodní az střední turon; 

perucko-korycanské souvrství, cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti 
Pu . 

PrPu 

puklinová , 

průlino-puklinová 

3.12. Hladina V, N volná, napjatá 

3.13. Transmisivita (m2/s) 1, 2, 3 
střední až vysoká 1.10-4 –  >1.10-3,  

nízká <1.10-4 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3 – 1  

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení přírodních zdrojů byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN, který byl dále 

konfrontován s měřenými hladinami podzemní vody státní pozorovací sítě ČHMÚ a dalšími způsoby 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 

1981 – 2010 byly stanoveny podle základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 

50% zabezpečenosti ze základního odtoku z modelu BILAN, tj. 529 l/s.  

 

Tabulka 10-3 Přehled přírodních zdrojů HGR 4231 

Zabezpečenost (l/s) 

50% 529 

80% 389 

 

Pomocí hydraulického transientního modelu Modflow (viz tab. 10-5), bylo orientačně provedeno 

rozčlenění přírodních zdrojů na jednotlivé kolektory (50% zabezpečenost): 

 v jizerském souvrství - kolektor C 92 l/s 

 v bělohorském souvrství - kolektor B 299 l/s 

 v perucko-korycanském souvrství - kolektor A 61 l/s 

 v přípovrchové zóně a kolektoru D 76 l/s 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 256 l/s. 

Bylo spočítáno jako rozdíl mezi přírodními zdroji a zachováním minimálního zůstatkového průtoku 

(Mrkvičková, Balvín 2013), které odpovídá úrovni 97% zabezpečenosti přírodních zdrojů za 

referenční období 1981 – 2010. Z využitelného množství náleží orientačně podíl 195 l/s kolektoru  B a 

60 l/s kolektoru C. 

 

KOMENTÁŘ 

Na území rajonu ke střetu nedochází zájmů v důsledku čerpání podzemních vod. Na území HGR 4231 

se nenachází oblasti se zvýšenou ochranou životního prostředí, jejichž ekosystém je do určité míry 

spjat (je závislý) s režimem proudění podzemní vody.  

Pro hodnocení přírodních zdrojů byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN, který byl dále 

konfrontován s měřenými hladinami podzemní vody státní pozorovací sítě ČHMÚ a dalšími způsoby 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. Měřené hladiny podzemní vody v rajonu nevykazují 

jednoznačný poklesový trend v dlouhodobém režimu kolísání podzemních vod.  

Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (529 l/s) a období 2001-2010 (553 l/s) liší o cca 

4,6%. Přírodní zdroje byly odvozené z modelu BILAN byly potvrzeny transientním hydraulickým 
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modelem, který stanovil průměrnou infiltraci za období 2001-2010 703 l/s (tj. o 28 % více než model 

BILAN). V samotném období 2001-2010 lze podle kolísání měřených hladin podzemní vody a 

přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik období (Tab. 10-4): 

1) 2001 - 2005 s výrazně víceméně průměrnou tvorbou přírodních zdrojů 555 l/s; 

2) 2006 s nadprůměrnou velikostí tvorby přírodních zdrojů 681 l/s; 

3) 2007 - 2010 s víceméně konstantní tvorbou přírodních zdrojů 529 l/s a s relativně menším 

kolísáním hladiny podzemní vody. 

4) Nebilancované období 2011 – 2014 s poklesem hladin podzemní vody. 

Z detailní analýzy období 2001-2010 je patrná variabilita tvorby přírodních zdrojů podzemních vod 

v závislosti na intenzitě srážek a jejich rozložení během roku a celého období. 

 

Tabulka 10-4: Porovnání výstupů z hydrologického a hydraulického modelu  

Období 

(hydrologické 

roky) 

Medián z 

měsíčních 

hodnot 

Průměr z měsíčních hodnot za uvedené období 

BILAN - 

modelový 

základní 

odtok 

BILAN - 

modelový 

základní 

odtok 

BILAN - 

modelová 

dotace 

Modelová 

infiltrace 

(transientní 

model) 

Přírodní 

zdroje 

Využitelné 

množství 

Využitelné 

množství 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s % zabezpečenosti 

1981 2010 529 539 538 - 529 256 97 

2001 2010 553 556 549 703 553 280 96 

2001 2005 555 558 526 671 555 282 96 

2006 2006 681 631 833 1043 681 408 78 

2007 2010 529 533 506 659 529 256 97 

 

Tabulka 10-5: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího aktuální odběry 

Kolektor A B C D Efektivní infiltrace (l/s) 

Průtok bilančním celkem (l/s) 80 390 120 100 690 
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Tabulka 10-6: Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období 

 odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v tab. 10-3 

Období 

(hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP0115 

Černovír 

(perf. 0-8) 

VP7215 

České 

Libchavy 

(perf. 203-

238) 

VP7218 

Opatov v 

Čechách 

(perf. 17 - 

59) 

VP0114 

Hnátnice 

(perf. 2.5 - 

5.5) 

VP7216 

České 

Libchavy 

(perf. 56 - 

98) 

VP7217 

Opatov v 

Čechách 

(perf. 96 - 

131) 

VP7219 

Parník 

(perf. 130 

- 181) 

VP7231 

Horní 

Dobrouč 

(perf. 20 - 

75) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 333.42 - - 342.09 - - - - 

2001 2010 333.40 336.97 418.92 342.09 334.11 388.02 - - 

2001 2005 333.42 336.50 418.26 342.12 333.88 388.09 383.00 - 

2006 2006 333.42 336.98 419.35 342.05 334.32 387.95 382.35 - 

2007 2010 333.38 336.97 419.77 342.09 334.11 388.33 - 383.15 

2011 2014 333.37 336.95 418.02 342.14 334.76 388.69 - 383.57 

 

V rámci rajonu byla zkoumaná korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus základní odtok a dotace z modelu BILAN (tj. základní odtok očištěný o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod) a infiltrace z hydraulického modelu do pánevních kolektorů. Tento 

přístup sloužil k vyhledání reprezentativního vrtu (popř. vrtů) s dlouhodobým pozorováním hladin 

podzemní vody v dílčím povodí rajonu, ke kterému jsou vztaženy výpočty základního odtoku. Pro 

každou časovou řadu přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt (vrty), jehož (jejichž) 

kolísání hladiny podzemní vody bylo korelováno s kolísáním modelové dotace z modelu BILAN a 

modelové měsíční infiltrace podzemní vody z hydraulického modelu podzemních vod. 

Některé dlouhodobě sledované vrty se vyznačují výrazným sezónním kolísáním hladin podzemní vody 

a vykazují zřetelný zřetelně pokles hladin podzemní vody mezi obdobími s vyšší dotací v letech 2002, 

2006 a 2010. Zbytek vrtů vykazuje výrazný nárůst v obdobích se zvýšenou dotací, nicméně poklesy 

hladin podzemní vody jsou pozvolnější. Od roku 2010 hladina podzemní vody víceméně klesá (obr. 

10-1).  

Poklesy hladin podzemní vody na přelomu v letech v letech 1992-1994 a v letech 2003 až 2005 zřejmě 

nejsou způsobeny odběry podzemní vody (obr. 10-1), jelikož odběry podzemní vody vykazují setrvalý 

klesající trend z 238 l/s v roce 1987 až na 80 l/s v roce 2012. Významnější vliv má zřejmě tvorba 

přírodních zdrojů. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje nižší dotaci v době před nebo v době 

poklesu hladin podzemní vody (obr. 10-2). Z hlediska trendů BILAN velmi dobře koresponduje s 

kolísáním hladiny podzemní vody. Sezónní kolísání hladin podzemní vody z modelu BILAN dobře 

koresponduje s průběhem dotace v hydraulickém modelu (obr. 10-3). Přírodní zdroje tedy byly 

uvažovány jako medián 360 měsíčních modelových základních odtoků z modelu BILAN (tj. 

modelový základní odtok očištěný odběry a vypouštění podzemních a povrchových vod) za období 

1981 – 2010. 
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Obrázek 10-1: Kolísání hladin podzemní vody v kolektorech a odběry podzemní vody 

 

 

Obrázek 10-2: Kolísání hladin podzemní vody a kolísání přírodních zdrojů a odběrů 
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Obrázek 10-3: Porovnání BILANU a hydraulického modelu 

 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR 4231 nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství stanoveno na základě 

uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku (MZP). 

Využitelné množství bylo stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v rajonu a minimálním 

zůstatkovým průtokem v HGR 4231. Pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku v HGR 4231 

byl použit koeficient minimálního zůstatkového průtoku podle metodiky Mrkvičková a Balvín 2013 a 

odvozený celkový odtok v rajonu, který byl vypočten podle podkladů z hydrologického modelu. Pro 

každý rajon byla stanovena průměrná srážka v rajonu, srážka a celkový odtok ve sledovaném v povodí 

v rajonu. Za předpokladu stejného odtokového koeficientu v povodí a v celém HGR byl vypočten 

celkový odtok pro rajon. Z koeficientu minimálního zůstatkového průtoku pro danou oblast (podle 

metodiky Mrkvičková a Balvín 2013) a z celkového odtoku na rajon byl vypočten minimální 

zůstatkový průtok na rajon. 

Od přírodních zdrojů byl odečten minimální zůstatkový průtok na HGR 4231 a následně stanoveno 

využitelné množství. Hodnota využitelného množství je 256 l/s, které odpovídá úrovni 97% 

zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 2010. 

Využitelné množství bylo stanoveno z hodnot uvedených v tabulce 10-7. 
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Tabulka 10-7: Přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR 176.4 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 759.1 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Třebovka 174.2 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Třebovka v HGR 86.44 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Třebovka 727.7 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Třebovka 1075 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Třebovka 0.27 - dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Třebovka v HGR 533.6 l/s dopočet 

Plocha HGR s přenosem dat z povodí Třebovky 89.91 km2 dopočet 

Srážka v HGR s přenosem dat z povodí Třebovky 789.4 mm/rok dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR s přenosem dat z povodí Třebovky 602 l/s dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 1136 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.24 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 273 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 529 l/s 50 % zabezpečenost (hydrologický model) 

Využitelné zdroje 256 l/s dopočet 

Současné odběry 94 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 238 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje 176 l/s dopočet 

 

 

Obrázek 10-4 Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN  

za období 1981-2010 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

169 

 

NÁVRHY 

V tomto rajonu není navržena změna hranice.  

Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně navržených signálních hladin podzemních vod a  průzkumné vrty 

4231_01B, 4231_01C, 4231_02B a 4231_02C, které byly vyhloubeny v rámci projektu.  

 

Tabulka 10-8: Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň hladiny podzemní vody 

VP0114 Hnátnice (Q) 341,25 m n. m. (podle HPV ze 15.10. 2008) 

VP0115 Černovír (Q) 333,12 m n. m. (podle HPV ze 13.8. 2008) 

VP7215 České Libchavy (B) 334,28 m n. m. (podle HPV ze 16.10. 2007) 

VP7216 České Libchavy (C) 331,89 m n. m. (podle HPV ze 4.11. 2007) 

VP7217 Opatov v Čechách (B) 385.59 m n. m. (podle HPV ze 25.2. 2009) 

VP7218 Opatov v Čechách (C) 411,60 m n. m. (podle HPV ze 6.2. 2009) 

VP7231 Horní Dobrouč (perm) 403,60 m n. m. (podle HPV ze 9.2. 2009) 

4231_01C Dolní Libchavy (C) nově vyhloubený vrt 

4231_01B Dolní Libchavy (B) nově vyhloubený vrt 

4231_02C Knapovec (C) nově vyhloubený vrt 

4231_02B Knapovec (B) nově vyhloubený vrt 

Vysvětlivky: (Q) – mělký (kvartérní) kolektor; (C) – kolektor C v jizerském souvrství; (B) – kolektor B v bělohorském 

souvrství; HPV – hladina podzemní vody 
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Obrázek 10-5: Situace vrtů pozorovaných a navržených k pozorování v HGR 4231 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné množství podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981-2010 se podle 

základního odtoku z modelu BILAN v 50% zabezpečenosti pohybují okolo 529 l/s pro celý 

rajon.  

 Hodnota využitelného množství je 256 l/s. Na základě 97% zabezpečenosti přírodních zdrojů 

za referenční období 1981 – 2010 při zachování minimálních zůstatkových průtoků. 

 Celkové povolené (evidované) odběry pro rok 2012 byly 130 l/s (51% procenta využitelných 

zdrojů). Plné využití povolených odběrů hydrogeologickou strukturu nepřetíží. 

 Hlavní doplnění zásob podzemní vody ve srážkově průměrném roce dle hydraulického 

modelu začíná na území modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální 

doplnění zásob podzemní vody nastává v březnu. 

 V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází 

(veškerý objem srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

 Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod je nezbytné pokračovat v kontinuálním sledování 

hladin podzemních vod na síti ČHMÚ (zejména ty, kde byly stanoveny signální úrovně 

hladiny podzemní vody - Tabulka 10-8) a na průzkumných hydrogeologických vrtech 

vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod 4231_01B, 4231_01C, 

4231_02B a 4231_02C. 
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