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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

13 

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“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

s využitím dostupných standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit 

přírodní zdroje podzemních vod a jejich disponibilní množství v hydrogeologickém rajonu 4232 v 

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

Obsah zprávy za hydrogeologický rajon 4232 vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o 

projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o 

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

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

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

hodnocený hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1: Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4232 

 (http://www.heis.vuv.cz; doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4232 

Název hydrogeologického rajonu: Ústecká synklinála v povodí Svitavy 

ID útvaru: 42320 

Název útvaru: Ústecká synklinála v povodí Svitavy 

Plocha, km
2
: 358,039  

Pozice: základní vrstva  

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy  

Povodí: Dunaj 

Dílčí povodí: Dyje 

Bilancovaný kolektor: kolektor C – jizerské souvrství, střední turon 

kolektor B – bělohorské souvrství, spodní turon 

Kraje: Pardubický, Jihomoravský 

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

Křída ústecké synklinály (o problematice strukturního pojetí hydrogeologického rajonu 4232 a z toho 

plynoucích rozdílů mezi legislativně vyhláškou č. 5/2011 Sb. kodifikovanou hydrogeologickou 

terminologií a terminologií strukturně geologickou blíže viz kap. 4.1.2) vyplňuje protáhlou depresi 

mezi potštejnskou antiklinálou na Z a litickou antiklinálou a poorlickým permem na V, ve kterém je 

zformována výrazná artéská nádrž podzemní vody. V povodí Orlice se tato nádrž odvodňuje do Tiché 

Orlice, protékající napříč synklinálou. Část ústecké synklinály na J od hlavního evropského rozvodí, 

tzv. březovsko-svitavskou pánev (v pojetí Hynie 1961), odvodňuje řeka Svitava. Podle proudových 

systémů podzemní vody je tedy ústecká synklinála rozdělena do dvou hydrogeologických rajonů: 4231 

Ústecká synklinála v povodí Orlice a 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. 

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 pro omezený oběh a kvalitu podzemní vody 

neodpovídající nárokům na její využití pro zásobování pitnou vodou. Naopak kolektory B a C 

vyvinuté ve svrchních částech bělohorského a jizerského souvrství ve facii prachovců a pískovců 

s puklinovou porozitou jsou dost silně až silně propustné,  s vysokou transmisivitou a intenzivním 

oběhem podzemní vody. Sedimentaci březenského souvrství u Svitav završuje písčitá delta – kolektor 

D. Spodní pelitické části souvrství bělohorského a jizerského jsou nepropustné a tvoří významné 

regionální izolátory. Oběh podzemní vody v kolektorech je oddělený, s výjimkou tektonických poruch, 

které kolektory mohou lokálně propojovat. 

Hydrogeologický rajon 4232 je podobně jako hydrogeologický rajon 4231 orientovaný ve směru S–J. 

Jeho šířka v s. části dosahuje zhruba 7 km, směrem ke středu se ale rozšiřuje až na 16 km v okolí 

Radiměře, j. část hydrogeologického rajonu je trychtýřovitého tvaru s ukončením s. od Letovic. 

Severozápadní hranice hydrogeologického rajonu je navázána na sousední hydrogeologický rajon 

4270, jz. a v. omezení hydrogeologického rajonu je dáno morfologií terénu (Křetínka, Chrastovský 

potok, Hřebečovský hřbet). Hranice hydrogeologického rajonu na J a V určuje rozsah křídových 

sedimentů. Orientační rozloha hydrogeologického rajonu 4232 je cca 358 km
2
. 

Zvodně jsou doplňovány na výchozech kolektorů především ve v. křídle synklinály a na potštejnské 

antiklinále. Dotace influkcí ze Svitavy je omezena vlivem uložení jejího toku do betonového koryta. 

Na základě dosavadních zjištění nelze vyloučit přítok podzemní vody z vysokomýtské synklinály. 

Rozvodnice podzemní vody mezi proudovým systémem drénovaným do Orlice (hydrogeologický 

rajon 4231) a proudovým systémem drénovaným do Svitavy (hydrogeologický rajon 4232) je v čase 

kvazistabilní a její poloha se v jednotlivých kolektorech mění podle aktuálního piezometrického stavu. 

Hydrogeologický rajon 4232 tvoří brachysynklinální uzávěr ústecké synklinály, který je protiklonně 

proříznut tokem Svitavy. Proudový systém podzemní vody byl v j. uzávěru synklinály za přírodních 

podmínek drénován přelivnými prameny u Březové nad Svitavou, které byly už na počátku 20. století 

zachyceny pro vodovodní zásobování města Brna. V první fázi byl exploatován kolektor C a ve druhé 

fázi i hlouběji uložený kolektor B. Tím se stal tzv. březovský vodovod s dlouhodobým průměrným 

odběrem podzemní vody přes 1 200 l/s největším vodárenským zdrojem v české křídové pánvi. 

Intenzivním zemědělským hospodařením je podzemní voda kolektoru C znečištěna dusičnany, spodní 

kolektor B je touto kontaminací méně zasažen. Vodárenské užívání podzemních vod 

v hydrogeologickém rajonu je závislé na vyvážené bilanci odběrů z obou uvedených kolektorů, aby 

jímaná podzemní voda splnila jakostní kritéria. Přesun místních odběrů podzemní vody pro Svitavy ze 
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svrchního kolektoru C do hlouběji uloženého kolektoru B působí bilanční napětí při odběrech 

podzemní vody v březovském vodovodu.  

 

 

Obrázek 2-1: Situace hydrogeologického rajonu 4232 
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3. VSTUPNÍ INFROMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Základní geologická problematika z hlediska starší literatury a mapování je shrnuta a kriticky 

zhodnocena ve studii Dvořáka (1958) a ve vysvětlivkách k přehledné geologické mapě ČSSR 

1 : 200 000 M-33-XXIII Česká Třebová (Svoboda et al. 1962). Monografie Malkovského a kol. (1974) 

přináší souborné informace o křídových sedimentech a jejich podloží, které se týkají stratigrafie, 

litofaciálního a tektonického vývoje, geofyzikálního obrazu, rudních výskytů, hydrogeologie a 

geochemie. Müller (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 et al. 

(1999) geologické a hydrogeologické poznatky získané při regionálním hydrogeologickém průzkumu 

české křídové pánve z let 1977–1987 (samostatný přehled hydrogeologických průzkumů a výzkumů je 

uveden v kap. 3.2). 

Podrobnější informace o stratigrafii, litologii a tektonice hydrogeologického rajonu 4232 jsou uvedeny 

ve vysvětlivkách ke geologickým mapám 1 : 50 000 (Dvořák et al. 1965; Müller ed. 2000, 2001) a 

1 : 25 000 (Rejchrt ed. 2001; Čech ed. 2009, 2010, 2011) či ve speciálních publikacích nebo archivních 

zprávách. Například monografie Vachtla a kol. (1968) podrobně rozebírá geologické a ložiskové 

poměry především cenomanu. V této práci jsou shrnuty nejen výsledky průzkumných prací na 

žáruvzdorné jílovce, ale současně jsou vyvozeny i širší poznatky např. o existenci tzv. přechodního 

souvrství, které je vyvinuto mezi sladkovodním a mořským cenomanem, či o tektonické kontrole 

sedimentace cenomanských uloženin; rovněž bylo v této publikaci nastíněno tektonické schéma širší 

oblasti. Množství vrtných prací ložiskového průzkumu je zhodnoceno v závěrečné zprávě Vajdíka et 

al. (1978). V této nepublikované zprávě je uvedena řada faktografického a analytického materiálu. 

Významným výsledkem této práce bylo vymezení tří hlavních paleodepresí vyplněných 

cenomanskými sedimenty, petrografická, chemická a technologická charakteristika cenomanských a 

turonských sedimentů a určení ložiskově nadějných oblastí. Teoretickým základem pro prezentované 

závěry byly sedimentologické úvahy o deltové povaze transgresních křídových uloženin. Část z těchto 

výsledků byla publikována např. v pracech Vajdíka – Vybírala (1973), Frejkové – Vajdíka (1974) a 

Frejkové et al. (1974). Na výsledky těchto prací navazuje syntetická studie o cenomanském 

paleodrenážním systému české křídové pánve (Uličný et al. 2009).  

Základní stratigrafický výzkum turonu ve sledované oblasti probíhal od konce 40. do 60. let minulého 

století. Byly to práce J. Dvořáka, z nichž lze uvést např studii o hranici spodního a středního turonu 

(Dvořák 1949) a jeho práci z roku 1953, v níž vyslovuje názor o stratigrafickém hiátu v cenomanu a 

v turonu u Březiny. Základní stratigrafické schéma východočeské křídy, dotýkající se 

hydrogeologického rajonu 4232, podal Soukup (1952, 1965), který rovněž vyslovil názor o 

stratigrafickém hiátu mezi středním a svrchním turonem a na základě vrtů uranového průzkumu (vrty 

řady SV) vymezil nejmladší křídovou výplň ústecké synklinály a označil ji za tzv. svitavskou deltu. 

Paleogeografii a mikrobiostratigrafii těchto sedimentů na Svitavsku a Lanškrounsku studovali  

Hercogová – Valečka (1977). Geologickými poměry a petrografií křídových sedimentů v j. části 

ústecké synklinály se zabývala rovněž Frejková (1960).¨ 

Od konce 90. let 20. století 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 hydrogeologický rajon 4232  ji aplikují Uličný et 
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al. (2009, 2015), kteří vydělují několik sedimentárních sekvencí od cenomanu do coniaku. Ve své 

poslední práci D. Uličný přehodnocuje pohled na tektonickou stavbu hydrogeologického rajonu 4232. 

V osmdesátých a v 90. letech minulého století rozvíjí Štaffen (1999, 2002) metodu chemostratigrafické 

korelace písčitých a slinitých sedimentů na přechodu mezi orlicko-žďárským a labským faciálním 

vývojem. 

 

 

Obrázek 3-1: Schematická mapa znázorňující dvě paleoúdolí 

(semanínsko-malonínské a voděradsko-blanenské) charakterizované asociacemi těžkých minerálů (Frejková- 

Vajdík 1974); 1 – brněnský masiv; 2 – svratecká klemba; 3 – svojanovská svorová zóna; 4 – poličské 

krystalinikum; 5 – letovické a zábřežské krystalinikum; 6 – hlinská zóna; 7 – moravsko-slezský kulm; 8 – perm 

orlické pánve a boskovické brázdy; 9 – česká křídová pánev. 

 

Celé území hydrogeologického rajonu 4232 bylo pokryto přehledným geologickým mapováním J. 

Soukupa z let 1951–1952 a 1955–1957 pro účely sestavení geologické generální mapy v měřítku 

1 : 200 000 na listu M-33-XXIII Česká Třebová (Svoboda et al. 1962). K tomu bylo kriticky částečně 

využito staršího geologického mapování v měřítku 1 : 75 000 bývalého Říšského geologického ústavu 

ve Vídni ze začátku minulého století na sekci speciálních map 4057 Landskron und Mährisch Trübau 

(Tietze 1904) a 4157 Brüsau und Gewitsch (Tietze – Lipold 1914). 
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Obrázek 3-2: Situace vybraných vrtů v hydrogeologickém rajonu 4232.  
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Pozdější geologické mapy, vesměs archivního charakteru, sestavené pro ložiskové účely jsou buď 

pouze schematické (Vajdík et al. 1978) nebo postrádají topografický podklad, jako je tomu u 

ložiskových průzkumů (Bundovský 1964, Krutský 1978) nebo diplomových prací (Fajst 1961, Stíbal 

1980). Od 60. let minulého století byl geologický výzkum realizován v rámci geologických map 

1 : 50 000 na listu M-33-94-A-a Březová nad Svitavou (Dvořák ed. 1966), na listu 14-34 Svitavy 

(Adamovič 1997, 1998) a listu 24-12 Letovice (Mísař et al. 1997) a nového mapování v měřítku 

1 : 25 000 na listech 14-344 Moravská Třebová (Rejchrt ed. 2001), 14-334 Polička (Čech ed. 2009), 

14-343 Svitavy (Čech ed. 2011) a 24-122 Brněnec (Čech ed. 2010).  

Vrtná prozkoumanost hydrogeologického rajonu 4232 je nerovnoměrná, nejvíce vrtných prací 

proběhlo v rámci ložiskového průzkumu žáruvzdorných cenomanských jílovců, převážně v okolí 

Hřebečovského hřbetu (Obrázek 3-2). Především to byly vrty  řady VMK (Vajdík et al. 1978, 

Peloušková 1978) a v okolí ložiska Semanín (Vybíral 1983), vrty uranového průzkumu u Svitav a 

Radiměře (sine 1963) a několik vrtů řady RPV bylo vyhloubeno při prognózním ocenění uranu 

(Veselka et al. 1988, Rutšek – Kučera 1995). Starší vrtné práce byly  zhodnoceny v hydrogeologické 

syntéze české křídové pánve (Herčík et al. 1999). V současné době probíhá geotechnický vrtný 

průzkum pro nový tunel na budoucí dálnici D 35 v oblasti Dětřichova.  

V rámci projektu Rebilance byly v hydrogeologickém rajonu 4232 v letech 2014–2015 vyhloubeny 

jádrově tři geologické vrty a nárazově sedm hydrogeologických vrtů (Tabulka 3-1).  

 

Tabulka 3-1: Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance (2014–2015). 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4232_A Vítějeves 257,0 Čech et al. 2015a 

4232_E Moravský Lačnov 95,5 Čech et al. 2015b 

4232_3W Vendolí 352,5 Čech et al. 2015c 

4232_1B Hradec nad Svitavou 150,0 Hartlová et al. 2015a 

4232_1C Hradec nad Svitavou 75,0 Hartlová et al. 2015b 

4232_2B Hradec nad Svitavou 190,0 Hartlová et al. 2015c 

4232_2C Hradec nad Svitavou 112,8 Hartlová et al. 2015d 

4232_3B Vendolí 241,0 Hartlová et al. 2015e 

4232_3C Vendolí 112,0 Hartlová et al. 2015f 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území hydrogeologického rajonu 4232 patří v rámci České republiky k hydrogeologicky nejdéle 

(první jednorázová měření vydatnosti tzv. Banínských pramenů proběhla již v dekádě 1881–1890, 

jejich pravidelné pozorování se uskutečňuje od 15. května 1898) a nejhustěji prozkoumaným a 

systematicky (hladiny podzemní vody ve vrtech sz. Březové nad Svitavou jsou pravidelně pozorovány 

od roku 1899) pozorovaným oblastem, což úzce koresponduje s existencí významných 

exploatovaných hydrogeologických struktur i doposud nejvydatnějšího jímacího území v české 

křídové pánvi – I. a II. březovského vodovodu s dlouhodobým průměrným ročním odběrem podzemní 

vody kolem 1 200 l/s.      

 

Publikované práce, mapy 

Území hydrogeologického rajonu 4232 bylo souborně hydrogeologicky zhodnoceno v několika 

publikovaných edicích hydrogeologických a vodohospodářských map rozličných měřítek a 
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doprovodných vysvětlujících textů, které  podávají rámcový přehled  o tamních hydrogeologických 

poměrech.  

Především dokumentační charakter mají mapové přílohy v publikovaných pracích Podvoleckého 

(1934) a Filipa (1965), které hlavně  přinášejí v  tabelární formě  velmi cenný dokumentační materiál o 

výskytu  pramenů a  starých hydrogeologických  vrtů v  s. části hydrogeologického rajonu. První 

přehledné zpracování hydrogeologických poměrů v mapách měřítek 1 : 1 000 000 až 1 : 200 000 s 

doprovodným textovým komentářem  přinášejí Hydrogeologické poměry ČSSR (sine 1965). V 

přehledném měřítku 1 : 500 000 byla zpracována Hydrogeologická mapa  ČSSR s rajonizací 

podzemních  vod (sine 1967). Ve stejném měřítku byla pro účely ochrany podzemních vod zhotovena 

Mapa ochrany prostých podzemních vod (Vrána 1968), která hodnotí hydrogeologické prostředí z 

hledisek jeho zranitelnosti s ohledem na kvalitu podzemních vod. V polovině sedmdesátých let 

minulého století byla publikována  Hydrogeologická mapa Směrného vodohospodářského  plánu 

ČSSR 1 : 200 000 (sine 1976) s dílčími mapami hydrogeologickou, bilanční a mapou ochrany 

podzemních vod. Hydrogeologické zpracování s prvními náznaky kartografického znázornění 

kvantitativních charakteristik hydrogeologického prostředí přináší Základní hydrogeologická mapa 

ČSSR 1 : 200 000 list 14 Šumperk (Kačura 1985a) a list 24 Brno (Myslil 1987a); chemismus 

podzemních vod je ve stejném měřítku graficky znázorněn v Mapě chemismu podzemních vod ČSSR 

1 : 200 000 (Kačura 1985b, Myslil 1987b). Obě tyto mapy jsou doplněny vysvětlujícími texty (Kačura 

et al. 1991, Myslil et al.1985), které představují ucelený souborně publikovaný a jednotně metodicky 

zpracovaný materiál o hydrogeologických poměrech zájmového území.  

Jakost zdrojů podzemních vod  je v měřítku 1 : 200 000 pro stejné mapové listy kartograficky  a 

textově (s tabulkami chemických rozborů podzemních vod) zpracována Čurdou (1988a, b) a 

Kratochvílem  (1988a, b). Základní, velice výstižnou geologickou, hydrogeologickou a 

hydrochemickou charakteristiku někdejších hydrogeologických rajonů v povodí Moravy obsahuje 

doprovodný textový komentář Michlíčka et al. (1986), hydrogeologických rajonů v povodí Labe text 

Olmera – Kessla et al. (1990). Rozsah Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Východočeská křída s doprovodným vysvětlujícím komentářem přináší mapa v měřítku 1 : 200 000 

(sine 1983).  

Celé území hydrogeologického rajonu 4232 je pokryto dvěma listy (14-34 Svitavy a 24-12 Letovice) 

Základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, které charakterizují povrchové vody, objekty a 

zařízení na tocích, hydrologické členění povodí toků, rozmístění klimatických stanic, situaci 

pozorovaných  pramenů  a  objektů  státní  pozorovací  sítě mělkých a hlubších podzemních vod, 

hlavní vodovodní řady, čerpací stanice, vodojemy, úpravny  a čistírny vod a  především hranice 

ochranných pásem vodních zdrojů, CHOPAV, chráněných území a chráněných krajinných oblastí 

(CHKO). 

Velký hydrogeologický význam zájmového území  zdůrazňuje  ve  svých  publikacích  Hynie (1949, 

1961), publikačním shrnutím výsledků prací na zprovoznění II. březovského vodovodu se zabývá Kříž 

(1975). Základní význam pro poznání hydrogeologie křídy má Hydrogeologie České křídové pánve 

(Herčík et al. 1999). V podrobnějším měřítku 1 : 50 000 (jak po stránce kartografické, tak především 

detailní a rozsáhlé textové vysvětlivky) znázorňuje zájmové území Hydrogeologická mapa ČR 

v měřítku 1 : 50 000, listy 14-34 Svitavy a 24-12 Letovice (Čurda 1998a, b) a k nim příslušné 

vysvětlivky, které zpracoval Čurda (in Müller ed. 2000, 2001). Zatím poslední publikovanou 

regionálně hydrogeologickou prací zahrnující celou plochu zájmového území je Hydrogeologie okresu 

Svitavy (Čurda 2002), k jejímž poznatkům následně přihlíží monografie Krásného et al. (2012). 
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Archivní práce 

Řadu dokumentačního materiálu především o výskytu pramenních vývěrů, jejich vydatnostech  a  

případně  i chemismu lze nalézt v nepublikovaných diplomových prací – problematiku  vlivu báze 

jizerského souvrství na hydrogeologický režim j. části ústecké synklinály řešil např. Kačura (1956). 

Značnou pozornost diplomantů na sebe váže i březovský vodovod a jeho infiltrační oblast, jak o tom 

svědčí úspěšně obhájené diplomové práce např. Kohoutové (1996), Novákové-Kysilkové (1970) nebo 

Vilímové (1985). 

Průzkumné hydrogeologické práce v j. části ústecké synklinály probíhají od konce 19. století. Práce 

Burgharta (1898), Makowského (1890), Tietzeho (1897, 1901) a Jahna (1908) byly vypracovány v 

souvislosti s projektem zásobování Brna pitnou vodou z oblasti Banína (I. březovský vodovod). V 

rámci přípravných prací  pro II. březovský vodovod  shrnuli geologické a hydrogeologické poznatky  z 

j. části ústecké  synklinály ve významných studiích a posudcích např. Smetana (1929, 1930, 1933),  

Woldřich (1932), Gartner (1934, 1936, 1956), Zvejška (1949, 1950), Macháček (1955) a Zima (1955, 

1964).  

Nejstarší zmínky o výsledcích jednotlivých izolovaných hydrogeologických průzkumů souvisejí se 

zajištěním zdrojů pitné a  užitkové vody pro  továrny ve Svitavách  (např. Schnabel 1929, 1934). 

Důležitý význam i pro hydrogeologii zkoumaného území má práce Frejkové (1960). Z prací 

provedených pro II. březovský vodovod v 60. létech 20. století zaslouží pozornost především zprávy 

Holéczyové (1967) a Kříže (1968), které se zabývají také stanovením jímatelného množství 

podzemních  vod. Bilančně byla j. část ústecké synklinály v  rámci orlicko-žďárské faciální oblasti 

české křídové pánve samostatně zhodnocena Hercogem et al. (1968, 1971). Posouzením vzájemného 

vztahu mezi velikostí přírodních zásob a vodárenskými odběry z I. a II. březovského vodovodu se 

zabýval Slavík (1979, 1980). Nově je zájmové území komplexně zpracováno Slavíkem (1989a), který 

řeší problematiku stanovení okrajových podmínek a možnosti sledování změn hladin a chemismu  

křídových zvodní. Ochranu jímacích území I. a II. březovského vodovodu před antropogenní 

kontaminací navrhují Štefan (1969), Slavík (1986) a Kuklová – Slavík (1988). Výsledkem rozsáhlých 

průzkumných geologických prací je výpočet zásob  podzemních vod, stanovení okrajových podmínek 

březovského vodovodu (tvar  zvodní, dosah  depresí, rozsah infiltračního území) a zpracování  

podrobného návrhu na vymezení ochranných pásem zdejšího jímacího území. 

Střední část ústecké synklinály byla předmětem významnějších hydrogeologických průzkumů 

v souvislosti se zabezpečením zdrojů pitné vody pro Svitavy (jímací území Kostelní luka, pivovar 

Svitavy, Langrův les: Schnabel 1929; Žižka 1976; Pavliš 1981a, b; Pavliš et al. 1981a,1986a,1990; 

Kopecký 1972; Kněžek1971), pro Vendolí (Pavliš 1977a, Rajgl 1970a), pro Javorník (Šeda 1977), 

Moravskou Chrastovou (Pavliš 1982), Radiměř (Chaloupská 1959) a Mikuleč (Pavliš 1977b). 

Shrnutím výsledků hydrogeologických průzkumů v j. části ústecké synklinály v souvislosti se 

zprovozněním II. březovského vodovodu se zabývá Kříž (1973, 1975, 1983) a Krčmář (1981). 

Zkušenosti z revize průběhu pásem hygienické ochrany březovského vodovodu tiskem prezentují 

Kohoutová s Popelářovou (1997). 

Z regionálně zaměřených nepublikovaných prací přinášejí důležité hydrogeologické informace 

zejména manuskripty Rýdy et al. (1992), Kučery et al. (1994), Michlíčka et al. (1991), Hynie (1947), 

Hanžla et al. (1992), Fajsta (1961) a Čurdy – Kratochvílové (1992). Účelové hydrogeologické 

zhodnocení celých administrativních či jiných celků, vypracované pro potřeby správních orgánů 

(Michlíček  et al. 1991, Rýda et al. 1992, Čurda – Kratochvílová 1992, Kučera et al.1994, Čurda 

2002), se neopírá o nové vrtné práce a ve většině případů při popisu hydrogeologických poměrů 

respektuje hranice správních jednotek spíše než vymezení samostatných hydrogeologických rajonů. 
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Hydrogeologická problematika ložisek žáruvzdorných jílovců perucko-korycanského souvrství je 

řešena v rámci prací ložiskového průzkumu Pelikánem (1962), Pelouškem (1964,1965), Urbanem – 

Follprechtem (1969, 1971) nebo Vybíralem et al. (1986). Hydrogeologické poznatky o v. okraji  

ústecké synklinály ve spojitosti s  ložisky cenomanských jílovců publikuje Vachtl et al. (1968). 

Některé hydrogeologické aspekty těžby žáruvzdorných jílovců  dále řeší práce Jareše (1993), Kaňky 

(1928), Kučery (1994), Rozehnala (1981,1982), Slavíka  (1991c,1992a), Tesaříka (1993) či Vybírala 

et al. (1986). 

Odklon od kvantitavního přístupu k podzemním vodám, který je nahrazen zvýšeným důrazem na 

zachování jejich vyhovující kvality ohrožené antropogenní činností (skládky, těžba, průmysl, 

doprava), je možné kromě některých výše zmíněných prací z oblasti jímacího území I. a II. 

březovského vodovodu a z údolní nivy Svitavy v okolí Letovic  doložit i  pracemi např. Benkoviče 

(1993), Pavliše (1993a, b), Slavíka (1991f, 1992b). Novější výsledky sanačních  nebo monitorovacích 

prací zaměřených na problematiku znečištění horninového prostředí a podzemních  vod přinášejí např. 

Krčmářová (1988a, b), Pavliš (1991b, 1993b), Procházka (1984), Slavík (1991a), Valešová – Slavík 

(1993) nebo Teyschl (1985). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

V rámci projektu Rebilance byla dostupná data především z archivu ČGS (Geofond) a ostatních 

organizací uložena do centrální databáze projektu Rebilance a zpracována v souboru aplikací 

GDbase5. Tak vznikl komplex geologických, hydrogeologických, hydrochemických a karotážních 

informací, který byl účelově doplněn o časové řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod z 

ČHMÚ. 

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

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

 

Nové geologické a hydrogeologické vrty prováděné v rámci projektu Rebilance 

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

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

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

průzkumné hydrogeologické vrty (viz Obrázek 3-2).  

 

4232_A Vítějeves 

Vrt 4232_A Vítějeves, situovaný do z. křídla ústecké synklinály ověřil litologický vývoj křídových 

sedimentů a podloží křídy, v kterém byl podle projektu ukončen. Geologický vrt 4232_A přinesl tyto 

hlavní výsledky:  

 Vrt vyplnil citelnou mezeru ve vrtné prozkoumanosti z. křídla ústecké synklinály.  

 Vrt umožnil ověřit litologický sled křídových sedimentů orlicko-žďárského písčitého vývoje 

kalibrovaný karotážním profilem. 

 Křídové sedimenty se v této oblasti nacházejí v blízkosti zdrojové elevační oblasti, jak je 

patrné z nepřítomnosti peruckých vrstev a z redukce mocnosti bělohorského souvrství. 

 V celém profilu vrtu byly identifikovány hraniční plochy spojené s erozí a vývojem 

glaukonitických horizontů s korelačním potenciálem, tato informace z této části pánve zatím 
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chyběla. 

 

Tabulka 3-2:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_A 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0,00 1,00 jílovitá hlína a písek Kvartér - svahoviny izolátor 

1,00 6,40 písčitoprachovitý sediment Křída - eluvium  

6,40 16,95 prachovité slínovce Křída - jizerské souvrství izolátor Ca/Cb 

16,95 75,80 vápnité pískovce a prachovce Křída - jizerské souvrství kolektor Ca 

75,80 91,30 slínovce Křída - jizerské souvrství izolátor B/C 

91,30 144,60 
vápnité pískovce a prachovce 

spongilitické 
Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

144,60 179,30 glaukonitické pískovce Křída - perucko-korycanské souvrství kolektor A 

179,30 257,00 rula, krystalický vápenec Letovické krystalinikum počevní izolátor 

 

4232_E Moravský Lačnov 

Vrt 4232_E v Moravském Lačnově, situovaný do místa nejmladší křídové výplně tzv. svitavského 

příkopu, ověřil litologický vývoj křídových sedimentů a byl ukončen ve stropu jizerského souvsrtví, 

čímž splnil projektovaný cíl. Geologický vrt 4232_E přinesl tyto hlavní výsledky:  

 Vrt přinesl důležité informace o litologickém charakteru pískovců březenského souvrství 

(kolektor D) a jeho podloží. 

 Vrt ověřil, že křemenné pískovce březenského souvrství jsou vyvinuty ve dvou polohách 

oddělených jílovitoprachovitými pískovci, jak naznačilo předchozí povrchové mapování. 

 Vrt ověřil mocnost 33,8 m slínovcového komplexu mezi bází pískovců březenského 

souvrství a stropem jizerského souvrství. 

 Ve slínovcovém komplexu lze vymezit silicifikované jílovce rohateckých vrstev, které 

představují hraniční interval mezi březenským a teplickým souvrstvím. 

 Na přechodu mezi teplickým a jizerským souvrstvím byl zjištěn charakteristický 

glaukoniticko-fosfátový horizont – tzv. glaukonitická kontaktní vrstva. 

 

Tabulka 3-3:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_E 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0,00 7,0 písčitá hlína, jílovitý písek Kvartér - pleistocén  

7,0 54,5 pískovce křemenné a jílovitoprachovité Křída - březenské souvrství kolektor D 

54,5 60,1 vápnité jílovce a slínovce Křída - březenské souvrství izolátor Cb/D 

60,1 67,15 silicifikované vápnité jílovce Křída - rohatecké vrstvy lokální kolektor 

67,15 88,3  vápnité jílovce a slínovce Křída - teplické souvrství izolátor Cb/D 

88,3 89,6 glaukonitické pískovce Křída - teplické souvrství  

89,6 95,8 vápnité pískovce Křída - jizerské souvrství kolektor Cb 

 

 

4232_1B Hradec nad Svitavou 

Jedná se o vrt, který prošel oběma hlavními kolektory (C, B), ale je vystrojen perforoací výhradně ve 

spodnoturonském kolektoru B jako tzv. úplná studna. 
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Vrt zastihl pískovce kolektoru Cb (0–10 m), Ca (20–68 m) a B (104–134 m). Oproti vrtu 4232_2B 

Hradec nad Svitavou, situovanému ve stejné nadmořské výšce, jsou geologická rozhraní ve vrtu 

4232_1B o cca 30 m výše v důsledku přítomnosti zlomu mezi těmito vrty. 

Z hlediska monitorování změn tlakových potenciálů v kolektoru B i z hlediska monitorování kvality 

podzemních vod je vrt plně funkční. Hydrogeologický vrt 4232_1B by měl sloužit do budoucna k 

monitorování hladiny kolektoru B (tzv. II. zvodeň) především z důvodu sledování možného střetu 

zájmů mezi odběry podzemní vody pro město Svitavy a II. březovským vodovodem. Vrt byl situován 

vně hranice OPVZ 2. stupně březovského vodovodu. Dalším cílem vrtu bylo získat vhodný objekt pro 

monitoring kvality podzemní vody kolektoru B (II. zvodně). 

 

Tabulka 3-4:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_1B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický  

charakter horniny od  do 

0 10 žluté pískovce glaukonitické Křída – jizerské souvrství střední turon kolektor Cb 

10 23 šedé vápnité prachovce Křída – jizerské souvrství křída, střední turon (polo)izolátor Ca/Cb 

23 68 žluté pískovce Křída – jizerské souvrství střední turon kolektor Ca 

68 104 šedý prachovec, slínovec Křída – jizerské souvrství izolátor B/Ca 

104 134 žluté pískovce Křída – bělohorské souvrství 
kolektor B 

134 150 šedé pískovce až prachovce Křída – bělohorské souvrství 

 

Zvodnění kolektoru je napjaté s negativní piezometrickou úrovní. Hydrodynamická zkouška byla 

provedena jako čerpací v trvání 3+2 dny o vydatnosti Q 4,1 l/s. Vyhodnocení čerpací zkoušky 

metodami ustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti kf 

3,91.l0
-4

 m/s. Při redukované mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované zárubnice) křídového 

kolektoru 35 m získáme hodnotu transmisivity kolektoru T 1,37.10
-2

 m
2
/s. 

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

odebraných 20. 2. 2015. Podzemní voda má chemický typ Ca-HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů. Analyzovaná voda má slabě zásadité pH 7,61, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace 

je 0,36 g/l. Dusíkaté látky (dusitany, dusičnany) se vyskytují pouze v nízkých koncentracích. Z 

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

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

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

AOX (organicke halogenderiváty 0,016 mg/l). V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické kovy, 

pesticidy ani jiné mikroznečisťující organické látky.Voda spadá tedy do A2. kategorie upravitelnosti. 

Nadlimitní je pouze obsah AOX, podzemní voda pro vodárenské využití vhodná.  

Byl proveden úplný soubor karotážních metod pro stav vrtu, lito i hydrokarotáž (revizní karotáž) 

v souladu s projektem vrtu. 

 

4232_1C Hradec nad Svitavou 

Jedná se o vrt, který zastihuje dva dílčí střednoturonské kolektory Ca a Cb. Poloizolátor Ca/Cb je v 

prachovcovém vývoji a dosahuje mocnosti 18 m. 

Vrt byl odvrtán a vystrojen jako tzv. úplná studna do kolektoru Ca. Za přirozených podmínek proudí 

podzemní voda vrtem směrem dolů. K přirozené cirkulaci podzemní vody dochází v rámci pískovců 
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kolektoru Ca (dle karotážních měření). Z hlediska monitorování hladiny podzemní vody v kolektoru 

Ca i z hlediska monitorování kvality podzemní vody  je daný vrt plně funkční. 

 
Tabulka 3-5:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_1C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

Hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0 10 pískovce Křída – jizerské souvrství  kolektor Cb 

10 28 vápnité prachovce Křída – jizerské souvrství  (polo)izolátor Ca/Cb 

28 60  pískovce Křída – jizerské souvrství  kolektor Ca 

60 75 pískovce až vápnité prachovce Křída – jizerské souvrství  izolátor B/Ca 

 

Zvodnění kolektoru je mírně napjaté. Dne 13.02.2015 byla hladina vody ve vrtu 23,7 m od OB což 

odpovídá kótě hladiny 405,2 m n.m. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání 

3+2 o vydatnosti Q 3,16 – 3,33 l/s. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného proudění 

přineslo výslednou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti kf 6,17.l0
-5

 m/s. Při redukované 

mocnosti křídového kolektoru 32 m získáme hodnotu transmisivity kolektoru T 1,97.10
-3

 m
2
/s.  

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

odebraných 16. 2. 2015. Podzemní voda má chemický typ Ca-HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů. Analyzovaná voda má slabě zásadité pH 7,65, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace 

je 0,54 g/l. Z dusíkatých látek převyšují limitní hodnoty dusičnany NO3 (58,4 mg/l). Z hlediska 

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

252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametrech dusičnany (NO3 – 58,4 mg/l), alachlor 

ESA (0,368 µg/l) a suma pesticidů (M4) – 0,45 µg/l. V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické 

kovy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Voda spadá tedy do A3. kategorie upravitelnosti. Pro 

složitou technologii úpravy podzemní vody je voda pro vodárenské využití nevhodná.  

Základní soubor karotážních metod v průzkumném vrtu byl proměřen po vystrojení, tedy hydrokarotáž 

(revizní karotáž). 

 

4232_2B Hradec nad Svitavou 

Jedná se o vrt, který v souladu s geologickým projektem zastihuje oba hlavní kolektory C a B. Byla 

testována spodnoturonská zvodeň (kolektor B). Průzkumný hydrogeologický vrt 4232-2B je proveden 

jako tzv. úplná studna do kolektoru B. 

 

Tabulka 3-6:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_2B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

52 96 pískovce, bělošedé, křemenné, vápnité Křída – jizerské souvrství  kolektor Ca 

96 128 šedé prachovce až prachovité slínovce, jílovce Křída – jizerské souvrství  izolátor B/Ca 

128 183 pískovce s rohovci, vápnité, opuky Křída – bělohorské souvrství  kolektor B 

183 190 
Šedé vápnité pískovce – prachovce 

glaukonitické 
Křída – bělohorské souvrství  izolátor A/B  

 

Zvodnění kolektoru je mírně napjaté. Dne 23. 02. 2015 byla hladina vody ve vrtu 46,1 m od OB což 

odpovídá kótě hladiny 384,23 m n.m. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v 

délce trvání 3 + 2 dny   o vydatnosti Q =4,00 l/s. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného 
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proudění přineslo výslednou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti kf = 7,38.l0
-4

 m/s. Při 

redukované mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované zárubnice) křídového kolektoru 31,5 m 

získáme hodnotu transmisivity kolektoru T = 2,33.10
-2

 m
2
/s.  

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

odebraných 16. 1. 2015. Podzemní voda z vrtu 4232-2B má chemický typ Ca-HCO3, při uvažovaném 

20% zastoupení iontů. Analyzovaná voda má slabě zásadité pH 7,52, je bezbarvá, bez zápachu. 

Celková mineralizace je 0,357 g/l. Dusíkaté látky (dusitany, dusičnany) se vyskytují pouze v nízkých 

koncentracích. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům 

uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametrech  AOX (organicke 

halogenderiváty 0,018 mg/l). V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné toxické kovy, pesticidy ani jiné 

mikroznečisťující organické. Voda spadá tedy do A2 kategorie upravitelnosti. Nadlimitní je pouze 

obsah AOX, podzemní voda pro vodárenské využití vhodná. 

Byl proveden úplný soubor karotážních metod pro stav vrtu, lito i hydrokarotáž (revizní karotáž) 

v souladu s projektem vrtu. 

 

4232_2C Hradec nad Svitavou 

Jedná se o vrt, který zastihuje pouze kolektor Ca. Vrt byl odvrtán jako tzv. úplná studna do 

střednoturonského kolektoru Ca. K přirozené cirkulaci podzemní vody dochází v rámci pískovců 

kolektoru Ca. Jedná se o přetékání v rámci jednoho kolektoru, nikoliv o hydraulický zkrat (dle 

výsledků karotážních měření). Z hlediska monitorování změn hladiny podzemní vody v kolektoru Ca i 

z hlediska monitorování kvality podzemní vody  je uvedený vrt plně funkční. 

 

Tabulka 3-7:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_2C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0 1 hlína, hnědá, písčitá Kvartér  

      1 96 křemenné pískovce jemně glaukonitické Křída – jizerské souvrství  kolektor Ca 

96 110 tmavošedé vápnité prachovce až slínovce Křída – jizerské souvrství  izolátor B/Ca 

 

Zvodnění kolektoru je mírně napjaté. Dne 10.06.2015 byla hladina vody ve vrtu 23,61 m od OB což 

odpovídá kótě hladiny 407,042 m n.m. Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v délce 

trvání 3+2 dny   o vydatnosti Q =1,36 l/s. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného 

proudění přineslo výslednou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti kf = 3,82.l0
-4

 m/s. Při 

redukované mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované zárubnice) křídového kolektoru 40 m 

získáme hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,53.10
-2

 m
2
/s.  

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

odebraných 11. 8. 2015. Podzemní voda z vrtu 4232-2C má chemický typ Ca-HCO3-SO4, při 

uvažovaném 20% zastoupení iontů. Analyzovaná voda má slabě zásadité pH 7,44, je bezbarvá, bez 

zápachu. Celková mineralizace je 0,53 g/l. Koncentrace dusitanů se vyskytují pod hranicí detekce, 

dusičnany (NO3 – 47,7 mg/l) pod limitní hranicí vyhl. 252/2004 Sb. Voda nevyhovuje požadavkům 

vyhl. 252/2004 Sb. v parametru alachlor ESA (0,238 µg/l). V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné 

toxické kovy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Voda spadá tedy do A3. kategorie 

upravitelnosti. Pro složitou technologii úpravy podzemní vody je voda pro vodárenské využití 

nevhodná.  
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Základní soubor karotážních metod v průzkumném vrtu byl proměřen po vystrojení, tedy hydrokarotáž 

(revizní karotáž). 

 

4232_3W Vendolí 

Kvůli neočekávaným geologickým skutečnostem (tekuté písky) bylo rozhodnuto o dodatečném 

vyhloubení geologického jádrového vrtu 4232_3W Vendolí v blízkosti havarovaného vrtu 4232_3C, 

aby byla prověřena geologická a tektonická stavba lokality. Vrt 4232_3W Vendolí, situovaný do osní 

části hydrogeologické struktury ústecké synklinály, ověřil litologický vývoj křídových sedimentů a 

jejich podloží. Geologický vrt 4232_3W přinesl tyto hlavní výsledky:  

 Ověřil mocnost pelitických sedimentů teplického souvrství v podloží coniackých pískovců 

kolektoru D a strop jizerského souvrství jako regionálního korelačního horizontu. I když v 

tomto prostoru bylo odvrtáno v minulosti poměrně hodně ložiskových vrtů, žádný z nich 

nepřesáhl bázi ložiskových pískovců (kolektor D). 

 V pelitické sekvenci teplického souvrství se podařilo identifikovat silicifikované jílovce 

rohateckých vrstev, které představují celopánevní niveau. Oproti labskému vývoji v 

centrální části pánve je ve Vendolí patrná výrazná redukce vápnitých jílovců teplického 

souvrství v souvislosti se sedimentární a stratigrafickou kondenzací bazálního 

glaukoniticko-fosfátového horizontu (tzv. glaukonitická kontaktní vrstva). 

 Ve vývoji jizerského souvrství převažuje písčitá sedimentace se znaky štěpení písčitého 

tělesa kolektoru C na dílčí tělesa subkolektorů Ca a Cb. 

 V bělohorském souvrství, vyvinutém v typicky orlicko-žďárském faciálním vývoji, byly 

zjištěny dva sedimentární cykly. 

 V perucko-korycanském souvrství jsou zřetelně vyvinuty paralické sedimenty peruckých 

vrstev s kořenovými půdami, slojkou uhlí a heterolitickou facií. Typické fluviální cykly osní 

části tzv. semanínsko-malonínské paleodeprese nebyly ve vrtu zastiženy. 

 Spolu s okolními vrty je dokumentována strukturní pozice v blízkosti semanínského zlomu. 

Podle úrovně stropu jizerského souvrství je stratigrafický skok na tomto zlomu, 

doprovázeném tzv. radiměřskou flexurou, cca 175 m. Semanínský zlom (zlomová zóna) je 

tvořen minimálně dvěma paralelními zlomy, na nichž se mění úklon křídových ker. 

 

Tabulka 3-8:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_3W 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0,00 4,00 štěrkopísek hlinitý Kvartér  

4,00 33,10 pískovce křemenné Křída - březenské souvrství kolektor D 

33,10 49,00 vápnité jílovce Křída - březenské souvrství izolátor C/D 

49,00 55,60 silicifikované vápnité jílovce Křída - rohatecké vrstvy lokální kolektor  

55,60 66,30 vápnité jílovce Křída - teplické souvrství izolátor Cb/D 

66,30 115,50 vápnité pískovce Křída - jizerské souvrství kolektor Cb 

115,50 130,95 slínovce Křída - jizerské souvrství (polo)izolátor Ca/Cb 

130,95 191,26 Vápnité pískovce a prachovce Křída - jizerské souvrství kolektor Ca 

191,26 214,10 slínovce Křída - jizerské souvrství izolátor B/Ca 

214,10 281,70 vápnité pískovce a prachovce Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

281,70 325,50 
glaukonitické pískovce, prachovce, 

jílovce, uhlí 

Křída - perucko-korycanské 

souvrství 
kolektor A 

325,50 350,00 rula muskovit-granát–chlorit-biotitická Letovické krystalinikum počevní izolátor 
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4232_3B Vendolí 

Jedná se o vrt, který zastihuje tři kolektory: D, C, B. Ustálená hladina podzemní vody byla dne  

9.10.2015 v hloubce 69,2 m pod terénem. Vrt byl odvrtán jako tzv. úplná studna do spodnoturonského 

kolektoru B.  

 

Tabulka 3-9:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_3B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0 5 světle šedé živcové pískovce, písek Křída – březenské souvrství   kolektor D 

5 44 glaukonitické jílovité vápnité jemnozrnné pískovce Křída – teplické souvrství izolátor Cb/D 

44 116 vápnité pískovce až prachovce, písek Křída – jizerské souvrství  kolektor Cb 

116 139 
vápnité prachovce s příměsí glaukonitu; glaukonitické 

vápnité prachovce; žluté vápnité jemnozrnné pískovce 
Křída – jizerské souvrství  (polo)izolátor Ca/Cb 

139 167 žluté spongilitické vápnité prachovce až pískovce Křída – jizerské souvrství  kolektor Ca 

167 197 tmavošedé vápnité prachovcé až slínovce Křída – jizerské souvrství  izolátor B/C 

197 242 šedé vápnité pískovce glaukonitické Křída – bělohorské souvrství  kolektor B 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání 3 + 2 dny o vydatnosti Q = 0,5 l/s. 

Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu součinitele 

hydraulické vodivosti kf 7,34.l0
-7

 m/s. Při redukované mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované 

zárubnice) křídového kolektoru 48 m získáme hodnotu transmisivity kolektoru T 3,52.10
-5

 m
2
/s. Lze 

předpokládat, že tyto parametry jsou nižší oproti skutečným hodnotám hydraulických parametrů 

kolektoru, neovlivněných sníženou propustností na stěně vrtu.  

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

odebraných 7. 8. 2015. Podzemní voda z vrtu 4232-3B je chemický typ Ca-HCO3, při uvažovaném 

20% zastoupení iontů. Analyzovaná voda má slabě zásadité pH 7,64, je bezbarvá, bez zápachu. 

Celková mineralizace je 0,37 g/l. Dusíkaté látky (dusičnany a dusitany) se vyskytují pod hranicí 

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

ve vyhlášce  252/2004 Sb., voda vyhovuje požadavkům ve všech parametrech. V podzemní vodě 

nebyly zjištěny žádné toxické kovy, pesticidy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Voda spadá 

tedy do A1 kategorie upravitelnosti. Podzemní vody je voda pro vodárenské využití vhodná. 

Byl proveden úplný soubor karotážních metod pro stav vrtu, lito i hydrokarotáž (revizní karotáž) 

v souladu s projektem vrtu. 

 

4232_3C Vendolí 

Díky obtížným geologickým podmínkám (tekuté písky v kolektoru D) vrt 3x zhavaroval. Vzhledem ke 

vzniklé situaci a neočekávaným geologickým skutečnostem bylo rozhodnuto o dodatečném 

vyhloubení geologického jádrového vrtu 4232_3W Vendolí v blízkosti havarovaného vrtu 4232_3C, 

aby byla prověřena geologická a tektonická stavba lokality. Vrt byl po geologické stránce přínosný. 

Nebylo by však možné vzhledem k prováděné technologii hloubení provést spolehlivé oddělení 

kolektorů C a B. Proto záměr dodatečně tento vrt vystrojit byl zamítnut a vrty 4232_3C i 4232_3W na 

lokalitě Vendolí byly podle projektu likvidovány. Karotážní měření, hydrodynamické zkoušky a 

chemické analýzy vody se nerealizovaly 
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Tabulka 3-10:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_3C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0 3 písčitá hlíha s úlomky pískovců kvartér   

3 33 pískovce křemenné, silně rozpadavé na písek Křída – březenské souvrství kolektor D 

33 63 vápnité jílovce Křída – jizerské souvrství  izolátor Cb/D 

63 112 vápnité pískovce glaukonitické, přítomnost vápenců Křída – jizerské souvrství  kolektor Cb 

 

4232_3D Vendolí 

Podle projektu měl vrt monitorovat kolektor D, oproti projektu však byla báze pískovců kolektoru D 

byla zastižena již v hloubce 7 m. Jedná o tzv. úplnou studnu avšak pro kolektor Cb. Vrt je zřejmě 

situován uvnitř dvou větví semanínského zlomu. Pokud by měl být sledován kolektor D, bylo by 

zřejmě potřeba vrt posunout za semanínský zlom cca 300 m k V směrem k bývalé pískovně. 

 

Tabulka 3-11:  Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4232_3D 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický 

charakter horniny od do 

0 1,5 hlína kvartér   

1,5 7 Pískovce, jílovce  Křída – březenské souvrství kolektor D 

7 40 jílovce Křída – jizerské souvrství  izolátor Cb/D 

40 100 pískovce  Křída – jizerské souvrství  kolektor Cb 

100 103 prachovce, slínovce, vápence Křída – jizerské souvrství izolátor Ca/Cb 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací v trvání 3 + 2 o vydatnosti Q 2,5 l/s. 

Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu součinitele 

hydraulické vodivosti kf 2,90.l0
-5

 m/s. Při redukované mocnosti (v otevřeném úseku vrtu – perforované 

zárubnice) křídového kolektoru 55,5 m získáme hodnotu transmisivity kolektoru T 1,61.10
-3

 m
2
/s.  

Pro zhodnocení kvality vody křídových sedimentů (vrtu 4232-3D) byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 31. 7. 2014. Podzemní voda z vrtu 4232–3D má chemický typ Ca-

HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení iontů. Analyzovaná voda má neutrální pH 7,15, je bezbarvá, 

bez zápachu, s celkovou mineralizací 0,469 g/l. Dusíkaté látky (dusičnany, dusitany) se vyskytují 

pouze v nízkých koncentracích. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým 

ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., voda nevyhovuje požadavkům v parametru atrazin-

desethyl (0,178 µg/l), přičemž suma pesticidů byla vyhovující (0,18 µg/l). V podzemní vodě nebyly 

zjištěny toxické kovy ani jiné mikroznečisťující organické látky. Pro náročnou technologii úpravy 

podzemní vody není voda pro vodárenské využití vhodná a řadí se do A3. kategorie upravitelnosti.  

Byl proveden úplný soubor karotážních metod pro stav vrtu, lito i hydrokarotáž (revizní karotáž) 

v souladu s projektem vrtu.  

Vrt nebyl způsobilý pro účely dalšího pozorování, a tedy byl po převzetí zlikvidován. 
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4. CHARAKTERISTIKA HYDROGEOLOGICKÉHO 

RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK  

Hydrogeologický rajon 4232 představuje morfostrukturně a geologicky specifickou oblast jv. části 

české křídové pánve (Obrázek 4-1). V hydrogeologické rajonizaci Olmera et al. (2006) je označen 

tradičním názvem „ústecká synklinála v povodí Svitavy“ (srovnej Herčík et al. 1999; Obrázek 3-1). 

Tuto strukturu budují křídové sedimenty o stratigrafickém rozsahu cenoman až coniac.  Litologická a 

strukturní náplň křídových sedimentů se odráží v morfostruktukturním charakteru rajonu (obr. 4-12 a 

4-14), kde se výrazně v reliéfu uplatňuje typická kuestová stavba.  

Podloží křídy vystupuje na povrch pouze za v. denudačním okrajem křídy a v erozním údolí Svitavy. 

Neogenní fluviolakustrinní sedimenty jsou zachovány jako denudační relikty na svazích Kozlovského 

a Javornického hřbetu, kdežto neogenní marinní sedimenty vyplňují dno ústecké synklinály. Kvartérní 

fluviální sedimenty tvoří nesouvislé akumulace v plochém reliéfu ústecké synklinály (ty nebyly 

zahrnuty do hydrogeologických bilancí). 
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Obrázek 4-1a: Schematická geologická mapa hydrogeologického rajonu 4232 
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Obrázek 4-1b: Legenda schematické geologické mapy hydrogeologického rajonu 4232 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

34 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Podloží ústecké synklinály tvoří z převážné většiny krystalinikum, ve v. části pak permokarbonské 

sedimenty  poorlického permu.  

Povrch krystalinika v přímém podloží křídy se pohybuje v úrovni přibližně 400 až 0 m n. m (Obrázek 

4-2). Při v. okraji křídové struktury v. od Březové nad Svitavou podle údajů z vrtů většinou 

krystalinický povrch kopíruje kótu 400 m n. m., ojediněle i kolem 500 m n. m. –  a to i v podloží 

permokarbonských sedimentů. Povrch krystalinika v podloží poorlického permu může dosahovat 

úrovně až –1 000 m n. m. (Suk et al. 1991), ale to vyplývá z výpočtů pro širší region (Obrázek 4-2). 

V rámci hydrogeologického rajonu 4232 není lokalizován žádný vrt, který by zastihl krystalinikum 

v hlubším podloží permokarbonu.  

 

 

Obrázek 4-2: Mapa izolinií reliéfu krystalinika a permokarbonu s vyznačením hranice HGR 4232 (červeně). 

 

Z jihu pokračuje do podloží hydrogeologického rajonu 4232 letovické krystalinikum zastoupené 

bazickými a ultrabazickými horninami. Jeho rozsah dokládá tzv. svitavská magnetická a gravimetrická 

anomálie (Mísař et al. 1983, Chaloupský in Malkovský et al. 1974). Těleso serpentinitů bylo navrtáno 

j. od Svitav. Severněji jsou ve vrtech popsány fylity, břidlice a ruly, které zčásti patří letovickému 

krystaliniku, ale především v západnější části krystaliniku poličskému (Verner et al 2009). 

Z nových geologických vrtů dosáhly podloží křídy vrty 4232_3W Vendolí v hloubce 325,5 m a 

4232_A2 Vítějeves v hloubce 179 m. Oba vrty se nachází západně od kladné svitavské gravimetrické 

anomálie. Dvojslídná granátická rula z vrtu 4232_3W Vendolí patří s největší pravděpodobností 
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poličskému krystaliniku bohemika. U granátického svoru z vrtu 4232_A2 Vítějeves by to mělo být 

obdobné, ale pozičně tento vrt spíše patří do letovického krystalinika. 

Permokarbon nasedá na krystalinikum ze z. strany v úrovni kolem 240 m n. m. a směrem k v. okraji 

ústecké synklinály se zvedá plynule až na 500 m n. m . (Obrázek 4-2). V přímém podloží křídy jsou 

z vrtů popisovány pískovce a konglomeráty. 

Osa svitavské gravimetrické anomálie, která jde středem hydrogeologického rajonu 4232, je souhlasná 

s kladnou magnetickou anomálií (Sedlák et al. 2013). 

 

SVRCHNÍ KŘÍDA 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

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

(diskordantně). Během cenomanu, turonu a coniaku se křídové sedimenty ukládaly většinou v mělkém 

epikontinentálním moři. Podle litologického charakteru křídových sedimentů jde o typickou oblast tzv. 

orlicko-žďárského vývoje (např. Klein in Svoboda ed. 1964, sine 1992). Tento vývoj bývá 

charakterizován písčitou sedimentací v turonu. Střídání litologických typů vytváří tzv. 

multikolektorový pánevní systém (Obrázek 4-3). Maximální mocnost křídových sedimentů (399,6 m) 

byla zjištěna ve vrtu SV-5 Javorník z. od Svitav (Soukup 1965) v nejhlubší části ústecké synklinály 

(nepravá mocnost 385 m byla zastižena ve vrtu VMK-269 situovaném v tektonické zóně 

semanínského zlomu). 

Bazální křídové členy (perucké a korycanské vrstvy) vyplňují deprese v paleoreliéfu a nesou znaky 

postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Následující mladší 

křídová souvrství jsou již v marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. 

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

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

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

křídových sedimentů, tj. cenoman až coniac, jsou vydělovány genetické sekvence CEN A – CON 2 na 

základě interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech. V geologické, ale i v hydrogeologické 

praxi je stále používáno pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle Zahálky (1900) a 

Soukupa (1956; Obrázek 4-3). 
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Obrázek 4-3: Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v hydrogeologickém rajonu 4232 

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). 

 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman střední–svrchní) 

Sedimenty perucko-korycanského souvrství vycházjí na povrch téměř podél celého denudačního 

okraje ústecké synklinály. Na V v čele strmé kuesty Hřebečovského hřbetu od Anenské Studánky až 

po Březinku, na ZJZ mezi Rohoznou a Meziříčkem. Severně od Rohozné vystupují sedimenty tohoto 

souvrství ještě v tektonickém okně u Radiměře. V ostatních částech hydrogeologického rajonu 4232 je 

perucko-korycanské souvrství známo pouze z vrtů, které jsou převážně situovány v ložiskově 

významné oblasti Hřebečovského hřbetu (Obrázek 4-4).  

V rámci perucko-korycanského souvrství se vydělují perucké a korycanské vrstvy (Čech et a. 1980). 

Perucké vrstvy charakterizují kontinentální a paralické sedimenty. Kontinentální sedimenty (sekvence 

CEN A+B) vyplňují paleoúdolí (tzv. semanínsko-malonínská deprese podle Vajdíka et al. 1978), jehož 

osa probíhá od Semanína přes Svitavy a pokračuje šikmo přes Hřebečovský hřbet (u Březiny) směrem 

na Maloním ve velkoopatovické křídě hydrogeologického rajonu 4280. Kontinentální sedimenty (dříve 

označované jako „sladkovodní cenoman“) jsou tvořeny v ideálním případě 3 až 4 sedimentárními 

cykly s pozitivní zrnitostní gradací. Naspodu cyklus začíná pískovci a slepenci a končí jílovci a 

prachovci, často uhelnými, popř. končí uhelnou slojkou. Kontinentální sedimenty jsou překryty 

písčitojílovitou paralickou facií („přechodní souvrství“ sensu Vachtl et al. 1968, CEN C sensu Uličný 

et al. 2015), která plošně přesahuje rozsah kontinentální facie. Mimo paleoúdolí paralická facie 

transgresivně nasedá přímo na horniny podložního krystalinika. V osní části semanínsko-malonínské 

deprese dosahují perucké vrstvy mocnosti max. 60 m. Mimo osní část se mocnost peruckých vrstev 
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rychle změnšuje. V nových vrtech byly perucké vrstvy zastiženy v mocnosti kolem 20 m ve vrtu 

4232_3W Vendolí, 8 m ve vrtu HG-4 Dětřichov a ve vrtu 4232_A Vítějeves nebyly vyvinuty vůbec.  

                   

 

Obrázek 4-4: Izoliniová mapa povrchu perucko-korycanského souvrství (kolektor A) 

v hydrogeologických rajonech 4232 (včetně jeho denudačních reliktů na Letovicku) a 4280 a v přilehlé části 

hydrogeologických rajonů 4270 a 4231 se situací použitých vrtů a s vyznačením kóty stropu kolektoru A (m n. m.). 
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Obrázek 4-5: Izoliniová mapa mocnosti perucko-korycanského souvrství 
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Korycanské vrstvy (sekvence CEN D) zastupují většinou mělkomořské zelenavé glaukonitické 

křemenné až prachovitojílovité pískovce, méně často světle šedé křemenné pískovce. Ve vrtech při s. 

hranici HGR 4232 jsou do různé míry redukované sedimenty sekvence CEN C a místy téměř či zcela 

absentuje sekvence CEN D. Mocnost pískovců kolísá většinou mezi 8 až 18 m, místy dosahuje až 34 

m (23 m ve vrtu 4232_3W Vendolí, 34 m ve vrtu 4232_A Vítějeves). 

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

sedimentačních režimech. Odpovídá nečleněnému perucko-korycanskému souvrství.  Mocnost 

bazálního kolektoru A je v rámci hydrogeologického rajonu 4232 silně proměnlivá, od téměř nulové 

mocnosti na předkřídové elevaci u Stašova (Fajst 1969) až po mocnosti max. 60–74 m v j. části 

hydrogeologického rajonu 4232 (Obrázek 4-5). 

 

Bělohorské souvrství (turon spodní–střední) 

Sedimenty bělohorského souvrství vystupují v rámci hydrogeologického rajonu 4232 podél celého 

denudačního okraje křídy ústecké synklinály, v erozních údolích přítoků Svitavy v j. uzávěru křídové 

struktury a dále ve vrcholové části Kozlovského hřbetu u Semanína (Obrázek 4-19). 

Bělohorské souvrství tvoří cyklus, v kterém jsou naspodu jemnozrnné sedimenty (opuky), které 

směrem do nadloží gradují do hrubozrnnějších, písčitějších sedimentů. V nejspodnější části 

bělohorského souvrství je obvykle vyvinuta málo mocná (1–2 m) poloha vápnitých jílovců. Samotnou 

bázi bělohorského souvrství tvoří vrstva silně glaukonitického písčitého slínovce až vápnitého 

pískovce, ve kterém se vyskytují i fosfatické konkrece. Tato vrstva má velký význam pro korelace – je 

regionálním korelačním markerem. 

V bělohorském souvrství lze vyčlenit dvě části: ve spodní části tohoto souvrství jsou vyvinuty 

spongilitické slínovce a vápnité prachovce, ve svrchní části dominují vápnité pískovce. V genetické 

stratigrafii je jeho 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 ve spodní části a při přechodu do nadložních pískovců, vyvinuta 

konkrecionální kalcifikace. Obsah CaCO3 se pohybuje mezi 20 a 40 %, v polohách s karbonáty i více 

než 40 %. Charakteristický je obsah jehlic mořských hub. Při jejich podstatném zastoupení 

v sedimentu jde již o spongolit. Na povrchu jsou slínovce a spongolity obvykle dekalcifikovány a mají 

žlutavou barvu. Ve slínovcích jsou velmi hojné fosilie spodnoturonských mlžů Mytiloides mytiloides 

(Mantell) a Mytiloides labiatus (Schlotheim). 

Vápnité pískovce svrchní části bělohorského souvrství  mají kolísavou příměs glaukonitu s přechody 

do glaukonitických pískovců. Barva pískovců je světle šedá, žlutá až žlutozelená či hnědozelená. 

Charakteristická  i chuchvalcová textura sedimentu způsobená intenzivní biogenní činností organismů. 

Pískovce obsahují decimetrové polohy chalcedonových rohovců, typických pro orlicko-žďárský vývoj. 

Na základě revize starších originálních popisů vrtných jader provedené v rámci projektu Rebilance byl 

poprvé podrobněji vymezen areál písčitých sedimentů obsahujících typické silicifikované polohy 

(rohovce; Obrázek 4-7). Ojedinělé nálezy mlžů Mytiloides hercynicus (Petrascheck) indikují již 

střednoturonské stáří svrchní části bělohorského cyklu. K bělohorskému souvrství se řadí i 

spongilitické pískovce o mocnosti cca 10 m, které jsou vyvinuty v nadloží bělohorského 

sedimentačního cyklu v jv. části Hřebečovského hřbetu u Rudné. 

Mocnost bělohorského souvrství kolísá od 50 do 89 m od J k S (Obrázek 4-6). Menší mocnosti lze 

předpokládat v okolí lokální předkřídové paleoelevace u Stašova (cca 40 m). 
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Větší část bělohorského souvrství lze považovat za kolektor B, pouze bazální 1–2 m (ojediněle i více) 

představuje izolátor A/B. 

 

Obrázek 4-6: Izoliniová mapa mocností bělohorského souvrství (m), 

s mocnostmi bělohorského souvrství v jednotlivých vrtech, výchozy kolektoru B jsou růžovou barvou 
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Obrázek 4-7: Schéma rozsahu kolektoru B s vyznačením facie vápnitých pískovců s rohovci (hnědě)  

a spongilitických prachovců (zeleně) s puklinovou porozitou v rozsahu okolí HGR 4270. Kroužky jsou vyznačeny 

analyzované vrty, červené polygony představují hranice hydrogeologických rajonů, zelenou linií je označen 

denudační okraj křídových sedimentů, resp. okraj kolektoru B vůči labské facii křídy. 

 

Jizerské souvrství (turon střední-svrchní) 

Sedimenty jizerského souvrství tvoří plošně rozsáhlé výchozy po celém z. svahu kuesty 

Hřebečovského hřbetu ve v. části HGR 4232 a ve vrcholové a v. části Kozlovského hřbetu na Z. 

V jizerském souvrství lze vyčlenit tři části (Obrázek 4-3). Spodní část tvoří poloha měkkých vápnitých 

jílovců až slínovců, známá dříve pod označením březovské slíny (soupásmí V-VII podle Zahálky). 

V jv. části Hřebečovského hřbetu v nich přibývá písčitosti s přechody do spongililických slínovců a 

prachovců. Mocnost spodního členu se pohybuje od 7 do 25 m.  

Střední část jizerského souvrství je faciálně poměrně pestrá. Většinou jde o spongilitické slínovce a 

vápnité pískovce často glaukonitické. V j. části rajonu 4232 (v. od Březové nad Svitavou) jsou ve 

střední části souvrství vyvinuty rovněž hrubozrnné křemenné pískovce. Pískovcová tělesa jsou od sebe 

odděleny jednou až dvěmi polohami písčitých slínovců. V tradičním neformálním značení vrstev jde o 

pásmo VIII (v genetické stratigrafii tomu odpovídá sekvence TUR 4). Mocnost střední části jizerského 

souvrství se pohybuje kolem 50-60 m. 

Svrchní část jizerského souvrství tvoří jeden progradační sedimentární cyklus. Ve spodní části cyklu 

jsou prachovité slínovce (pásmo IXab) přecházející směrem do nadloží do vápnitých glaukonitických 

pískovců (tzv. kalianasové pískovce, pásmo IXcd). Z hlediska sekvenční stratigrafie je svrchní část 

jizerského souvrství označována jako sekvence TUR 5 a TUR 6 (viz obr. 4-20 - 4-22 ). Mocnost 

svrchní části je v rozmezí 60 až 70 m, z toho kalianasové pískovce mají kolem 30-40 m. 
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Střídání litologicky odlišných členů jizerského souvrství lze dobře identifikovat jednak pomocí 

karotáže (viz obr. 4-20 - 4-22), jednak pomocí metody chemostratigrafické korelace podle  výkyvů 

(maxim a minim) na křivce obsahu karbonátu (Obrázek 4-8). 

Celková mocnost jizerského souvrství se pohybuje kolem 150 m. 

 

Obrázek 4-8: Chemostratigrafická korelace (modře) turonských sedimentů 

na základě charakteristického kolísání obsahů karbonátu v sedimentech s převládajícím písčitým vývojem 

(ústecká synklinála, vysokomýtská synklinála), s přechodním vývojem (Vraclavský hřbet) a s pelitickým vývojem 

(týnecká synklinála). Maxima karbonátu jsou korelovatelná i v místech, kde je karotážní záznam nevýrazný (vrt 

SN-5). Karotážní křivky jsou vyznačeny červenou čarou. 

 

Z hydrogeologického hlediska lze vápnité jílovce spodní části jizerského souvrství (tzv. březovské 

slíny) považovat za regionální hydrogeologický izolátor. Písčitá tělesa ve střední a svrchní části 

jizerského souvrství jsou sice oddělena polohami prachovitých a písčitých slínovců a prachovců, která 

lze geologicky, karotáží i chemostratigraficky vyčlenit (obdoba subkolektorů Ca a Cb viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. a Obrázek 4-20 až Obrázek 4-22), ale z hydrogeologické praxe řešitele 

rajonu  (Geotest, a.s. Brno) nebyly v rajonu 4232 vyčleňovány subkolektory Ca a Cb, ale pouze 

kolektor C. 

 

Teplické souvrství 

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

souvrství souvisleji rozšířeny pouze v úzkém pruhu Ústecké brázdy mezi Hradcem nad Svitavou až po 

Opatov. 
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Obrázek 4-9 Izoliniová mapa povrchu jizerského souvrství;  Obrázek 4-10 Vymezení subkolektorů Ca a Cb 

kolektoru C v soutisku s povrchovými výchozy tohoto 

kolektoru (zeleně) a s vyznačením hlavních zlomových 

linií (červené linie). 

Plošné vymezení subkolektorů Ca (šedě) a Cb (hnědě) 

s vyznačením průběhu zlomů (červené linie) a se situací 

analyzovaných vrtů. 

 

 

Obrázek 4-11: Obrazová dokumentace vrtu 4232_E (87-92 m) 

Přechod z vápnitých glaukonitických pískovců jizerského souvrství (dolní část snímku) do tmavě šedých vápnitých 

jílovců teplického souvrství (horní část snímku) s bazální glaukonitickou vrstvou. Vrt 4232_E Moravský Lačnov, 

metráž 87-92 m. 

 

Oproti podložnímu jizerskému souvrství dochází již od báze teplického souvrství k nápadnému 

poklesu obsahu CaCO3 na úroveň 15 – 26%. Typickým litotypem teplického souvrství jsou málo 
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pevné, tmavošedé vápnité jílovce a slínovce (Obrázek 4-11). Na bázi je vyvinuta cca 1 m mocná 

vrstva silně glaukonitického jílovitého pískovce, v kterém se vyskytují fosfátové konkrece a 

fosfatizovaná fauna (Poukarová – Bubík 2012). V této glaukonitické vrstvě došlo ke kondenzaci části 

svrchního turonu a spodní části coniaku (sekvence TUR 7 až CON1). O tom svědčí i významná 

redukce mocnosti teplického souvrství. V okolí Svitav byla mocnost teplického souvrství zjištěna 

kolem 17 m (vrt HV 1005 Javorník), v nových vrtech vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod pak 21 m (vrt 4232_E Moravský Lačnov) a 10 m (vrt 4232_3W Vendolí). V okolí 

Opatova byla ověřena mocnost teplického souvrství pouze kolem 0,5 m (Poukarová_Bubík 2012). 

 

Rohatecké vrstvy 

Rohatecké vrstvy od sebe oddělují vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství od vápnitých jílovců 

březenského souvrství. Jejich plošný výskyt se shoduje s výskytem teplického souvrstrví v ose 

Ústecké brázdy. Jejich výskyt byl dokumentován jak ve výchozech (Čech ed. 2011, Poukarová – 

Bubík 2012), tak i v několika málo vrtech. V nových vrtech (vrty 4232_E a 4232_3W) byly zastiženy 

o mocnosti cca 6 – 13 m. Rohatecké vrstvy zde tvoří několik lavic silicifikovaných jílovců, každá 

lavice o mocnosti několika decimetrů až prvních metrů (Obrázek 4-12). Oproti vápnitým jílovcům a 

slínovcům do kterých jsou tyto lavice vloženy jsou velmi pevné, silně rozpukané.  

Z hydrogeologického hlediska je možné rohatecké vrstvy považovat za puklinový polokolektor. 

 

 

Obrázek 4-12: Obrazová dokumentace vrtu 4232_E (62-67 m) 

Střídání  rozpadavých vápnitých jílovců a pevných světlejších silicifikovaných vápnitých jílovců. Rohatecké vrstvy. 

Vrt 4232_E Moravský Lačnov, metráž 62-67 m. 
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Březenské souvrství 

Březenské souvrství tvoří nejmladší zachovanou křídovou výplň Ústecké brázdy. Podle litologického 

charakteru lze odlišit tři litotypy: vápnité jílovce, v jejich nadloží pak křemenné až arkózovité 

pískovce, do kterých se vkládá poloha či polohy glaukonitických jílovitovápnitých prachovců.  

Vápnité jílovce březenského souvrství, které se vyskytují v nadloží rohateckých vrstev a v podloží 

kvádrových pískovců, jsou stejného charakteru jako vápnité jílovce teplického souvrství. V blízkosti 

jejich hranice s nadložními kvádrovými pískovci je vyvinuta dm poloha glaukonitického jílovitého 

pískovce, která byla zachycena i novými vrty v Moravském Lačnově (4232_E) a ve Vendolí 

(4232_3W). 

Kvádrové pískovce jsou zastoupeny křemennými a arkózovitými pískovci. Na povrch vycházejí mezi 

Hradcem nad Svitavou a Opatovcem, kde se v minulosti těžily v několika pískovnách (Obrázek 4-13). 

I když byl v 60. letech min. stol. byl v okolí Svitav prováděn ložiskový průzkum na tyto pískovce, 

teprve vrt HV 1005 Javorník a nové vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance (vrty 4232_E a 

4232_3W) ověřily mocnost podložních pelitů (cca 40 m) do stropu jizerského souvrství. Geologickým 

mapováním (Čech ed. 2011) bylo zjštěno, že písčitou sekvenci březenského souvrství tvoří aspoň dva 

členy pískovců oddělené polohou glaukonitických vápnitých prachovců. Spodní poloha pískovců 

dosahuje maximální mocnosti 43 m, svrchní poloha, více hrubozrnější s vápnitým tmelem, je mocná 5-

20 m. 

Pískovce březenského souvrství jsou označovány jako hydrogeologický kolektor D,. 

 

 

Obrázek 4-13: V pískovně na z. okraji Svitav jsou odkryty arkózovité pískovce březenského souvrství 

 

KENOZOIKUM 

Neogén 

Vedle drobných reliktů fluviolimnických štěrků na vrcholové části Kozlovského hřbetu (tz. gajerské 

štěrky u Mikulče), jejichž báze leží cca 90-93 m nad nivou Tiché Orlice, jsou v s. části rajonu 4232 
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přítomny drovněž relikty marinních neogenních sedimentů v okolí Opatova. Většinou jsou to vápnité 

jílovce, které lze těžko rozeznat od vápnitých jílovců teplického a březenského souvrství. Jílovce 

vyplňují hluboce zaříznuté neogenní koryto, jehož hlavní osa probíhá v sousedním rajonu 4231 od 

Damníkova na Českou Třebovou. Pokud je koryto vyhloubené do vápnitých pískovců kolektoru C 

(Cb) pak jeho jílovitá výplň představuje lokální hydrogeologickou bariéru (Herrmann 1979). 

Kvartérní sedimenty se zachovaly ve větším plošném rozšíření ve střední a s. části území v podobě 

fluviálních, eolických, deluvioeolických, deluviálních, organogenních a antropogenních uloženin. 

Stratigraficky je řadíme většinou do pleistocénu, v menší míře do holocénu až recentu.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Podle hydrogeologické rajonizace Olmera et al. (2006) je rajon 4232 charakterizován jako ústecká 

synklinála v povodí Svitavy. Tento název je přejat ze starších gelogických prací (Zahálka 1918, Pauk 

1932, Zahálka 1955, Svoboda 1964, Malkovský ed. 1974, Herčík 1985, Herčík et al. 1999), v kterých 

je ústecká synklinála (orlicko-ústecká či svitavská synklinála u některých autorů) sevřená na 

Z potštejnskou antiklinálou (v jejíž ose probíhá hranice rajonů 4232 a 4270) a na V antiklinálou 

litickou (Obrázek 4-14). Geomorfologickým ekvivalentem těchto struktur jsou Kozlovský hřbet 

(Javornický hřbet a Stašovský hřbet), Ústecká brázda a Hřebečovský hřbet. 

Tato tradiční představa o vrásově stavbě ústecké synklinály je v současné době modifikována. 

Výsledky geologického mapování 1 : 25 000 při rozhraní „vysokomýtské“ a „ústecké synklinály“ a 

morfostrukturní analýzy (Valigurský-Čech 2003 a Čech ed. 2011, Grygar 2004) ukázaly, že tzv. 

potštejnská antiklinála je tvořena soustavou automorfních hrástí, „ústecká synklinála“ představuje 

asymetrický příkop (Obrázek 4-15 a Obrázek 4-16). Hrásťové struktury jsou na V přetnuty zlomy 

(zlomovými zónami – semanínský zlom) s tvorbou tzv. vynucených vrás – flexur či přízlomových 

vleků (orlickoústecká a radiměřská flexura). V rámci projektu Rebilance byla tato představa 

podpořena dalšími pracemi, zejména geofyzikálním měřením na seismickém profilu východočeskou 

křídou (Günther – Karp 2014), morfostrukturní analýzou (Grygar 2015), konstrukcí geologického 

modelu (Čech 2015) a geologickými řezy (Uličný et al. 2015). 
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Obrázek 4-14: Rozsah HGR 4232 

Silnou modrou čarou je znázorněn rozsah HGR 

4232 v kontextu tradiční terminologie „vrásové 

stavby“ východní části české křídy. Podklad: mapa 

báze turonu (strop kolektoru A) podle Valečky et al. 

in Herčík et al. (1999). Tradiční označení 

morfostrukturních jednotek (a.-antiklinála, s.-

synklinála) podle téhož zdroje.(Uličný et al. 2015). 

 

Obrázek 4-15: Průběh strukturních prvků východní 

části české křídy 

Skica znázorňující průběh strukturních prvků 

východní části české křídy. Hnědé izolinie: 

ilustrativní izolinie nadmořské výšky stropu 

kolektoru B; černé linie: hlavní zlomové struktury, 

obojí podle Čecha (geologický model oblasti 2 

Rebilance, ČGS). Názvy morfostrukturních prvků 

podle Čecha et al., 2011, s modifikacemi v textu. 

SeZ, SvZ: semanínská zlomová zóna, svitavská 

zlomová zóna. Komentář v textu. Šedě 

vybarvená oblast: svitavský příkop (SvP), 

identický s „příkopem ústecké brázdy“ Čecha et 

al. (2011). Zelené linie: průběh geologických 

řezů.  Seis-C: segment reflexního seismického 

řezu RBSP/2011 – C. (Uličný et al. 2015). 

 

 

Obrázek 4-16: Schematický morfostrukturní blokdiagram hrásťové stavby Javornického hřbetu. 

V tradiční české terninologii by se jednalo o „automorfní hrásť“, v kontextu horizontálních posunů je v anglické 

terminologii vžitý pojem „pop-up“, případně „push-up“. 
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Nezávisle na geologických výzkumech a výsledcích geologického mapování byla provedena 

morfostrukturní analýza křídového pokryvu v regionu Východních Čech (Grygar 2015), která podává 

přehled křehkého porušení (pukliny a zlomy) v této oblasti (Obrázek 4-17). Převládají linie labského 

směru (SZ-JV) a rovněž směru orlického (SSZ-JJV). Tyto směry odrážejí etapu nejmladšího porušení 

křídových vrstev. 

 

 

Obrázek 4-17: Morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů křídových sedimentů ve východočeské křídě 

na podkladě DMR 25. Převládací směr je SZ-JV (labský) a SSZ-JJV (orlický). 

 

Zcela zásadní roli při řešení otázky strukturní stavby rajonu 4232 hraje seismický reflexní profil 

RBSP/2011 (Günther – Karp 2014), vedený napříč významnými strukturami východní části české 

křídové pánve, provedený v rámci projektu Rebilance. Jde o vůbec první reflexně seismický profil  

východočeskou křídou. Část C tohoto seismického řezu probíhala v těsné blízkosti s. hranice rajonu 

4232 (Obrázek 4-15) (komentář k seismickému řezu viz závěrečné zprávy za rajony 4270 a 4231). 

Předběžná geologická interpretace struktury „ústecké synklinály“ je vyjádřena v geologických řezech 

(Obrázek 4-20 až Obrázek 4-22).   

Řez SZ1 (Obrázek 4-20) zobrazuje jižní část HGR 4232, od oblasti Stašovského  hřbetu na Z po hranu 

hřebečského hřbetu u Pohled na V. Semanínská zlomová zóna tvoří východní okraj hrásťové struktury 

Stašovského hřbetu, na níž končí blok s úklonem vrstev k východu. Mezi semanínskou ZZ a 

východním okrajem svitavského příkopu (zde navržený název „svitavský zlom“ resp. svitavské 

zlomové pásmo, km 10) leží vrstevní celky v příkopové struktuře nápadně ploše, v šířce cca 4 km. 

Dále k JV se poměrně stejnoměrně zvedají k hraně kuesty Hřebečovského hřbetu.  
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Severněji vedený řez SZ2 (Obrázek 4-21) vede ve vzdálenosti přibližně 4 km na jih od reflexního 

seismického profilu RBSP/2011 – C, přibližně paralelně s ním. Západní okraj řezu, u vrtu VMK-269 

Mikuleč, se dotýká okraje semanínské zlomové zóny, která jako celek je interpretována jako pozitivní 

„stromečková struktura“ (flower structure). Vnější okraj této zóny je interpretován jako horizontální 

posun s násunovou složkou, s ohledem na skutečnost, že jednotlivé stratigrafické úrovně ve vrtu 

VMK-269 se nacházejí výše než pro jejich východní okolí vyplývá z mapovaných úklonů vrstev od 

vrtu HV-1007 Opatovec (cca 2°k západu, srov. geol. mapa 1 : 50 000, list 14-34 Svitavy). Toto řešení 

je v souladu s interpretací v seismickém profilu (viz komentář k HGR 4231). Směrem dále k JV až V 

je v řezu zobrazen téměř uniformní úklon, s poměrně bezvýznamným vertikálním porušením v 

místech morfologicky výrazného východního okraje svitavského příkopu, kolem km 4,5.  

Šikmo podél osy dřívější „ústecké synklinály“ je veden  řez SV1 severovýchodního směru (Obrázek 

4-22) prochází svitavským příkopem podél jeho osy. V oblasti Radiměře na západním okraji řezu SV1 

je zastižen cenoman vycházející na povrch v erozním „radiměřském okně“ (Vajdík et al., 1978). Míra 

frakturace v osní oblasti radiměřského hřbetu je jistě výraznější, než je v řezu schematicky naznačeno, 

ale dosud není známa ve větším detailu. Od radiměřské flexury přes oblast Vendolí řez šikmo sleduje 

vrstevní celky ukloněné k východu, a za vrtem 4232-3B Vendolí interpretujeme jižní vyznění 

semanínské zlomové zóny. Vertikální skok zde je v prvních desítkách metrů. Směrem dále k severu je 

blok svitavského příkopu výrazně ploše uložen, takže připomíná geometrii plochých příkopů - „box-

grabens“, typickou pro pánve typu pull-apart na horizontálních posunech (např. Dooley a McClay, 

1997). 

V rámci projektu Rebilance bylo pro rajon 4270 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 z předchozí etapy Syntézy české křídové pánve (Valečka et al. 1999). Pro 

potřeby koncepčního a hydrodynamického modelu byl počet zlomů redukován.  

V geologickém modelu stropu kolektoru B (bělohorského souvrství) je znázorněna plošná představa o 

struktuře „ústecké synklinály v povodí Svitavy“ (Obrázek 4-19). Západní část rajonu tvoří soustava 

autonomních hrástí Kozlovského hřbetu, Javornického hřbetu a Stašovského hřbetu. Východní část 

hrásťové struktury tvoří k V ukloněné křídové vrstvy – tzv radiměřskou flexuru (Obrázek 4-18), 

v oblasti Kozlovského hřbetu jde o orlicko-ústeckou flexuru (Soukup in Svoboda ed. 1962). Svitavský 

příkop je na Z vymezen tektonickou zónou semanínského zlomu (v geologickém modelu 

zjedodušenou jedním zlomem), na V svitavským zlomem. Rovněž na J a na S je svitavský příkop 

omezen tektonicky. Na severu příkop zasahuje až k České Třebové. Východně od svitavského příkopu 

se zvedá další hrásťovitá struktura, která je však zachovaná jen částečně v důsledku kenozoické 

inverze reliéfu. Jádro hrásťovité struktury (dříve osu litické antiklinály) dnes představuje perm 

Českotřebovské brázdy (již mimo rajon 4232). 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

50 

 

Obrázek 4-18: Letecký pohled na erozní údolí Svitavy u Březové nad Svitavou 

V horní části obce je jímací území březovského vodovodu. V pozadí je Stašovský hřbet jehož v. svah tvoří 

radiměřská flexura 
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Obrázek 4-19: Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství (kolektor B) v m n. m. Výchozy kolektoru B jsou 

modrou barvou 

 

 





 

 

Obrázek 4-20: Geologický řez SZ_1  



 

 

Obrázek 4-21: Geologický řez SZ_2  



 

Obrázek 4-22: Geologický řez SV_1 
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4.2. HYDROLOGIE  

 

Vzhledem k nevelkým výškovým  rozdílům nepřesahujícím 350 m (nejvyšším bodem je na Z v ose 

Potštejnské antiklinály - Drašarov 686 m n.m., na V na Hřebečovském hřbetu - Roh 660 m n.m.;  

nejnižší bod představuje hladina Svitavy na kótě přibližně 330 m n.m.) je na jeho území zastoupena 

pouze jediná klimatická oblast - mírně teplá oblast B. Největší část rajonu jv. od spojnice obcí Pomezí 

- Mikuleč - Třebovice je možno přiřadit mírně teplému, mírně vlhkému vrchovinovému okrsku B5. 

Údolí středního toku Svitavy až po Brněnec lze již přiřadit do  mírně teplého, mírně vlhkého okrsku 

B3. 

Průměrné roční srážkové úhrny se v nížinných částech pohybují kolem 600-700 mm. Izohyeta  

800 mm je  překročena na Kozlovském a Hřebečovském hřbetu. Průměrné roční  srážky až přes 

900 mm  možno očekávat ve vrcholových polohách návětrnného sz. úbočí Hřebečovského  hřbetu. 

Z hlediska průměrných ročních teplot vzduchu spadá celé území mezi izotermy 6,5 a 7,5 
o
C. Nejbližší 

stanice s měřením teploty byly Litomyšl 7,8 
o
C, Banín-vodárna 6,6 

o
C (nečekaně nízká teplota) a 

Jevíčko 7,6 
o
C. Srážkové úhrny (Tabulka 4-1) ve vegetačním období (duben-září) v dlouhodobém 

průměru převyšují úhrny za období vegetačního klidu (říjen-březen). Roční kolísání srážek je také 

patrné ve srovnání maximálních a minimálních  průměrných mesíčních úhrnů srážek. Nejvíce srážek 

spadne v letních měsících (VI-VIII) nejméně srážek je v dlouhodobém průměru pozorováno v březnu. 

S tímto rozložením srážkových úhrnů a ročním kolísáním průměrných teplot vzduchu souvisí úzce i 

vysoká hodnota průměrného ročního výparu mezi 460 a 480 mm. 

 

Tabulka 4-1: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek v rajonu 4232 a okolí ze staršího období (1931-1960) 

stanice (m n.m.) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII  

Mikuleč (513) 50 47 44 50 77 83 95 89 58 59 49 44 745 

Banín-vodárna (398) 36 37 33 41 62 87 81 81 43 49 41 37 628 

Brněnec (375) 35 35 30 39 60 91 88 81 42 48 39 34 622 

Stvolová-Vlkov (415) 36 35 30 40 64 83 88 77 44 51 42 37 627 

Letovice (337) 33 32 27 36 60 74 82 72 40 45 40 32 573 

 

Proměnlivost srážek na ploše rajonu 

 

Obrázek 4-23: Výškopis [m n. m.]   Obrázek 4-24: Průměrné roční srážkové úhrny (1981–2010) [mm/rok] 
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V tabulkách 4-2 a 4-3 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981–2010, 

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

rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4270 roste – byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C za rok; zatímco u srážek z hlediska statistického 

hodnocení nebyl mezi obdobími 1981–2010 a 2001–2010 zjištěn významný trend. Více viz kapitola. 

6. 

 

Tabulka 4-2: Vývoj srážkových úhrnů  

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 4232 646.35 650.71 1.01 705.99 1.08 

povodí Svitava (Rozhraní) 646.05 642.38 0.99 691.51 1.08 

 

Tabulka 4-3: Vývoj teploty vzduchu 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[°C] [°C] dif. [°C] [°C] dif. [°C] 

.HGR 6.75 7.35 0.60 7.64 0.29 

povodí Svitava (Rozhraní) 6.73 7.42 0.69 7.71 0.29 

 

Z hydrologického hlediska se území rajonu rozkládá podél hlavní evropské rozvodnice, která odděluje 

pomoří Severního a Černého moře. Větší část HGR 4232 patří do povodí Moravy a jejích přítoků. 

Rajon 4232 je odvodňován řekou Svitavou (ČHP 4-15-02). Severní část rajonu (na sever od 

evropského rozvodí) je odvodňována Třebovkou (1-02-02-36) náležející do povodí Labe. 

Povrchový odtok z území zprostředkovávají i méně významné vodní toky, mnohé z nich mají 

charakter občasných toků. Přesun vodních mas v tomto území probíhá převážně podpovrchovou 

cestou, pouze v tektonicky predisponovaných zařízlých údolích dochází k drenáži těchto vod do 

zmíněných hlavních povrchových vodotečí. V údolí těchto vodních toků, případně přímo v jejich 

korytech, je dokumentováno mnoho vrstevných, případně přelivných pramenů (nejvýznamnější v 

okolí Březová nad Svitavou).  

Většinu plochy HGR 4232 tvoří povodí Svitavy uzavřené vodoměrnou stanicí Rozhrání (4520). 

Hranice tohoto povodí zhruba kopírují hranice HGR 4232. Průtok je dlouhodobě pozorovaný 

vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

 

Tabulka 4-4: Průměrné průtoky v zastoupených stanicích ve správě ČHMÚ 

Vodní tok Stanice Plocha povodí (km2) Průměrný průtok (m3/s) 

Svitava Rozhraní 227,10 1,26 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KLASICKÝMI 

METODAMI 

Pro výpočet přírodních zdrojů hydrologickými metodami byly využity základní morfometrické 

charakteristiky povodí (plocha a nadmořská výška), základní klimatologické charakteristiky v území 

(ovzdušné srážky a teploty vzduchu), hydrologické časové řady denních průtoků ze shora 

uvedených referenčních vodoměrných stanic ve správě ČHMÚ za období 1981 až 2010 a výsledkový 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

57 

soubor přímých hydrometrických měření uskutečněných jak v uplynulých desetiletích, tak v rámci 

projektu. 

Nedostatkem pro interpretaci hydrologických řad je malý počet vhodně umístěných stanic 

v okrajových profilech HGR 4232. 

 

MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ VE VODOPISNÉ SÍTI 

Pro identifikaci významnějších příronových úseků a úseků s poklesem průtoků byly rekapitulovány 

výsledky dřívějších hydrologických měření metodou postupných profilových průtoků (PPP) ve 

vodopisné síti hydrogeologického rajonu. Soubor výsledků byl rozšířen o nová aktuální měření 

uskutečněná v letech 2013 až 2015 shodnou metodou. 

V HGR 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy byla hydrometrická měření realizována na 

Radiměřském potoku (č. povodí 4-15-02-006), Vendolském potoku (č. povodí 4-15-02-004), Bělském 

potoku (č. povodí 4-15-02-010) a Chrastovském potoku (č. povodí 4-15-02-015) v povodí řeky 

Moravy. 

 

 

Obrázek 4-25: Situace profilů na Radiměřském potoce 

                 Zdroj: Podkladová data © ČÚZK (ZM10); http: //geoportal.cuzk.cz 

 

Radiměřský potok pramení z. od obce Radiměř, poblíž silnice do obce Pomezí. Byl měřen v délce 

cca 8 km od pramene u domu s č. p. 353. Výše bylo koryto suché. Vzdálenosti mezi měrnými profily 

se pohybovaly od 0,5 do 1,2 km. Odvodňuje křídové sedimenty (pískovce, prachovce, spongolity) v j. 

části Javornického hřbetu, které jsou tektonicky silně postiženy, a vlévá se z levé strany do řeky 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Svitavy. Z hydrogeologického pohledu se jedná o čtyři, převážně samostatné zvodně, vázané na 

hydrogeologické kolektory A, B, C a D 

 

Tabulka 4-5: Hydrometrické měření Radiměřského potoka 30. 8. 2013 

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

(m3/s) 

1 Radiměřský potok – pramen za domen č. p. 353 0,0017  

2 Radiměřský potok u mostku u domu č. p. 347 0,0042 ↑0,0025 

3 Radiměřský potok přes cestu naproti domu č. p. 322 0,0195 ↑0,0153 

4 Radiměřský potok přes cestu naproti domu č. p. 422 0,0206 ↑0,0011 

5 Radiměřský potok u mostku mezi kostelem a ZŠ 0,015 ↓0,0056 

6 Radiměřský potok přes cestu od domu s č. p. 153 0,0194 ↑0,0044 

7 Radiměřský potok u mostku s příjezdem k domu s č. p. 77 0,0142 ↓0,0052 

8 Radiměřský potok poblíž domu s č. p. 5 0,0151 ↑0,009 

9 Radiměřský potok u mostu silnice do obce Banín 0,0106 ↓0,0045 

 

Za účelem objasnění funkce existující podélné a příčné tektoniky bylo vytyčeno 9 hydrometrických 

profilů od počátku toku až po silnici Radiměř – Banín. Za touto silnicí je koryto Radiměřského potoka 

až do soutoku s řekou Svitavou opatřeno nepropustným betonovým žlabem. Tabulka 4-5 ukazuje, že 

přibližně mezi profily č. 4 a 5, 6 a 7 a mezi profily č. 8 a 9 dochází ke ztrátě vodnosti, zatímco ostatní 

úseky jsou příronové. Především je významně příronový úsek mezi profily č. 2, 3 a 4, nacházející se 

v území, kde prochází významná podélná tektonická porucha zhruba S – J směru (Radiměřská 

flexura), která je vyznívající části semaninského zlomu. Tektonické porušení se projevuje vznikem 

četných pramenů v pravobřežní i levobřežní části toku a to nejen viditelných, ale i skrytých, které přes 

fluviální sedimenty málo vyvinuté údolní nivy ústí přímo do vodoteče. Ztrátové úseky jsou místa, kde 

dochází k infiltraci do nesaturované a 1. zvodně (kolektor C). Celkově představují tyto úseky zhruba 3 

km na dolním toku Radiměřského potoka. Ztrátové úseky jsou podmíněny zlomovou tektonikou směru 

VSV – ZJZ vedoucí napříč údolím Radiměřského potoka. Z minulých poznatků víme, že při vyšších 

vodních stavech dochází i k vyšší infiltraci povrchové vody do nesaturované zóny. 

 

Vendolský potok pramení jz. od obce Vendolí. Přes celou obec byl potok suchý, až za obcí, jv. od ní, 

odkud pak potok míří v. směrem až do soutoku s řekou Svitavou v obci Hradec nad Svitavou. Byl 

sledován potok od pramene až po ústí v délce asi 8,5 km. Byly vytyčeny jen 3 hydrometrické profily 

se vzdálenostmi 1 a 7,5 km. Potok odvodňuje j. část Javornického hřebenu, který je budován 

křídovými sedimenty (pískovce, prachovce, spongolity).  

 

Tabulka 4-6: Hydrometrické měření Vendolského potoka 1. 11. 2013 

Profil 

č. 
Situace vodoměrného profilu Průtok Q (m3/s) 

Velikost příronu=↑ ztráty=↓ 

(m3/s) 

1 Vendolský potok z. od obce Vendolí v lese 0,003  

2 Vendolský potok v. od obce Vendolí na křížení s polní cestou 0,0048 ↑0,0018 

3 Vendolský potok s. od ČOV v obci Hradec nad Svitavou 0,0062 ↑0,0014 

 

Ve skutečnosti je úsek toku mezi profily č. 1 a 2 ztrátový v prostoru semaniského zlomu S – J směru, 

který je v místě překryt kvartérními fluviálními písčitými štěrky. Teprve v území překrytém sprašemi 

a sprašovými hlínami, kde je komunikace povrchových vod s nesaturovanou zónou minimální dochází 
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k obnovení vodnosti toku Vendolského potoka v nevýrazné údolní nivě budované deluviofluviálními 

písčitojílovitými až písčitými hlínami na křídových sedimentech převážně jílovitého charakteru. 

 

 

Obrázek 4-26: Situace profilů na Vendolském potoce  

                 Zdroj: Podkladová data © ČÚZK (ZM10); http: //geoportal.cuzk.cz 

 

Bělský potok pramení v obci Lavičné a teče směrem k JV přes obce Bělá nad Svitavou a Brněnec, kde 

se vlévá z pravé strany do řeky Svitavy. Vodoteč Bělského potoka jsme sledovali v délce přibližně 4 

km s úseky mezi hydrometrickými profily od 0,5 do 1 km. Potok odvodňuje j. část Svitavské 

pahorkatiny, která je geologicky tvořena křídovými sedimenty jizerského souvrství (slínovce, 

pískovce, prachovce, spongility). Potok má nevýraznou údolní nivu budovanou fluviálními 

písčitohlinitými sedimenty.  

 

Tabulka 4-7: Hydrometrické měření Bělského potoka 5. 6. 2014  

Profil 

č. 
Situace vodoměrného profilu 

Průtok Q 

 (m3/s) 

Velikost příronu=↑  

ztráty=↓ (m3/s) 

1 Bělský potok mezi koupalištěm a domem s č. p. v obci Bělá nad Svitavou 0,010  

2 Bělský potok za OÚ u mostku k hasičárně v obci Bělá nad Svitavou 0,021 ↑0,011 

3 Bělský potok u mostku příjezdu k domu č. p. 25 v Bělé nad Svitavou 0,0163 ↓0,0047 

4 Bělský potok pod autobusovou zastávkou Bělá nad Svitavou, kuželna 0,0073 ↓0,0090 

5 Bělský potok šikmo přes cestu od domu s č. p. 217 v obci Brněněc 0,0072 ↓0,0001 

6 Bělský potok v obci Brněnec u domu s č. p. 11 0,0084 ↑0,0012 

7 Bělský potok v obci Brněnec naproti domu s č. p. 4 0,0217 ↑0,0133 

8 Bělský potok v obci Brněnec naproti domu s č. p. 6 0,027 ↑0,0053 

 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Tabulka 4-7 zřetelně ukazuje ztrátovou zónu mezi profily č. 3, 4 a 5, do které jsou situovány četné 

zlomy směru SSZ – JJV a SSV – JJZ a povrchová voda Bělského potoka zde infiltrovala v množství 

0,0138 m
3
/s. Dolní úsek toku je pak výrazně příronový (0,0186 m

3
/s), protože údolí potoka prořezává 

ve své dolní části kolektory C a B. 

 

 

Obrázek 4-27: Situace profilů na Bělském potoce 

                 Zdroj: Podkladová data © ČÚZK (ZM10); http: //geoportal.cuzk.cz 

 

Chrastovský potok pramení v obci Rudná na protějším svahu údolí řeky Svitavy než Bělský potok. 

V délce cca 7 km teče směrem k JZ a vlévá se do řeky Svitavy z levého břehu. Hydrometrické profily 

jsou ve vzájemní vzdálenosti od 0,4 do 4 km. Chrastovský potok odvodňuje j. část Svitavské 

pahorkatina na levém břehu řeky Svitavy, která je budována křídovými sedimenty jizerského a 

bělohorského souvrství (pískovce, slínovce, prachovce, spongility) a má nevýraznou údolní nivu 

vyplněnou kvartérními fluviálními sedimenty písčitohlinitého charakteru. 

 

Tabulka 4-8: Hydrometrické měření Chrastovského potoka 3. 7. 2014 

Profil 

č. 
Situace vodoměrného profilu 

Průtok Q 

 (m3/s) 

Velikost příronu=↑  

ztráty=↓ (m3/s) 

1 Chrastovský potok v obci Rudná u mostu příjezdu do bývalého areálu JZD * 0,0003  

2 Chrastovský potok za odbočkou silnice do obce Želivsko sucho ↓0,0003 

3 Chrastovský potok u koupaliště v obci Moravská Chrastová 0,001 ↑0,001 

4 Chrastovský potok v  Moravské Chrastové 80 m sv. od silnice za č.p.16 0,0115 ↑0,0105 

Vysvětlivky: * průtok v toku nemohl být změřen přístrojem C2 z důvodů malé výšky vodního sloupce a byl proto 

kvalifikovaně odhadnut 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Obrázek 4-28: Situace profilů na Chrastovském potoce 

                 Zdroj: Podkladová data © ČÚZK (ZM10); http: //geoportal.cuzk.cz 

 

Tabulka 4-8 uvádí naměřené hodnoty, kdy nepatrné průtočné množství povrchové vody odhadnuté na 

profilu č. 1 v množství 0,0003 m
3
/s po toku zaniklo, takže v profilu č. 2 bylo koryto potoka zcela 

suché. Od profilu č. 2 vodoteč získávala na vodnosti, takže dolní úsek toku v délce 1,5 km se jevil jako 

příronový. Údolí Chrastovského potoka prořezává křídové sedimenty svrcho až spodno turonského 

stáří s hydrogeologickými kolektory ve středním a spodním turonu (kolektory C a B). 

 

ZÁVĚRY HYDROLOGICKÝCH MĚŘENÍ 

Realizovaná měření potvrdila předpokládanou složitou vazbu mezi povrchovými a podzemními 

vodami v křídových rajonech. Příronové úseky toků indikují odvodnění hydrogeologických kolektorů 

v drénovaných částech struktur, naopak ztrátové úseky dokládají funkci hydrogeologických kolektorů 

v oblastech tvorby vody. 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Obrázek 4-28b Souhrn expedičních hydrometrování  
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4.3. HYDROGEOLOGIE 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný vodní útvar 

se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. březovským 

vodovodem pro zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy a 

skupinovým vodovodem Březovsko. Z „Klasifikace území ČR z hlediska potřeby hodnocení zdrojů 

podzemních vod“ (Herrmann, 2008), zpracované na základě výzvy Ministerstva životního prostředí 

ČR, podané prostřednictvím odboru 660 – ochrana horninového a půdního prostředí vyplynulo na 

základě zvolených hodnotících indikátorů (Herrmann, 2008), že v případě výše uvedeného HGR 4232 

se jedná o rajon vodohospodářsky významný „intenzivně využívaný odběry podzemních vod a 

s významným oběhem podzemních vod“.  

Z hlediska vodohospodářské bilance se jedná o rajon  bilančně napjatý s odběrem přes 50 % zdrojů. 

Podle plánu oblasti povodí Dyje vychází HGR 4232 ve všech kritériích jako rizikový. Pro pochopení 

problematiky vodárenské exploatace I. a II. březovským vodovodem, vodovodem Svitavy a Březovsko 

uvádíme v následující části stručné hydrogeologické poměry HGR 4232. 

 

CELKOVÝ PŘEHLED 

Nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule zakončený brachysynklinálním uzávěrem, který je 

součástí HGR 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy, představuje z hydrogeologického hlediska 

dvoukřídlou strukturu se čtyřmi, převážně samostatnými zvodněmi, vázanými na hydrogeologické 

kolektory v cenomanu (A), spodním turonu (B), středním turonu (C) a coniaku (D). Uvedené 

kolektory jsou vzájemně odděleny sedimentárními horninami (slínovci, jílovci) s funkcí izolátorů. 

Tyto hydrogeologicky příznivé vlastnosti podmínily vznik významné akumulace podzemních vod, 

projevující se četnými vydatnými přelivnými prameny v místě drenážní báze řeky Svitavy v okolí 

Březové nad Svitavou. Existence těchto pramenů způsobila kolem roku 1900 nebývalý zájem o jejich 

vodárenské využití pro zásobení města Brna pitnou vodou. K tomu došlo v roce 1913 I. březovským 

vodovodem, kterým bylo z okolí Březové nad Svitavou dopraveno potrubím do Brna cca 300 l/s 

kvalitní pitné vody. Po I. světové válce se zájem hydrogeologů o tuto strukturu ještě zvýšil. Četné 

hydrogeologické průzkumy ukázaly, že je zde možno podchytit a získat další množství pitné vody pro 

Brno. Výsledkem všech těchto snah bylo vybudování a v roce 1975 i uvedení do provozu II. 

březovského vodovodu s celkovou kapacitou podchycené pitné vody cca 1000 l/s. Tím se zvýšilo 

celkové množství pitné vody, odebírané v okolí Březové nad Svitavou a dopravované do Brna I. a II. 

březovským vodovodem na cca 1300 l/s. 

Z hydrogeologického hlediska jsou ze všech výše uvedených zvodní pro vodárenskou exploataci 

nejvýznamnější zvodeň vázaná jednak na pískovce spodního turonu (B) a jednak na pískovce 

středního turonu (C), přičemž posledně jmenovaná reprezentuje cca 80 % veškeré využívané 

podzemní vody. 

Vznik a doplňování zásob podzemní vody v této hydrogeologické struktuře se děje především infiltrací 

atmosférických srážek do horninového prostředí. Příznivou vlastností pro doplňování zásob podzemní 

vody do nejvýznamnější zvodně, vázané na hydrogeologický kolektor středního turonu (C), je 

převážné odkrytí celého střednoturonského kolektoru, u něhož v důsledku exogenních procesů došlo 

k denudaci nadložních křídových souvrství.  

Zvodeň, vázaná na hydrogeologický kolektor ve spodním turonu (B), která zahrnuje cca 20 % 

vodárensky využívané podzemní vody, je naopak převážně v celé ploše překryta nadložním 
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souvrstvím středního turonu a infiltrační plochou je zde pouze úzký pruh spodnoturonských 

sedimentů, vystupujících v důsledku brachysynklinální stavby v podobě kuest při okraji 

hydrogeologické struktury na povrch. 

Rozhodující význam pro infiltraci atmosférických srážek i pro vlastní oběh podzemních vod mají celé 

sítě více či méně rozevřených puklin, jejichž vznik byl podmíněn tektonickými pohyby. Směry puklin 

se do značné míry shodují s tektonickými liniemi podélného (SSZ – JJV) i příčného (ZSZ – VJV až Z 

– V) směru. 

Při vsaku atmosférických srážek na příslušných infiltračních plochách dochází k jejich stékání po 

jednotlivých dělicích plochách – izolátorech – a k hromadění v jednotlivých hydrogeologických 

kolektorech v osové části synklinály. Zde dochází k vytvoření soustředěného proudu podzemní vody, 

směřujícího od místa hydrogeologické rozvodnice na severu (linie Opatov – Opatovec) do oblasti 

působení erozivní báze řeky Svitavy na jihu (viz Obrázek 4-1). V místě, kde řeka Svitava působením 

eroze „nařízla“ zvodněné hydrogeologické kolektory ve středním a spodním turonu, došlo 

k přirozenému odvodnění celé struktury četnými přelivnými prameny (Banínské, Hladové, Muzlovské, 

Petrovy, Sulkovy a Nádražní prameny), převážně podchycenými nebo ovlivněnými vodárenským 

provozem. Přelivné prameny, náležející zvodni středního turonu (Banínské, Muzlovské a Petrovy) 

jsou jímány násoskovými řady, zatímco prameny náležející zvodni ve spodním turonu jsou nepřímo 

podchyceny, případně výrazně ovlivněny vodárenskou exploatací pomocí jímacích vrtů, vyhloubených 

do této zvodně. 

Směr soustředěného proudu podzemní vody je zhruba totožný se směrem povrchového odvodnění 

zájmové struktury, to je od S k J. Celá struktura je povrchově odvodněna řekou Svitavou a jejími 

přítoky. Uzávěrový profil povrchového (i podzemního) odvodnění je totožný s brachysynklinálním 

uzávěrem struktury (vodoměrná stanice ČHMÚ v Rozhraní). 

Celá struktura je zhruba trojúhelníkovitého tvaru, kde vrchol trojúhelníka je v místě jímacího území. 

Tím lze vysvětlit i různou délku dobíhání infiltrovaných atmosférických srážek do oblasti jímání. Při 

nasycení střednoturonského kolektoru srážkovou vodou z jarního tání prakticky bezprostředně po jeho 

ukončení dochází k vodárenské exploataci s maximální vydatností této zvodně, která se pozvolna 

směrem k podzimu snižuje. V této době však dochází v důsledku retardace 4–6 měsíců infiltrovaných 

srážkových vod z jarního tání k naplnění zvodně ve spodním turonu a tím k možnosti získat 

vodárenský odběr prakticky na úrovni jeho maximální vydatnosti. Toto optimální rozdělení dotace 

zásob podzemní vody umožňuje získat prakticky po celý rok zhruba stejnou velikost jímatelného 

množství podzemní vody pro zásobení města Brna. 

Jak již bylo výše uvedeno, pro nahrazování úbytku podzemní vody ve zvodni v důsledku vodárenské 

exploatace má zásadní význam velikost srážek a jejich rozložení v čase a prostoru. Zvláštní význam 

přitom mají pevné srážky, poněvadž voda ze sněhových srážek po určitou dobu zůstává ve sněhové 

pokrývce a neúčastní se oběhu vody. Při delším trvání sněhové pokrývky dochází k přerušení 

doplňování zásob podzemní vody v jednotlivých zvodních a tím k poklesu jejich hladin, vydatností 

pramenů a v neposlední řadě i vydatností jímacích zařízení. Ve sněhové pokrývce se někdy v této 

oblasti naakumulují zásoby vody, uvolňující se až při jejím tání, kdy voda z tajícího sněhu nejprve 

odtéká po povrchu a později po rozmrznutí půdy se pak vsakuje a podílí se významně na doplňování 

zásob podzemních vod v jednotlivých zvodních. V oblasti jímacího území březovského vodovodu 

převládá doplňování podzemních vod během jarního období, případně již v druhé polovině zimního 

období. To se projevuje na bezprostředním vzestupu hladin podzemní vody ve střednoturonské zvodni 

C (I. zvodeň). Těsný vztah závislosti mezi infiltrací atmosférických srážek a vzestupem hladiny 

podzemní vody v I. zvodni byl prokázán u pozorovacího vrtu V12 (Krčmář, Kříž, 1987). 
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Jistou komplikací v poměrně logickém vzniku a doplňování zásob podzemní vody v rámci obou 

vodárensky exploatovaných zvodní (I. a II.) je porušení západního křídla synklinály HGR 4232 

v podélném směru (S – J) semanínským zlomem v délce cca 30 km. Celá linie tohoto zlomu je 

doprovázena zhruba 100 – 200 m širokým doprovodným drceným pásmem s výškou skoku v oblasti 

Svitav a severně 150 – 200 m. Díky tomuto vertikálnímu posunu se v rámci křídového komplexu 

přímo na zlomu proti sobě ocitají souvrství s kolektorskými a izolátorskými vlastnostmi, což má 

především pro souvrství cenomanu (kolektor A) a spodního turonu (kolektor B) ve východním křídle 

synklinály za následek vznik nepropustné bariéry na horninách poličského krystalinika. V důsledku 

toho se východní křídlo synklinály stává jednokřídlou hydrogeologickou strukturou, kde infiltrující 

srážky na výchozech jednotlivých kolektorů stékají po mezivrstevních resp. počevních izolátorech k 

semanínskému zlomu, kde jsou buď usměrněny nepropustnou bariérou k jihu a v případě, kdy se jeden 

kolektor ocitá proti jinému, může docházet ke vzájemnému mísení. 

 

Tabulka 4-9: Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru křídy jižní části Ústecké synklinály 
 (Čurda 2000)  

 

 

PODROBNĚJŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ  

Označení velikosti transmisivity (nízká, střední atd.) v následujícím textu odpovídá klasifikaci hornin 

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

klasifikaci propustnosti hornin (Jetel 1973). 

 

Podloží české křídové pánve 

Podloží svrchnokřídových sedimentů na území HGR 4280 tvoří hlavně metamorfované horniny 

letovického krystalinika a sedimenty permského stáří vyplňující poorlickou pánev (brázdu) a 

boskovickou brázdu. Všechny tyto horninové komplexy mají charakter počevního izolátoru. 

K vertikálnímu přetékání s nadložní pánevní hydrogeologickou strukturou může docházet pouze 

omezeně, a to po tektonických liniích. 
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Kolektor A 

Bazální průlinovo-puklinový kolektor A je vázán na pískovce a slepence perucko-korycanského 

souvrství, vzájemně oddělené izolačními vložkami jílovců a lupků. Nasedá na podložní rozpukané a 

zvětralé krystalinikum (zastiženo starým jímacím vrtem pro bývalou továrnu Siegel-Goldstein v 

Moravském Lačnově v osní části synklinály na kótě 140 m n.m., Schnabel 1929; strukturními  

hydrogeologickými vrty HV-1003 a HV-1004A Vendolí v zóně semanínského zlomu na kótách 280 a 

250 m n.m., vrty HV-1007A Opatovec a HV-1005 Svitavy  v ose synklinály  na kótách 120 a 

100 m n.m., Slavík 1980 a  vrtem KH-1 Kamenná Horka  ve v.křídle synklinály na kótě  240 m n.m., 

Kněžek 1972), jehož tektonické poruchy by mohly přispívat k proudění podzemní vody z okolního 

krystalinika směrem  do křídových sedimentů. Většina hlubokých hydrogeologických vrtů v s. části 

rajonu 4232 dokumentovala v podloží bazálního kolektoru A horniny permu (např. vrty US-3A 

Semanín, US-4A Opatov, US-9A Rybník, US-10A Nový Rybník, US-11A Helvíkov, Herrmann 1977; 

vrt HV-1008 Dětřichov, Slavík 1980; vrt K-1 Koclířov, Tůma 1969). Generelně možno všem 

předkřídovým jednotkám přisoudit úlohu nepropustného počevního izolátoru celého pánevního 

zvodněného systému křídových sedimentů.  

Bazální průlinovo-puklinový kolektor A je vázán na pískovce a slepence perucko-korycanského 

souvrství, vzájemně oddělené izolačními vložkami jílovců a lupků, které byly ještě do nedávné doby 

předmětem těžby ve v. okraji HGR 4232 mezi Mladějovem a Hřebčem. Kolektor A s napjatou 

hladinou  se i přes existenci lokálních izolátorů jeví z hydraulického hlediska jako homogenní celek. Z 

vodohospodářského hlediska jde o nevýznamný zvodněný kolektor s malou mocností a s omezenou 

možností doplňování zásob podzemní vody, ke kterému může docházet pouze v infiltračních plochách 

na obnažených  čelech křídových kuest na okrajích  brachysynklinály a omezeně i po tektonických 

zónách z kolektoru B eventuálně i z podloží. Převážná část kolektoru A je překryta mladšími 

křídovými souvrstvími, které brání přímé infiltraci srážek a tím i doplňování zásob podzemní vody. Na 

základě statistického zpracování údajů o transmisivitě (Tabulka 4-10) lze zařadit kolektor A mezi 

velmi značně nehomogenní kolektory s nízkou až střední transmisivitou, která dosahuje maxima v tzv. 

semanínsko-malonínské depresi s největší mocností kolektoru A přes 50 m.  

Prameny na levém břehu Křetínky mezi Bohuňovem a Prostředním Poříčím jsou vázány na styk 

krystalinika, případně peruckých vrstev, a zvodně v korycanských vrstvách. Jejich vydatnost se 

pohybuje od několika desetin do 1,2 l/s (pramen dříve sledovaný ČHMÚ v Horním Poříčí). 

Větší význam ve srovnání s vodárenským  využitím má kolektor A ve v. okraji ústecké synklinály z 

hlediska ložiskově hydrogeologického, protože již od počátku druhé poloviny 18. století jsou v 

Hřebečovském hřbetu doloženy kutací práce na uhlí, které pozdě ji přerostly v těžbu keramických jílů 

a jílovců. Celá oblast dřívější intenzivní  těžby mezi Mladějovem, Novou Vsí a  Hřebčem má velmi 

příznivé ložiskově hydrogeologické  poměry dané malými přítoky podzemní vody do důlních děl. 

Ložiska keramických jílů a jílovců perucko-korycanského souvrství leží podél  hydrogeologické 

rozvodnice ve v. okraji synklinály vysoko nad úrovní erozních bází řek Svitavy a Třebovky. 

Hřebečovský hřbet mezi Kamennou Horkou a Třebovickým sedlem tvoří také hlavní evropské rozvodí 

povrchových vod. Poloha ložisek na rozvodí je velmi  výhodná pro jejich celkové zvodnění, protože 

přítoky vod jsou podmíněny pouze infiltrací atmosférických srážek spadlých na velmi plošně 

omezeném infiltračním  povodí ložisek.  Infiltrované atmosférické  srážky se poblíž výchozů kolektoru 

A nemohou akumulovat, ale proudí ve směru předpokládaného spádu hladiny směrem k Z do osní 

části ústecké synklinály. Méně vydatné prameny podél hranice křídových sedimentů  a permu  jsou  

především  suťového, případně zlomového (jako např. pozorovaný  pramen sítě ČHMÚ PB-0035  

Zvěříňák v Damníkově) typu a  jsou dotovány přímo  infiltrovanou srážkovou vodou a jen v omezené 
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míře  podzemní vodou přepadající  na výchozech propustných křídových hornin kolektorů A, případně 

i B, které jsou skryty v podloží sutí. 

Odvodnění ložisek otevřených v dřívějších dobách bylo dosaženo dovrchně raženými vodními štolami 

(jejich pozůstatkem je např. i pozorovaný pramen sítě ČHMÚ PB-0049 Nad drážkou v Nové Vsi). 

Tyto štoly byly raženy podložními permskými horninami, které jsou jen slabě propustné a poměrně 

stabilní. Rozsah odvodnění rozfárané části ložiska byl omezen nutným spádem odvodňovacích štol k 

V a úklonem ložiska k ZJZ. V 60. létech dvacátého století se těžba posunula mimo drenážní dosah  

vodních štol a muselo být zahájeno odčerpávání podzemní vody. Ložiska v okolí Nové Vsi 

odvodňovala vodní štola Hugo Karel, ze které ještě v roce 1960 vytékalo až 2,5 l/s důlní vody  

(Pelikán 1968). Z oblasti dolu Václav Theodor odtékalo vodní štolou 1,5 l/s, další  4 l/s byly 

odčerpávány. Přítoky do štoly Emil činily  pouze 0,2 l/s. Specifický přítok podzemních vod činil 

průměrně 1 až 2 l/s/km
2
. Velikost přítoků však nebyla v přímé závislosti na délce chodeb, protože 

některé části chodeb byly prakticky suché. Největší přítoky nastávaly vždy v nadloží svrchní  sloje, 

kde vlivem zálomových puklin nebo tektonických poruch  docházelo i k částečné drenáži nadložního 

puklinového kolektoru B. Hlavní hydrogeologické problémy doprovázející těžbu jsou však do 

současnosti dány velmi nepříznivým chemismem důlních vod, který je ovlivňován oxidací sirníků 

obsažených v některých jílovcových polohách.  

Izolátor A/B je vázán na plastické slínovce bělohorského souvrství (pásmo IIIa) s mocností do 2 m a 

plošným rozsahem od povídajícím rozšíření kolektoru A s výjimkou j.části brachysynklinálního 

uzávěru, kde dochází k  vykliňování jednotlivých souvrství  a tím  i redukci  jejich mocnosti,  v 

důsledku čeho může v některých místech izolátor A/B zcela chybět. Pravděpodobně faciální změnou 

lze vysvětlit částečnou netěsnost izolátoru A/B při hranici s rajonem 4231 v okolí Semanína a 

Opatova, kde dochází k protlačování podzemní vody bazálního kolektoru A do nadložního kolektoru 

B,  čímž se drénuje nejvýraznější  akumulace podzemní vody kolektoru  A  v  semanínsko-malonínské  

depresi, dokumentovaná vrty US-3A Semanín, US-4A  Opatov, US-9A  Rybník, US-10A  Nový 

Rybník a US-11A Helvíkov  (Herrmann 1977), jakož  i vrtem BK-4  Opatovec (Hercog et al. 1971) či 

vrty HV-1007 Opatovec a HV-1008 Dětřichov (Slavík 1980). 

Kolektor B 

Puklinový kolektor  B (tzv. II. horizont)  ve tvaru 40 až 60 m mocné mírně prohnuté desky je 

budován pískovci, písčitými slínovci a  prachovci horní části inverzního sedimentačního cyklu 

bělohorského souvrství. Kolektor s napjatou hladinou s negativní výstupní úrovní byl hydrogeologicky 

zkoumán jak v oblasti infiltrace, tak v oblasti drenáže podél erozní báze řeky Svitavy. Výsledky 

zpracování údajů o transmisivitě (Tabulka 4-10) řadí kolektor B mezi extrémně nehomogenní 

kolektory s nízkou až velmi vysokou transmisivitou. Kolektor B je v blízkosti osy synklinály porušen 

semanínským zlomem (Malkovský 1979), který ho rozděluje na dvě výškově proti sobě posunuté 

části. Tato zlomová porucha, sledovatelná jak v křídových souvrstvích  tak v podložním krystaliniku, 

snižuje jeho propustnost v příčném směru, zatímco v podélném směru se propustnost zvyšuje až o dva 

řády (n.10
-4

 m/s) v závislosti na charakteru až 200 m široké doprovodné drcené zóny. V linii 

semanínského zlomu patrně může docházet i k propojování jednotlivých kolektorů vzájemným 

přetékáním. Lokálně nápadně vyšší transmisivita kolektoru B je vázána na místa výrazně tektonicky 

porušených hornin, zatímco v místech výskytu neporušených hornin se výrazně snižuje. Puklinová 

porozita, místy až s náznaky iniciálních krasových jevů (písčité vápence bělohorského souvrství v  

hloubce 206 m ve vrtu US-10B Nový Rybník; Herrmann  1979), je příčinou velké nehomogenity  

filtračních parametrů. Tato kvantitativní nehomogenita je doplněna anizotropií propustnosti, 

sledovatelnou vzájemným ovlivněním hladin podzemní vody při čerpacích zkouškách, kdy je možné v 

kolektoru B předpokládat vyšší propustnost ve struktuře v podélném než v příčném směru.  
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Podzemní voda kolektoru B byla na vrtu  US-10B  Nový Rybník (Herrmann 1977) podrobena 

i měření radiouhlíkové aktivity (Šilar 1979). Doba zdržení podzemní vody (3 800 ± 137 let) spolu s 

úbytkem radiouhlíkové aktivity a nárůstem radiouhlíkového stáří podzemní vody ve směru od JV k SZ 

struktury potvrzují domněnku, že kolektor B je v ústecké synklinále dokonale izolován od povrchu a 

že se v něm vytváří nádrž podzemní vody s pomalým prouděním od okrajů synklinály směrem do její  

centrální části. I průběh  hydroizopiez a jejich hustota v sv. křídle synklinály nasvědčují, že podzemní  

voda v artéském kolektoru B proudí od v. a sv. okraje synklinály k její ose. Radiouhlíkové stáří 

podzemní vody však ukazuje, že domněnku o pomalém proudění podzemní vody kolektoru B od 

okrajů synklinály směrem do její centrální části  nelze aplikovat bezvýhradně. Zdá se,že v z. křídle 

ústecké synklinály je proudění podzemní vody kolektoru B v příčném směru  do centra synklinály 

poněkud omezeno semanínským zlomem,  protože podzemní voda vykazuje odlišnou radiouhlíkovou 

aktivitu ubývající od JV  k SZ (tj. narůstá její radiouhlíkové stáří), zatímco  při proudění od JZ k  SV 

by byla radiouhlíková aktivita  ve všech vzorkovaných vrtech (US-10B, BK-1a UO-1  situovaných na  

linii ve  směru JV-SZ)  obdobná. Odvozená přibližná postupová rychlost proudění podzemní  vody se 

pohybuje kolem  0,4 m za rok. Tritiová aktivita podzemní vody z vrtu US-10B je pod mezí detekce, 

což nasvědčuje tomu, že kolektor B v této  části ústecké synklinály je mimo přímý vliv srážkových 

vod. 

 
Tabulka 4-10: Statistické charakteristiky transmisivity hornin v Ústecké synklinále na území okresu 

Svitavy 

(Čurda – Kratochvílová 1992, Čurda 2000) 

 index transmisivity Y koeficient transmisivity T (m2/s) 

 n min max x1 x2 R sy x1±sy x1 x1±sy 

kolektor D 28 3,81 6,98 6,09 6,34 3,17 0,76 5,33-6,85 1,23.10-3 2,14.10-4-1,0.10-3 

kolektor C 55 2,78 7,58 5,68 5,93 4,80 1,28 4,40-6,96 4,73.10-4 2,51.10-5-1,0.10-3 

kolektor B 23 3,20 7,43 6,07 6,15 4,23 1,22 4,85-7,29 1,16.10-3 7,08.10-5-2,0.10-4 

kolektor A 10 3,25 6,54 4,93 4,87 3,29 0,94 3,99-5,87 8,45.10-5 9,77.10-6-7,44.10-4 

kol. C+B 6 3,27 6,90 5,72 5,93 3,63 1,31 4,40-7,04 5,29.10-4 2,53.10-5-1,1.10-2 

kol.C+B+A 3 4,49 5,87 5,19 5,22 1,38 0,69 4,50-5,88 1,56.10-4 3,16.10-5-7,64.10-4 

n -počet hodnot souboru; min - minimální hodnota; max - maximální hodnota; x1 - průměr; x2 -medián; R - variační rozpětí; 

sY - směrodatná odchylka 

 

Izolátor B/C je vázán na tzv. březovské slíny a slínovce při bázi jizerského souvrství. Tento izolátor 

tvoří jednak nepropustný strop zvodněnému kolektoru B a současně nepropustné podloží kolektoru C. 

Nepropustnost izolátoru je prokázána jednak laboratorně (Kříž 1975), jednak odlišným chemismem 

podzemních vod kolektorů B a C, jednak pro ni svědčí také rozdíly v úrovni hladin podzemní vody v 

kolektorech B a C, které činí 20 až 40 m. Rovněž výsledky dlouhodobých čerpacích zkoušek na vrtech 

v jímacím území II. březovského vodovodu neprokázaly po dobu čerpací zkoušky na vrtech z I. 

horizontu ovlivnění hladiny podzemní vody II. horizontu a opačně. V místech, kde březovské slíny 

poklesávají pod úroveň místní erozní báze (řeka Svitava), tzn. v místech bez možnosti kontaktu  

kolektoru B s povrchovým tokem, se uplatňují jako artéský strop. V místech jejich pozice nad úrovní 

erozní báze (tam, kde se Svitava zařezává do bělohorského souvrství) komunikoval kolektor B 

s povrchovým tokem, čímž bylo umožněno odvodňování artéského horizontu. Právě v těchto místech 

se objevovaly významné přírůstky průtoků v řece Svitavě, dalšími místy původního přírodního 

odvodnění kolektoru B byly Sulkovy a částečně i Nádražní prameny. K určitým netěsnostem tohoto 

izolátoru může docházet v linii semanínského zlomu, kde v důsledku tektonického porušení izolátoru 

B/C může docházet k přetékání, případně obtékání podzemní vody z kolektoru C do B a v případě 

vzdutí hladiny v kolektoru B i naopak. 
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Kolektor C 

Vodárensky nejvýznamnější puklinový kolektor C (tvořený dvěma dílčími kolektory Ca a Cb, tzv. 

I.horizont) je vyvinut ve vápnitých a slinitých pískovcích a prachovcích horní části inverzního 

sedimentačního cyklu jizerského souvrství. Kolektor C zaujímá největší rozsah na povrchu v rámci 

celé hydrogeologické struktury a je pouze v plošně nevýznamném pruhu mezi Opatovem a Radiměří  

překryt sedimenty vyšších křídových souvrství. Ve vertikálním řezu je až 120 m mocnou deskou  

prohnutou v osové části, kde zároveň dosahuje maximálních mocností; ve směru ke křídlům 

synklinály se  mocnost kolektoru C zmenšuje. Rovněž kolektor C je v blízkosti osy synklinály porušen 

semanínským zlomem, což vede ke zvýšení podílu puklinové porozity podél této tektonické linie.  

Funkci lokálního izolátoru Ca/Cb přejímají slíny a slínovce (pásmo IX ab), které zabraňují 

ucelenému zvodnění kolektoru C jejich izolační účinek však nedosahuje vlastností izolátoru B/C. 

Křehké horniny tvořící kolektor C při laboratorních testech vykazují velmi nízké  koeficienty filtrace 

celistvé horniny. Vrtné a karotážní práce potvrzují převládající puklinový oběh podzemních vod. 

Oběhovými cestami jsou sítě puklin více či méně rozevřených v závislosti  na podílu jílovité složky v 

hornině a na stupni tektonické deformace. U hornin s vyšším po dílem jílovité složky dochází spíše 

k plastické deformaci, pukliny jsou  sevřené,  eventuelně  vyhojené  kalcitem (Slavík 1986). U hornin 

s převažujícím podílem vápnité či křemité složky (kalianassové pískovce) dochází vlivem tříštivé 

tektonické deformace  ke vzniku otevřeného puklinového systému, který podmiňuje  vysoké hodnoty 

transmisivity kolektoru C. Pukliny - otevřené nebo vyplněné silně propustnou horninovou drtí  - 

dosahují značných  délek a umožňují  tak proudění podzemní vody na velké vzdálenosti. Místy je 

výplň puklin vyplavena  a hydrogeologické prostředí získává lokálně až charakter krasovo-

puklinového kolektoru. Výsledky hydrogeologických průzkumů (Tabulka 4-10) řadí kolektor C mezi 

extrémně nehomogenní kolektory s nízkou až velmi vysokou transmisivitou, které svými vlastnostmi  

jsou předurčeny  pro velké  soustředěné vodárenské odběry regionálního významu. 

Izolátor C/D je vázán na jíly, slíny a slínovce při bázi teplického souvrství. S mocností 30-35 m má 

dokonalý těsnící účinek (doložen rozdíly v úrovni hladin podzemní vody v kolektorech C a D) a 

umožňuje vznik samostatného zvodněného kolektoru D v nadloží. Případná netěsnost izolátoru v linii 

semanínského zlomu nebyla prozatím hydrogeologickými průzkumy prokázána, třebaže její existenci 

nelze vyloučit. 

Kolektor D 

Průlinovo-puklinový kolektor D je vázán na křemenné pískovce, písky a vápnité jílovce březenského  

souvrství a je plošně omezen na protáhlý pruh území s.-j. směru v centrální části synklinály zhruba v 

linii Nový Rybník - Opatovec - Svitavy - Hradec nad Svitavou - Radiměř; jeho hydrogeologický  

význam vzrůstá směrem k S, kde je v okolí Svitav využíván pro vodárenské odběry i pro zásobování 

průmyslových a potravinářských podniků. Na základě výsledků, které uvádí Tabulka 4-10. je možno u 

kolektoru D  očekávat střední až velmi vysokou transmisivitu při její značné nehomogenitě. 

Písky a pískovce březenského souvrství jsou kromě příznivých hydraulických parametrů rovněž  

ceněny jako kvalitní stavební a slévárenská surovina a v současné době jsou těženy v pískovně 

Vendolí j. od silnice I/34  Polička - Svitavy. Dobývací prostor pískovny se nachází v Ochranném 

pásmu (PHO) II.stupně jímacích území (JÚ) Březová nad Svitavou, Langrův les, Kostelní Luka a 

Poličská. Z průzkumu Pavliše (1994) vyplývá, že těžba písků zatím negativně neovlivnila jakost  

podzemní vody kolektoru D (hlouběji uložené kolektory B a C nemohou být povrchovou těžbou 

dotčeny) a že je možné, aby v ní bylo nadále pokračováno při pečlivém dodržování přísných 

technologických  opatření, z nichž nejdůležitější stanoví nejnižší přípustnou kótu dna  lomu na 
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445 m n.m. a provádění pravidelného monitoringu úrovně hladiny a jakosti podzemní vody ve 

vyhloubených pozorovacích vrtech VP-1 a VP-2. 

 

POHYB PODZEMNÍCH VOD 

Hlavním obecným faktorem pro vznik a doplňování zásob podzemní vody v hlavních křídových 

strukturách jsou atmosférické srážky. Ty jednak mohou infiltrovat na čele křídových kuest křídel 

synklinál a stékat po nepropustných izolátorech do centra struktur, jednak infiltrují přímo do 

odkrytých kolektorů. Vsáklé atmosférické srážky se pak akumulují v jednotlivých kolektorech v osové 

části synklinál, kde současně dochází k vytvoření soustředěného proudu podzemní vody, který v 

závislosti na poloze hydrogeologické rozvodnice směřuje do oblasti působení erozních bází Svitavy, 

kde dochází k přirozenému (prameny) a umělému (jímací území vodovodů) odvodnění struktur. Směr 

soustředěného proudu podzemní vody bývá zhruba totožný s povrchovým odvodněním struktury.  

Pro utváření hydrogeologického režimu ústecké synklinály je rozhodující poloha rozvodnic. Hlavní 

evropská rozvodnice povrchových vod určuje generelní sklon terénu, který však není v j. části ústecké 

synklinály  totožný se  sklonem křídových  souvrství, protože terén na J od této rozvodnice má sklon 

generelně k JJV, zatímco křídová souvrství se podél  osy synklinály uklánějí k SSZ bez závislosti na 

poloze  hydrologické rozvodnice. Následkem toho směrem k J a JV ubývá mocnosti křídových 

sedimentů a tím dochází i k poklesu transmisivity zvodněných kolektorů. 

V z. křídle j. části ústecké synklinály dochází při infiltraci atmosférických srážek a při jejich stékání 

po nepropustných vrstvách izolátorů A/B a B/C do osové části ústecké synklinály k určité anomálii  v 

zóně podél semanínského zlomu, který způsobuje drénování podzemních vod  jednotlivých kolektorů. 

Semanínský zlom se v některých místech projevuje výrazným skokem (až 420 m), v jehož důsledku 

vzniká výrazný vzájemný  posun jednotlivých křídových souvrství, který způsobuje vzájemným 

posunutím  kolektorů a  izolátorů hromadění podzemní  vody stékající ze z. křídla synklinály. Toto z 

hydrogeologického hlediska nepříznivé vzájemné uspořádání kolektorů a izolátorů v zóně 

semanínského zlomu (doložené např. výsledky vrtu V-2  u Vendolí, Pavliš  1977a, Chrástka 1975) má 

za následek převládající odtok podzemní vody podél zlomu směrem k J a tím i výrazné omezení 

vzniku její větší akumulace v osové části synklinály. Z těchto důvodů se jeví v. křídlo j. části ústecké 

synklinály mnohem významnější  z hlediska doplňování podzemní vody v kolektorech A a B a Ca v  

osové části synklinály. Na drenážní funkci semanínského zlomu poukazují i značně vysoké hodnoty 

koeficientu transmisivity T zjištěné na hydrogeologických vrtech situovaných do této významné 

tektonické zóny (o jeden až o dva řády vyšší než v ostatních částech synklinály. Vrt  HV-1004 Vendolí 

s otevřeným úsekem v kolektoru A vykázal koeficient transmisivity T=3,5.10
-3

 m
2
/s; vrt HV-1004A 

Vendolí pro kolektor B ověřil T dokonce ve výši 1.10
-2

 m
2
/s; anomálně vysoké T=9,3.10

-3
 m

2
/s pro 

kolektor C zjistil i vrt IV-115/I Vendolí (Slavík 1980, 1986).  

Kolektor Cb je ve většině struktury bez krycí vrstvy, v důsledku čehož dochází prakticky v celé jeho 

ploše k okamžité dotaci infiltrovanými atmosférickými srážkami a to většinou bez výrazného 

zpoždění. Naopak, kolektory B a Ca vycházejí na povrch pouze v omezených plochách na čelech 

křídových kuest při okrajích struktury, kde může docházet k infiltraci atmosférických srážek. Ve 

zbývající části struktury jsou překryty svrchnějšími křídovými souvrstvími.  Infiltrované atmosférické 

srážky tak mají podstatně delší dobu oběhu, než v kolektoru C. Jejich retardace činí 4-6 měsíců, 

přičemž v nejjižnější části ústecké synklinály v jímacím území březovského vodovodu trvá retardace 

zhruba 4 měsíce, zatímco směrem k S a do centra struktury se tato doba prodlužuje až na 6 měsíců. 

Tato rozdílná retardace je dána brachysynklinální stavbou struktury s tvorbou využitelných zásob 

podzemní vody v její osové části. V důsledku toho tak dochází během roku k velmi důležitému 
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optimálnímu rozdělení jímatelného množství podzemní vody pro účely vodárenského zásobování. V 

jarních a  letních měsících, s dostatkem podzemní vody v kolektoru C (I.horizont), se kolektor B 

(II.horizont) začíná teprve pozvolna doplňovat a plnit funkci  rezervoáru. V pozdních letních měsících, 

na podzim a v zimě, kdy je kolektor C již značně vyčerpán a kolektor B  je zcela naplněn, dochází k 

čerpání podzemní vody z kolektoru  B. Tím je zajištěno prakticky konstantní množství podzemní  

vody pro jímací objekty I. a II. březovského vodovodu v průběhu celého roku. Zvláštní význam pro 

doplňování zásob podzemní vody mají pevné srážky, protože voda ze sněhových srážek je fixována po 

určitou dobu mimo oběh a při delším trvání sněhové pokrývky dochází k přerušení doplňování zásob 

podzemní vody v kolektorech B a C a tím k poklesu hladin, vydatností pramenů a v neposlední řadě i 

k poklesu vydatností jímacích objektů. Ve sněhové pokrývce se v některých létech akumulují značné 

zásoby vody, které se uvolňují až při jarním tání, kdy voda z tajícího sněhu nejprve odtéká po povrchu 

a později po  rozmrznutí půdy se vsakuje a významně podílí  na doplňování zásob. V oblasti ústecké 

synklinály převládá doplňování zásob podzemních vod během jarního období, případně již ke konci 

období zimního. To se projevuje na skoro okamžitém vzestupu hladin podzemní vody kolektoru C 

(těsný vztah mezi infiltrací atmosférických srážek a vzestupem hladiny podzemní vody v kolektoru C 

prokazuje dlouhodobé měření na pozorovacím vrtu V-12 Banín, Kříž 1988). Z vodárenských odběrů 

(ca 1380 l/s) bylo přibližně 80% exploatováno z kolektoru C, zbývajících 20% připadá na zvodeň v 

kolektoru B.  

Zvodnění kolektorů B a C není plošně jednotné, neboť na strukturních elevacích vznikají oblasti  stoku 

s časově a prostorově nesouvislým zvodněním, zatímco podél osy synklinály se vytváří oblast 

hydraulicky spojité nádrže podzemních vod se soustředěným prouděním podzemní vody, které v 

souladu s průběhem hydrogeologické rozvodnice směřuje do oblasti působnosti erozní báze řeky 

Svitavy, která v brachysynklinálním uzávěru ústecké synklinály prořezává protiklonně uložená 

křídová souvrství a odvodňuje zájmové území k J. Oblasti stoku oddělují hydrogeologickou  strukturu 

ústecké synklinály od okolí s výjimkou axiální deprese potštejnské antiklinály u Mikulče, kde spolu 

vzájemně hydraulicky komunikují ústecká a vysokomýtská synklinála.  

Přirozeným odvodněním kolektorů B a C jsou četné, dnes vodárensky využívané prameny přelivného 

typu v údolí Svitavy mezi Hradcem nad Svitavou a Březovou nad Svitavou, které vznikly postupným 

naříznutím křídových sedimentů vodním tokem. Tyto prameny náležely k nejvydatnějším pramenům 

na území České křídové pánve. Nejvýznamnější z nich - Petrovy prameny na levém břehu Svitavy v 

bývalém Muzlově - s průměrnou dlouhodobou (1931-1960) vydatností 461 l/s byly bv roce 1963 

zachyceny jímacím studňovým řádem pro II. březovský vodovod. Kolektor C odvodňují i Banínské 

prameny vyvěrající na pravém břehu Svitavy v místě označovaném Vodárka, které byly již v roce 

1913 podchyceny pro I. březovský vodovod. Dlouhodobá průměrná vydatnost těchto pramenů se 

pohybuje kolem 220 l/s. V této části údolí Svitavy se nachází i značně vydatností rozkolísaný 

Tunelový pramen s průměrnou vydatností 167 l/s. V údolí Svitavy mezi ústím Radiměřského a 

Banínského potoka vyvěrají při pravém údolním svahu periodické Hladové prameny, jejichž vydatnost 

zejména v jarních měsících dosahuje až 230 l/s, zatímco v suchých obdobích tyto prameny úplně 

zanikají. V údolí Svitavy na jejím pravém břehu v Březové nad Svitavou vyvěraly význačné prameny 

Sulkovy (báze souvrství IVa), na levém břehu pod nádražím pak prameny Nádražní (při bázi souvrství 

IIIb). Obě tyto pramenní skupiny byly podmíněny vykliňováním příslušných souvrství v 

brachysynklinálním uzávěru a odvodňovaly kolektor B s možným (?) podílem dotace z kolektoru A 

(zvýšený obsah Fe v chemických analýzách vzorků podzemních vod z Nádražních pramenů mohl být 

zapřičiněn ovlivněním vzorků podzemní vodou mělkého kolektoru v kvartérních sedimentech 

Svitavy). Mimo těchto pramenů byly zjištěny v toku Svitavy četné zastřené výrony přímo v korytě 

řeky. V úseku Svitavy po jez v Muzlově jde převážně o zastřené výrony zprava, odtud směrem po  
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toku převládají  přírodní přírony spíše zleva. Zastřené výrony do řeky Svitavy z pravé strany 

představují přebytky podzemních vod, které nezachytily jímací studny I. březovského vodovodu.  

 

Režim celé struktury je silně ovlivňován vodárenskými odběry, což lze však při jejich dlouhodobém 

charakteru (od r. 1913) považovat za přirozený jev.  

Kolektor A má stálý režim s hlubším a delším prouděním, které pravděpodobně zmírňuje 

výraznější projevy atmosférických podmínek. Tento fakt se promítá i do stálosti vydatnosti pramenů 

odvodňujících kolektor A (Stašov - Pod silnicí, Starý Svojanov, Jedlová - Balda).  

Kolektor B má režim vcelku vyrovnaný s mírným zvýšením stavů hladin podzemní vody v době  tání a 

mírnými poklesy v  podzimních a zimních měsících.  

Kolektor C velmi výrazně, v důsledku značné plošné rozlohy přímo na povrchu, reaguje na vnější 

podněty, které se u něj projevují poměrně rychle a s minimální retardací.  

Kolektor D má vlivem podílu průlinové porozity, která se projevuje při vyrovnávání vlivů dotace, 

režim vcelku vyrovnaný.  

Vzhledem k rozdílným úrovním hladin (tlaků) jednotlivých zvodní A, B, C a D dochází v osové části 

struktury v místech netěsnosti izolátorů k přetékání mezi kolektory. Netěsnost je způsobena jednak 

faciální změnou izolátoru A/B směrem k S a jednak tektonickým postižením v zóně semanínského 

zlomu, který prokazatelně propojuje až k Semanínu kolektory B, C a D. Přetékáním mezi kolektory C 

a B se vytváří v kolektoru B podél semanínského zlomu mezi Mikulčí a Českou Třebovou výrazná 

elevace hladiny podzemní vody. Přes semanínský zlom dochází také k drenáži podzemní vody 

sestupující v. křídlem potštejnské antiklinály; v prostoru jeho zatěsnění neogénem je tato dílčí přelivná 

struktura odvodňována drobnými prameny. 

 

Nadloží české křídové pánve 

Neogén a kvartér 

Ze souvislejších výskytů neogénních sedimentů lze vymezit oblast v okolí Opatova v ústecké 

synklinále. V okolí Opatova je neogén vyvinut jako slíny, písčité slíny, jíly písčité jíly a prachové jíly. 

Litologická pestrost hydrogeologického prostředí se odráží i v heterogenitě jeho filtračních 

parametrů, které nedávají předpoklady pro větší vodárenskou exploataci. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se zájmové území rozkládá v pramenních oblastech toků podél evropské 

rozvodnice, chybí zde mocnější akumulace vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů. 

Větší mocnosti jsou dokumentovány pouze z údolí Třebůvky, Jevíčky a Malonínského potoka, když i 

tyto oblasti s převládající střední transmisivitou jsou zcela v pozadí významných křídových 

hydrogeologických struktur.  

Výrazně vyšší mocnosti fluviálních písčitých štěrků a písků pleistocénu, lokálně dosahující v sv. okolí 

Vendolí až 18 m (Rajgl 1970a, 1970b, Bundovský - Černý - Urban 1964), se podílejí na formování 

průlinového kolektoru se střední až vysokou transmisivitou, který byl využíván pro lokální zásobování 

vodou hospodářských objektů zemědělského družstva Vendolí (JÚ Vendolská borovina). Kvalita 

využívané podzemní vody však odrážela absenci ochranného krytu na povrchu ležícího kolektoru, 

který tak byl v celé ploše vystaven možnému vstupu kontaminantů, což se projevilo především 

nadlimitními koncentracemi dusičnanů. 
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4.4. HYDROCHEMIE 

 

CHEMISMUS PODZEMNÍCH VOD - PŘEHLED 

Podzemní voda kolektorů A, B, C a D v ústecké synklinále odpovídá převážně Ca-HCO3 typu s 

celkovou mineralizací 0,25 - 0,35 g/l u kolektoru A, 0,25-0,4 g/l u kolektoru B a 0,3-0,5 g/l u 

kolektoru C.  

Z hlediska vodárenské exploatace se jeví po stránce přirozené kvality podzemní vody jako významné 

kolektory A, B a C, přičemž podzemní voda kolektoru A obsahuje lokálně zvýšené množství železa, 

manganu a síranů za současného poklesu pH (ovlivnění oxidací pyritu v jílovcích peruckých vrstev).  

U kolektoru B odpovídá podzemní voda kvalitativně kolektoru A avšak bez zvýšených koncentrací 

železa a manganu a s možností vyšší nitrátové kontaminace než u kolektoru A. Kvalitní podzemní 

vody z kolektoru B lze jímat prakticky v celém rozsahu struktury. Jsou to neutrální až slabě alkalické 

vody výrazně reprezentované typem Ca-HCO3. Celková mineralizace činí v centru struktury 0,33-0,40 

g/l, směrem k J je zřetelný její pokles. Voda je velmi vhodná pro vodárenské využití, protože vyžaduje 

pouze hygienické zabezpečení, případně jednostupňové odželeznění, neboť průměrné koncentrace 

železa se pohybují na úrovni kolem 1 mg/l.  

Kolektor C s podzemní vodou shodného typu jako kolektor B se vyznačuje zvýšenými koncentracemi 

chloridů, síranů a dusičnanů, které jsou projevem vlivů zemědělského hospodaření na výchozech 

kolektoru C. Neutrální až slabě alkalická podzemní voda kolektoru C s celkovou mineralizací 0,4-0,45 

g/l je vhodná pro vodárenské využívání po dezinfekci a jednostupňové separaci železa i přes 

výraznější obsahy indikátorů znečištění (dusičnany, chloridy, sírany, bakteriální a mikrobiologické 

znečištění) ve srovnání s podzemní vodou hlubších kolektorů A a B. 

Hlavní hydrogeologické problémy doprovázející bývalou těžbu jílovců v kolektoru A jsou však do 

současnosti dány velmi nepříznivým chemismem důlních vod, který je ovlivňován oxidací sirníků 

obsažených v některých jílovcových polohách. U všech podzemních vod přicházejících do kontaktu s 

ložiskem výrazně klesá hodnota pH za současného nárůstu obsahů Fe
2+

 a SO4
2-

. Důlní vody, vytékající 

i v současnosti z opuštěných důlních prostor, jsou pak takového charakteru, že v povrchových tocích 

ničí veškerou faunu a  v okolí  potoků odumírá i flóra. K výraznému zhoršení chemismu důlních vod 

(až na obsahy Fe 900-1150 mg/l při pH<2,5; Pelikán 1968) došlo v minulosti vždy po  naražení stařin, 

kde se  nakypřily vzniklými  závaly horniny a báňská díla umožnila intenzivní výměnu vzduchu se 

stálým přívodem kyslíku, který podporuje přímou oxidaci sirníků. Zabránit tvorbě důlních vod s 

mimořádně nepříznivým chemickým složením je možné pouze omezením proudění vzduchu ve 

vyrubaných prostorách. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

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

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

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 
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k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tabulka 4-11: Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4232 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

chemický typ 

A 25 19 

B 74 47 

C, Ca, Cb 97 78 

D 16 13 

připovrchová zóna 91  

celkem 399  

 

Kolektor A  

Kolektor A má velmi rozmanitý chemismus, nejrozmanitější i nejchaotičtější z jednotlivých kolektorů 

celého rajonu. Přesto na většině území převažuje jakožto i v ostatních kolektorech nejběžnější 

hydrochemický typ Ca-HCO3. Síranové typy Ca-SO4 až Ca-HCO3SO4 se vyskytují na severu rajonu a 

východě rajonu. Celková mineralizace je značně proměnlivá, na J převážne 0,25-0,32 g/l, na ostatním 

území nepravidelně kolísá v rozmezí <0,2 až >0,4 g/l, nejspíš v závislosti na hloubce kolektoru i 

stagnaci podzemní vody. Specifickou záležitostí je oblast bývalé těžby cenomanských jílovců na 

Hřebečovském hřbetu s vytékajícími kyselými síranovými železitými vodami (s mineralizací 0,3-0,8 

g/l), na východním okraji rajonu. 

Kolektor B  

Kolektor B má poněkud jednotvárný chemismus – téměř všude převažuje hydrochemický typ Ca-

HCO3. Jen ojediněle se vyskytuje podíl hořčíku. Celková mineralizace se pohybuje převážně okolo 

0,3-0,35 g/l, na jihu často klesá pod 0,3 g/l, ojediněle pod 0,2 g/l. Vzácně, převážně uprostřed rajonu 

celková mineralizace překračuje 0,4 g/l. 

Kolektor C  

Kolektor C má poněkud jednotvárný chemismus – téměř všude převažuje typ hydrochemický Ca-

HCO3. Jen ojediněle se vyskytuje podíl hořčíku. Kolektor C má obecně vyšší mineralizaci než kolektor 

B. Mineralizace v stoupá přibližně od oblastí stoku směrem do centra pánve – od 0,3-0,4 g/l na kolem 

0,5-0,7 mg/l. Jen ojedinele ns S při okraji rajonu klesá pod 0,3 g/l. V jižní části rajonu celková 

mineralizace nepravidelně kolísá mezi 0,35-0,55 g/l. Nejvyšší celková mineralizace se nachází 

v centru synklinály (pánve) v širším okolí Svitav 0,4-0,7 g/l, ojediněle i přes 1 g/l. 

Kolektor D  

Hydrochemický typ podzemní vody v kolektoru D na S i na J výskytu pískovců březenského souvrství 

je Ca-HCO3, který v okolí Svitav (v centru) přechází do typu Ca-HCO3SO4. Celková mineralizace je 

převážně střední 0,2-0,4 g/l a s chemickým typem nijak nesouvisí. 
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Obrázek 4-29: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A  
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Obrázek 4-30: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru A 
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Obrázek 4-31: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru B  
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Obrázek 4-32: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru B 
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Obrázek 4-33: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C, Ca a BC  
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Obrázek 4-34: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru C, Ca, 

BC  
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Obrázek 4-35: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru D v HGR 4232 
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Obrázek 4-36: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru D 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

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 rebilance byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky 

byly srovnány se staršími údaji. 

V oblasti HGR 4232 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na Hladových (R19), 

Petrových (R20), Sulkových (R21) a Nádražních (R22) pramenech. Tyto prameny tvoří výraznou 

většinu odtoku z rajonu a jsou zčásti zjímány do I. a II. březovského vodovodu. Prameny drénují 

horniny jemnozrnných pískovců a spongilitů s často vysokým podílem vápnité složky. Na objektech 

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 i v ostatních oblastech 

východočeské křídy (objekty R16-18, R42) ale i v polické pánvi (objekty R24, R25), Turnovsku 

(objekty R08, R27) a prostoru Poohří (objekty R10, R11, R13). 

 

Tabulka 4-12: Koncentrace freonů a SF6  

změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

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

R19 Hladové pr. 6,5 ± 0,4 7,6 ± 0,8 0,29 ± 0,05 1,5 ± 0,2 

R20 Petrovy pr. 8,6 ± 0,5 6,8 ± 0,7 0,38 ± 0,05 2,4 ± 0,3 

R21 Sulkovy pr. 5,8 ± 0,3 5,1 ± 0,6 0,28 ± 0,05 1,5 ± 0,2 

R22 Nádražní pr. 10 ± 3 10 ± 3 0,42 ± 0,05 2,6 ± 0,3 
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Tabulka 4-13: Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu  

podle 4 různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R19 kontam. kontam. 35-60 27-38 

R20 kontam. kontam. 26-40 10-18 

R21 1-26 kontam. 51-69 26-38 

R22 kontam. kontam. 25-31 8-14 

 

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 (Tabulka 4-14, 4-15). U pramenů byly prováděny opakované odběry 

pro ověření stálosti tritiové aktivity v čase a získání poklesových trendů za několikaleté období 

(Obrázek 4-37; 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 4-14: 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 

 

Tabulka 4-15: Aktivita tritia (duben 2008) a obsah dusičnanů ve studovaných vrtech. 

rajon kolektor označení tritium (TU) NO3 (mg/l) 

4232 B VP7211  Opatovec 9,9 ± 0,2 18 

4232 B VP7213  Dětřichov 2,4 ± 0,2 pod 1 

4232 C VP7212  Opatovec 8,6 ± 0,2 pod 1 

4232 C VP7214  Dětřichov 9,2 ± 0,2 82 
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Obrázek 4-37: Vývoj tritiové aktivity na opakovaně vzorkovaných pramenech. 

 

V případě rajonu 4232 (ústecká synklinála) ale v menší míře i v západní části české křídové pánve, 

existuje významný rozdíl v tritiové aktivitě pramenů a vrtů (Obrázek 4-38): Zatímco v pramenech 

naprosto převažovaly aktivity 7 TU a vyšší, indikující převažující podíl vody infiltrované po roce 

1950, u 37 % pozorovacích vrtů ČHMÚ byla aktivita 4 TU a nižší, což ukazuje na významný podíl 

vody infiltrované před rokem 1950. Obsah dusičnanů v pramenech dosahuje 6 - 130 mg/l, v průměru 

45 mg/l. Obsahy dusičnanů pod 25 mg/l vykazují pouze menší prameny drénující lesní povodí (jen 

14% pramenů). Protože prameny v konečném důsledku drénují, nebo v minulosti drénovaly naprostou 

většinu odtoku ze synklinál, je zřejmé, že ve většině aktivně proudící vody panují aerobní podmínky, 

takže nedochází k rozkladu dusičnanů. Průměrné obsahy dusičnanů se blíží limitní koncentraci v pitné 

vodě dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění. Zcela jiná je situace u vrtů, kde 67 % 

studovaných monitorovacích vrtů ČHMÚ v kolektorech středního a spodního turonu má koncentrace 

dusičnanů pod 4 mg/l. Ve vrtech, kde byla zjištěna aktivita tritia pod 5 TU, jsou koncentrace 

dusičnanů v řádu jednotek mg/l a nižší. Obráceně to však neplatí: Vrty s vyšší aktivitou tritia obsahují 

v některých případech vysoké koncentrace dusičnanů, v jiných (anaerobní podmínky – 

dokumentováno měřením) jsou dusičnany pod mezí detekce. 
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Obrázek 4-38: Četnost výskytu (vertikální osa) tritiových aktivit  

zaokrouhlených na celá čísla a seskupených do frekvenčních tříd (horizontální osa). 

 

Jak bylo popsáno výše, z monitorovacích vrtů, čerpaných pouze při odběru vzorků ve východní části 

české křídové pánve vychází existence starších vod, než z pramenů a jímacích vrtů v téže oblasti. 

Tento rozpor lze vysvětlit existencí silně propustných ale objemem zanedbatelných proudových zón. 

V těchto zónách voda proudí velmi rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně 

proudící vody je tedy krátká. Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody 

(zjednodušeně stagnující zóny), ve kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají 

většinu objemu kolektoru, většina monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči 

existenci proudových zón, zachytí vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací 

vrty a prameny, které jsou situovány výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné 

zóny končí a vypouští vodu na zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

Podstata vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. Tradované 

tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010), specifická vydatnost vrtů 

ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových linií. 

V karbonátově bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění karbonátového 

tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans a kol. 2011).  Idealizovaný model kolektorů ukazuje obr. 

4-38. 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 B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často anaerobní 
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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 4-39:  Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí 

 

V oblasti byly odebrány dva vzorky na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo určit počáteční aktivitu pro 

kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. Petrovy a Sulkovy prameny drénující vápnité 

pískovce mají radiouhlíkovou aktivitu 51-52 PMC (% moderního uhlíku; Tabulka 4-16) a složení δ
13

C 

je -12,8 až -13 ‰ PDB. Další prameny s moderní vodou z podobného prostředí (C7, C17, C25 a C26) 

mají počáteční aktivitu 46-75 PMC. 

 

Tabulka 4-16: Výsledky stanovení aktivity 
14

C v podzemních vodách  

vzorek označení Laboratorní 

 C.U. 

13C (‰) 14C aktivita 

(PMC) 

SD 

(PMC) 

Pearson 

PA 

další 

stopovače 

stáří vody 

(roky) 

C10 Petrovy prameny 1712 -13,0 66% 1,2% 52% T, F moderní 

C11 Sulkovy prameny 1713 -12,8 64% 1,2% 51% T, F moderní 

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení v rajonu 4232 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 PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

STRUČNÝ POPIS JÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ I. A II. BŘEZOVSKÉHO VODOVODU 

Jak již bylo uvedeno v předchozí části, od roku 1913 je pro potřeby města Brna dopravována kvalitní 

pitná voda potrubím I. březovského vodovodu v množství cca 300 l/s. Vlastní jímací zařízení je 

tvořeno násoskovým sběrným řadem, sestávajícím ze 14 studní, vrtaných do hloubky 17 až 21 m, které 

nejsou v celé délce vystrojeny. Studna označená A leží v samostatném objektu, studna B a dalších 12 

studní je umístěno ve štole dlouhé 300 m, z níž odbočují krátké příčné štoly k jednotlivým studnám, 

vzdálených od sebe 25 m. Štola je opatřená masivní cihelnou obezdívkou. Voda je odebírána 

násoskou, jejíž sestupné rameno tvoří sběrný řad z litinových trub o Ø 600 mm a přechází 

v prodloužení na přivaděč vody do Brna. 

Tímto jímacím zařízením byly podchyceny Banínské prameny, vyvěrající na okraji údolní nivy na 

pravém břehu řeky Svitavy, které odvodňují střednoturonský hydrogeologický kolektor (C) s volnou 

hladinou podzemní vody. Tento způsob jímání umožňuje odebírat takové množství podzemní vody, 

které v závislosti na kolísání hladiny podzemní vody je v působnosti násosky. Technicky se tedy 

nejedná o jímání podzemní vody „vynucené“ čerpáním se vznikem doprovodné deprese, ale o odběr 

takového množství podzemní vody, které volně „přiteče“ k jímacímu zařízení – násosce. 

Několik let po uvedení I. březovského vodovodu do provozu vznikla myšlenka na vybudování dalšího 

vodovodního systému, který by plně využil možnosti dalšího podchycení zdrojů kvalitní podzemní 

vody v okolí Březové nad Svitavou, které v podobě přelivných pramenů volně odtékaly do řeky 

Svitavy. 

Přípravné práce zaměřené spíše na hydrogeologické posudky a studie se datují od roku 1926. 

Soustavný průzkum pak byl zahájen až v letech 1953 – 1954, kdy byly realizovány první rozsáhlejší 

terénní práce. V jejich rámci bylo vyhloubeno několik pozorovacích vrtů, tři vrty do I. zvodně a dva 

vrty do II. zvodně a byly realizovány první čerpací zkoušky. Původně se uvažovalo pouze 

s podchycením podzemní vody z I. zvodně, obdobně jak tomu bylo v případě I. březovského 

vodovodu. Teprve na základě výsledků čerpacích zkoušek z prvních hlubokých vrtů do II. zvodně se 

začalo uvažovat o případném využití této podzemní vody. První širokoprofilové hydrogeologické vrty, 

které již měly sloužit k jímání vody pro II. březovský vodovod, byly vyhloubeny v roce 1959 a o tři 

roky později napojeny na násosku. 

Dále bylo realizováno 17 vrtů k podchycení nejvydatnějších Petrových a Lučních pramenů na levém 

břehu Svitavy v k. ú. obce Dlouhá. Na základě dílčích výsledků se postupně rozsah průzkumů 

zpřesňoval a závěrečná etapa probíhala v letech 1967 – 1968. 

Dlouhodobý hydrogeologický průzkum prokázal existenci dvou nezávislých zvodní a jejich možné 

využití pro jímání podzemních vod:  

 zvodeň (C) se nachází pod vrstvou povodňových hlín a zvětralých pískovců. 

 II. zvodeň je od I. zvodně oddělena v nadloží nepropustnou vrstvou střednoturonských 

slínovců (Kt2), nazývaných „březovskými slíny“. Zvodněný kolektor puklinově porušených 

pískovců je v hloubce 30 – 105 m. 

Jímání podzemní vody I. zvodně 

Podzemní voda I. zvodně byla podchycena 28 vrtanými studnami do hloubky 16 m, spojenými 

násoskovým řadem z ocelového potrubí Js 600, 1000 a 1200 mm, dlouhým 688 m. Tato vzestupná část 

násosky je obestavěna štolou včetně zabezpečení přístupu k jednotlivým jímacím vrtaným studním. 
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Odběr násoskou II. březovského vodovodu má jiný režim oproti jímání z vrtů I. březovského 

vodovodu. Násoskou I. březovského vodovodu je odebíráno téměř konstantní množství, takže 

v jímacích vrtech zůstává zachován dlouhodobý režim kolísání úrovně hladiny podzemní vody. 

Udržováním snížených hladin p. v. v jímacích vrtech násosky II. březovského vodovodu na 

maximálně přípustné úrovni naopak umožňuje měnit výši odběru podzemní vody z I. zvodně 

v závislosti na okamžitém stavu zásob podzemní vody. Dlouhodobý průměr snížení hladiny podzemní 

vody je 3,10 m p. t., tj. kóta 385,58 m. 

Jímání podzemní vody II. zvodně 

K vodárenské exploataci je využíváno 7 hlubokých širokoprofilových vrtů vystrojených ocelovými 

zárubnicemi. Hloubky vrtů jsou od 130 do 80 m, podle vykliňování kolektoru B od S k J. Nad vrty 

jsou vybudovány čerpací stanice s jímkami, do nichž je zaústěno výtlačné potrubí ponorných čerpadel. 

Z jímek odtéká voda gravitačně do spodního sběrného řadu dlouhého 1464 m a končícího ve sběrné 

 evakuační stanici 

s násoskovým řadem I. zvodně. 

K trvalému využívání jsou určeny vrty HVI, HVII, HVIII, HVIV, HVV, HVVII a HVVIII. Celková 

kapacita ponorných čerpadel je 393 l/s. Odběr čerpacími stanicemi z II. zvodně vychází z celkového 

provozního řízení jímacího území, které předpokládá maximální využití podzemní vody z I. zvodně a 

doplňující odběr vody vhodnou kombinací chodu čerpadel II. zvodně tak, aby celkové jímané 

množství odpovídalo využitelným zásobám podzemní vody s přihlédnutím ke kapacitě přivaděče. 

V současné době nabývá na významu využívání podzemní vody II. zvodně k nadlepšování kvality 

podzemní vody I. zvodně zasažené nitráty. Míchání kvalitativně příznivější podzemní vody II. zvodně 

se stále narůstajícími obsahy NO3
-
 v podzemní vodě I. zvodně, dává možnost dodávat do vodovodní 

sítě i nadále kvalitní pitnou vodu. 

Skutečné celkové jímané množství podzemní  vody I. a II. březovského vodovodu vyhodnocené na 

základě výsledků dlouhodobých čerpacích  zkoušek  a  na základě režimního sledování Sulkových a 

Nádražních  pramenů se pohybuje v rozmezí hodnot 610 až 950 l/s, přičemž  konkrétní hodnota závisí 

na vodnosti v jednotlivých rocích a celkový povolený odběr z této oblasti lze v příznivém 

hydrologickém období teoreticky  zvyšovat až do výše společné kapacity potrubí obou březovských 

přivaděčů, tj. do 1380 l/s. 

      



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

90 

 

Obrázek 4-40:  Technické schéma I. a II. březovského vodovodu 

 

Tabulka 4-17: Odběry podzemních vod 

Číslo 

 VHB 
Odběrné místo 

Odběr 

v m3 rok 

2012 

Odběr  

v l/s rok 

 2012 

Povolení 

vydal 
Č.j. 

Povolení v 

tis.  m3/rok 

Povolení 

v tis. 

m3/měsíc 

Povolení 

v l/s 

510611 
BVK Brno - II. 

Březovský vodovod 
19 778 903 627,2 

Městský úřad 

Svitavy 

62421-07/OZP-

494-2007/ksv 
35951,04 2954,88 1140 

510079 
BVK Brno - I. 

Březovský vodovod 
7 908 690 250,8 

Městský úřad 

Svitavy 

OŽP/35393-

04/5368-04/puj 
9331,2 777,6 300 

510427 
Vodárenská Svitavy - 

Svitavy, Lány 
693 617 22,0 

Městský úřad 

Svitavy 

22340-06/OZP-

251-2006/kov 
900 165,5 72 

510131 
Vodárenská Svitavy - 

Svitavy, Olomoucká 
538 341 17,1 

Městský úřad 

Svitavy 

22340-06/OZP-

251-2006/kov 
950 153,583 93 
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Obrázek 4-41:  Odběry podzemní vody – stav v roce 2014 
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Obrázek 4-42:  Odběry podzemní vody – stav v roce 2012 
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Obrázek 4-43:  Odběry podzemní vody – srovnání let 1993 – 2012 
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Obrázek 4-44:  Vypouštění odpadních vod – 2012 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

Rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy je v důsledku více než stoleté vodárenské exploatace 

jedním z nejvíce geologicky a hydrogeologicky prozkoumaných rajonů. Jedná se vlastně o 

pokračování rajonu 4231 k jihu do povodí Svitavy, přičemž rozvodnice se nachází přibližně v prostoru 

Opatova. Jižní vyklínění svrchnokřídových vrstev v údolí Svitavy ústeckou synklinálu uzavírá a 

současně drénuje. Hlavní kolektory jsou tedy opět vázány na sedimenty bělohorského souvrství 

(kolektor B) a jizerského souvrství (kolektor C). 

 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU 

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4232 zpracován s cílem formulovat základní 

představu o geometrii a vlastnostech kolektorů, jejich napájení, drenáži a interakci s vodními toky. 

Model vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky 

vyjádřit. Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

Sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemických vlastností 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. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

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

1 až 5 hloubek hladin podzemní vody pro dané čerpané množství, a hloubka hladiny podzemní vody 

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

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

vrt. 

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

vydatností více než jedna 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   

 

Hydraulické vlastnosti kolektorů A, B, C, D byly zjišťovány z výsledků čerpacích zkoušek, 

realizovaných v minulosti na jednotlivých hydrogeologických vrtech. Byla využita data GDbase, která 
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obsahuje údaje o ustálených hladinách (h) před čerpacími zkouškami a data čerpacích zkoušek, kdy 

čerpaným množstvím (Q) odpovídají příslušná snížení hladiny (s) od hladiny ustálené.  

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 

pouze vlastnosti popisovaného kolektoru. Vyčíslená a následně vybraná charakteristická specifická 

vydatnost pro reprezentativní vrty byla vstupní hodnotou pro výpočet indexu Y a odvození 

transmisivity T všech kolektorů. 

 

Koncepční předpoklady je možno shrnout v následujících bodech:  

 Rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy je jižní část většího celku Ústecká synklinála. 

Její odvodnění zprostředkovává horní tok řeky Svitavy, která je pomyslnou osou celého 

rajonu. Orientační rozloha HGR 4232 je cca 358 km
2
. 

 V prostoru modelové domény lze vymezit 5 superponovaných kolektorů oddělených izolátory. 

Od podloží do nadloží to jsou (Krásný a kol., 2012): 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). 

 Z hydrogeologického hlediska je hodnocené území jednou z vodohospodářsky 

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.  

 Vznik a doplňování zásob podzemní 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.).  

 Podloží hodnocených 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. 
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 Protože hydraulický 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). 

 Všechny vrstvy byly simulovány jako průběžné v celé modelové doméně. V místech vyklínění 

geologické vrstvy byla modelové vrstvě přidělena minimální mocnost 2 m. 

 Zdrojem podzemích vod v prostoru modelu je zejména srážková infiltrace, v menší míře pak 

břehová infiltrace. Všechny vodní toky byly simulovány okrajovou podmínkou „stream“, 

která 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. 

 Přetoky podzemních vod přes okrajové podmínky modelu z hydrogeologického masivu 

okolních rajonů byly zanedbány. 

 K odtoku podzemních vod dochází:  

 drenáží do říční sítě, 

 pramenními vývěry, 

 jímáním podzemních vod. 

 V hodnoceném území se nachází řada jímacích území, z nichž bilančně nejvýznamnější jsou I. a 

II. březovský vodovod zásobující Brno pitnou vodou. Úhrnné průměrné jímání v těchto zdrojích se 

pohybuje kolem 1000 l/s. 

 Všechny modelové vrstvy byly simulovány v režimu napjaté hladiny. 
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Obrázek 5-1: Koncepční model rajonů 4232 a 4280 
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5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

V HGR 4232 srážkové vody, infiltrující na čelech křídlových kuest v obou křídlech synklinály, stékají 

po dělících křídových vrstvách - izolátorech - do osové části synklinály, kde dochází v jednotlivých 

kolektorech k její akumulaci. Zároveň dochází v osové části synklinály k utváření soustředěného 

proudu podzemní vody, který v souladu s polohou hydrogeologické rozvodnice směřuje do oblasti 

působnosti erozivní báze řeky Svitavy v brachysynklinálním uzávěru ústecké synklinály, kde dochází 

k přirozenému (prameny) a umělému (jímací zařízení březovského vodovodu) odvodnění struktury. 

Směr soustředěného proudu podzemní vody je totožný se směrem povrchového odvodnění struktury. 

V západním křídle synklinály dochází při infiltraci atmosférických srážek k jejich odvádění po 

relativně nepropustných vrstvách do osové části synklinály, k určité anomálii, způsobené podélným 

semanínským zlomem, který způsobuje drénování podzemních vod jednotlivých kolektorů. 

Semanínský zlom se zde projevuje výrazným skokem, který způsobuje vzájemný posun jednotlivých 

křídových souvrství. V důsledku toho dochází k určitým disproporcím oběhu podzemní vody, 

poněvadž se zde ocitají proti sobě kolektory a izolátory, takže zde dochází k hromadění podzemní 

vody, stékající ze západního křídla synklinály. Toto, z hydrogeologického hlediska, vcelku nepříznivé 

vzájemné uspořádání kolektorů a izolátorů, zapříčiněné tektonickými poměry, má za následek 

převládající odtok podzemní vody podél linie semanínského zlomu k J a tím výrazné omezení 

možnosti větší akumulace podzemní vody v osové části synklinály. Z těchto důvodů se jeví v. křídlo 

synklinály mnohem významnější po stránce doplňování podzemní vody v jednotlivých kolektorech 

v osové části synklinály. 
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Obrázek 5-2: Odtokové poměry v modelové vrstvě 8 (převážně kolektor A) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-3 Odtokové poměry v modelové vrstvě 8 (převážně kolektor A) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-4 Odtokové poměry v modelové vrstvě 6 (převážně kolektor B) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

103 

 

Obrázek 5-5 Odtokové poměry v modelové vrstvě 6 (převážně kolektor B) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-6 Odtokové poměry v modelové vrstvě 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-7 Odtokové poměry v modelové vrstvě 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-8 Odtokové poměry v modelové vrstvě 2 (kolektor Cb, resp. svrchní část jizerského souvrství, 

v místech jeho nepřítomnosti přípovrchová zóna ostatních hornin) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-9: Odtokové poměry v modelové vrstvě 2 (kolektor Cb, resp. svrchní část jizerského souvrství, 

v místech jeho nepřítomnosti přípovrchová zóna ostatních hornin) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 

vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 

vody v přírodě. Při zpracování HGR 4232 a 4280 byly využity výsledky dlouhodobých pozorování 

hladin v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, 

dlouhodobé řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek a dalších 

meteorologických veličin. Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance vytvořily 

podmínky, v nichž byly základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a posuzovány 

nejen z hlediska dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých řadách (1981 

- 2010). Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako celkový odtok 

z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale 

kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, že zejména dlouhodobé změny 

podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin podzemní vody lze z valné části 

vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

Pro metodiku stanovení přírodních zdrojů podzemní vody z toho vyplývá, že je třeba výsledky 

z krátkodobých účelových pozorování vždy posoudit z hlediska dlouhodobé proměnlivosti a přisoudit 

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 

 

 

Obrázek 5-10: 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 
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Tabulka 5-1: Přehled dlouhodobě monitorovaných objektů podzemních vod 

označení  ČHMÚ Klíč_GDO lokalita Hloubka 

vrtu 

Báze 

otevřeného 

úseku 

Pozorován 

 od  

kolektor 

HV-1007A VP7211 291205 Opatov v Čechách 340,5 265 31.12.1979 B 

HV-1007B VP7212 632608 Opatov v Čechách 177 140 31.12.1977 C 

HV-1005A VB9802 632606 Svitavy-předměstí 285 285 31.12.1977 B 

HV-1005B VB9803 632607 Svitavy-předměstí 200 193,8 31.12.1977 C 

VN-02 VB9813 693748 Hradec nad 

Svitavou 

170 167 31.12.2007 B 

VN-03 VB9814 693747 Hradec nad 

Svitavou 

78 75 31.12.2006 C 

IV-110/I  686946 Radiměř 95 91,8 31.12.2007 C 

 

 

Obrázek 5-11: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-1007B 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 

 

 
Obrázek 5-12: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-1007A 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y - datum 

 

 
Obrázek 5-13: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-1005A 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 
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Obrázek 5-14: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-1005B 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y - datum 

 

 
Obrázek 5-15: Průběh.h.p.v. ve vrtu VN-03 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y - datum 

 

 
Obrázek 5-16: Průběh.h.p.v. ve vrtu VN-02 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y - datum 

 

 
Obrázek 5-17: Průběh.h.p.v. ve vrtu IV-110/I 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 
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REŽIMNÍ MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD V NOVÝCH VRTECH PROJEKTU 

Pro pořízení dat při režimním měření hladin podzemních vod v nově vybudovaných 

hydrogeologických vrtech byla použita čidla s automatickým záznamem (dataloggery). Sledování 

změna hladiny podzemní vody a teploty ve vrtech bylo zahájeno v co nejkratší době po jejich 

vybudování. Data v denním kroku jednou měsíčně byla stahována určeným zpracovatelem regionu. Při 

stahování dat bylo zároveň provedeno kontrolní zaměření hladiny podzemní vody.  

Následující Tabulka 5-2 dokumentuje přehled režimně sledovaných vrtů v HGR 4232 s uvedením data 

zahájení a celkové doby jejich pozorování. 

 

Tabulka 5-2: Přehled nových režimně sledovaných vrtů v HGR 4232 

ID_vrtu Lokalita režimně sledován od kolektor počet pozorovaných měsíců 

4232-1C Hradec nad Svitavou prosinec 2014 C 11 

4232-1B Hradec nad Svitavou prosinec 2014 B 11 

4232-2C Hradec nad Svitavou prosinec 2014 C 11 

4232-2B Hradec nad Svitavou prosinec 2014 B 11 

4232-3B Vendolí prosinec 2014 B 11 

4232-3D Vendolí prosinec 2014 C 11 

 

Ze šesti realizovaných vrtů v HGR 4232 byly režimně sledovány vrty 4232-1B, 4232-1C, 4232-2B a 

4232-2C v Hradci nad Svitavou, 4232-3B a 4232-3D (viz Obrázek 5-18 až Obrázek 5-23) ve Vendolí 

a to od prosince 2014. Režimní sledování výše jmenovaných vrtů probíhalo v průměru 11 měsíců. Ani 

v jediném případě nebyl kompletně odsledován jeden celý hydrologický rok (12 měsíců). Jak již bylo 

uvedeno výše, delší sledování nemohlo být uskutečněno v důsledku značného opoždění realizace 

vrtných prací. Monitoring bude probíhat i nadále v rámci udržitelnsti projektu. 
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Obrázek 5-18: Graf režimního sledování vrtu 4232-1C Hradec nad Svitavou  
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Obrázek 5-19: Graf režimního sledování vrtu 4232-1B Hradec nad Svitavou  

 

 

Obrázek 5-20: Graf režimního sledování vrtu 4232-1B Hradec nad Svitavou  

 

 

Obrázek 5-21: Graf režimního sledování vrtu 4232-2C Hradec nad Svitavou 
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Obrázek 5-22: Graf režimního sledování vrtu 4232-3B Vendolí 

 

 

Obrázek 5-23: Graf režimního sledování vrtu 4232-3D Vendolí 

 

Vrt 4232-1C Hradec nad Svitavou - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní 

výtlačnou úrovní. Hladina podzemní vody ve vrtu byla nepřetržitě sledována od prosince 2014 až do 

konce října 2015. V počáteční fázi sledování (prosinec 2014) byl zjišťován mírný nástup hladiny 

podzemní vody. V průběhu ledna 2015, se hladina vody ve vrtu výrazně zvedala tak, že na konci 

uvedeného měsíce byla o 1,5 m výše oproti začátku ledna. V období únor až duben stav hladiny vody 

v objektu víceméně stagnoval (nedocházelo k větším výkyvům hladiny), Od počátku května až do 

října 2015, kdy bylo měření ukončeno, hladina podzemní vody ve vrtu vykazovala trvalý pokles, který 

za sledované období činil více než 4 m. Ve srovnání s prosincem 2014 hladina podzemní vody ve vrtu 

na konci sledování (na přelomu října a listopadu 2015) byla o téměř 2,5 m níže. 

Vrt 4232-1B Hradec nad Svitavou - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní 

výtlačnou úrovní. Ve sledovaném období (prosinec 2014 až říjen 2015) bylo možné zjišťovat znatelné 

výkyvy hladin podzemní vody ve vrtu. V první polovině monitoringu, zejména pak v období leden až 

květen 2015 byly zaznamenávány vyšší hladiny. Později, v létě a v pozimních měsících, byly stavy 
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hladiny vody nižší (minimálně o 0,50 m níže oproti období leden až květen 2015). V průběhu 

monitoringu byly zjišťovány krátkodobé výraznější výkyvy hladin. 

Vrt 4232-2C Hradec nad Svitavou - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní 

výtlačnou úrovní. Průběh kolísání hladiny podzemní vody v období prosinec 2014 až říjen 2015 je 

velmi podobný chodu hladin vody ve vrtu 4131-1C. Znamená to, že po počátečním výrazném nástupu 

hladiny vody (v prosinci 2014 pozvolnějším, v lednu 2015 prudkém) se její stav až do května 2015 

ustálil. Poté v následujících letních měsících i na podzim došlo k jejímu nepřetržitému poklesu, který 

patrně pokračoval i v dalším období. 

Vrt 4232-2B Hradec nad Svitavou - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní 

výtlačnou úrovní. Po počátečním prudkém nárůstu hladiny podzemní vody ve vrtu (prosinec 2014 až 

leden 2015) tato v následujícím období spíše jen mírně kolísala, přičemž dosahovala nejvyšší měřené 

hodnoty (na konci května dosáhla maxima). Od června až do října pak docházelo k 

postupnému poklesu hladiny s lokálními výraznými krátkodobými výkyvy. 

Vrt 4232-3B Vendolí - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní výtlačnou úrovní. 

Hladina vody ve vrtu byla pozorována od prosince 2014 do konce října 2015. V průběhu prvních dvou 

měsíců se zvýšila zhruba o 1 m. Poté, až do konce května, její kolísání nebylo nijak výrazné. V daném 

období dosahovala nevyšších hodnot v rámci monitoringu. V letních měsících byl zaznamenán její 

pozvolný pokles (v září 2015 činil cca 0,50 m). Po krátké stagnaci ve zbývajícím sledovaném období 

hladina podzemní vody ve vrtu vykázala další pokles a dostala se zhruba na hodnoty z prosince 2015. 

Vrt 4232-3D Vendolí - jedná se o objekt se zastiženou napjatou zvodní s negativní výtlačnou úrovní. 

V průběhu sledovaného období docházelo k výrazným změnám hladiny podzemní vody ve vrtu. 

V počátečním období (prosinec 2014 až leden 2015) hladina podzemní vody vystoupila cca o 2,5 m 

výše oproti původnímu stavu. Následně (od konce ledna až do počátku května) vykazovala poměrně 

vyrovnané hodnoty, přičemž na přelomu dubna a května šlo o maxima. Od května až do konce 

monitorovacího období byl zaznamenán její trvalý pokles, který za uvedené období činil více než 6 m.  

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V HGR 4232 bylo v rámci projektu Rebilance vybudováno 5 hydrogeologických vrtů pro doplnění 

pozorovací sítě a monitoring oběhu podzemní vody v rajonu (Tabulka 5-3). 

 

Tabulka 5-3: Přehled nově vybudovaných vrtu, režimně sledovaných a doporučených k doplnění 

pozorovací sítě 

ID_vrtu Lokalita Katastrální území režimně sledován od 

4232-1C Hradec nad Svitavou Hradec nad Svitavou prosinec 2014 

4232-1B Hradec nad Svitavou Hradec nad Svitavou prosinec 2014 

4232-2C Hradec nad Svitavou Hradec nad Svitavou prosinec 2014 

4232-2B Hradec nad Svitavou Hradec nad Svitavou prosinec 2014 

4232-3D Vendolí Vendolí prosinec 2014 

4232-3B Vendolí Vendolí prosinec 2014 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD.  

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL  

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Většinu plochy HGR 4232 tvoří povodí Svitavy uzavřené vodoměrnou stanicí Rozhrání (4520). 

Hranice tohoto povodí zhruba kopírují hranice HGR. Průtok je dlouhodobě pozorovaný vodoměrnou 

stanicí ČHMÚ. Polohu povodí v HGR 4232 znázornuje Obrázek 6-1, základní charakteristiky a 

informace o dostupných datech obsahuje Tabulka 6-1. 

 

 

Obrázek 6-1:: Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

Tabulka 6-1: Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID   DBC ANAL OG P [mm] Qa [m3/s] NV [m n.m.] 

A IA 

KALIB [km2] [km2] 

4232p45 

20 

povodí Svitava  

(Rozhraní) 4520 

 

642.41 1.858 501.62 226.94 222.78 

1979- 

2010 

HGR HGR - TRANS 649.62 - 509.77 358.04 358.04 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;  
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Informace o doplňkových měřeních v rámci projektu  

V rámci projektu byla zřízena následující pozorování:  

T-20 (4232) Sulkův Pramen (Brněnec) 

Pozorování bylo zavedeno jako doplněk, který může přispět k popisu intenzivně využívaného rajonu. 

Kromě stanic ČHMÚ přímo na Svitavě (4505, 4520) není v rámci HGR 4232 žádné jiné systematické 

pozorování průtoků. Data ze Sulkova pramene dobře charakterizují režim podzemních vod rajonu. 

 

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 4-26 poskytuje 

informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového 

odtoku obsahuje Tabulka 6-2. 

 

Tabulka 6-2: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 

v % celkového odtoku, v tis. m3 / rok a v mm / rok pro jednotlivá období. 

JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 

 (1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

 (2001-2010) 

mm/rok 

 (1981-2010) 

mm/rok 

 (2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 1203.62 1066.38 40.34 35.74 

POD povodí Svitava (Rozhraní) 64.98 57.61 1193 1054.69 63.08 55.77 

POV HGR NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

POV povodí Svitava (Rozhraní) 1.09 0.63 19.52 10.7 1.03 0.57 

VYP HGR 111.41 111.41 151.67 151.67 5.08 5.08 

VYP povodí 6.85 7.64 126.64 133.53 6.7 7.06 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

 

Obrázek 6-2: Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. 

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 
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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 4232 

bylo nutno volit tento postup:  

Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a průměrných teplot 

v období 1981-2010. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím 

pozorovaného odtoku. Hydrologická bilance pro rajin byla modelována pomocí meteorologických dat 

pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme průběhy měsíčních řad pozorovaného a 

modelovaného odtoku (Obrázek 6-3), a průběhy základního odtoku stanovené modelováním (Obrázek 

6-4, Obrázek 6-5). 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Svitava (Rozhraní) 0.35. 

Obrázek 6-6 a Obrázek 6-7 ukazuje pro všechny použité dílčí části HGR 4232 a pro hydrogeologický 

rajon jako celek 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 (Obrázek 6-8). Stejné charakteristiky (Obrázek 6-9) jsou pro dotace podzemní vody. 

Obrázek 6-10 pro základní odtok, Obrázek 6-11 pro dotace podzemní vody, uvádí čáry překročení 

zpracované  z chronologických  řad,  tj.  ze  všech  měsíců  období  1981–2010  a  2001–2010. 

 

Obrázek 6-3: Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4: HGR 4232. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-5: Povodí Svitava (Rozhraní). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-6: HGR 4232 Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7: Povodí Svitava (Rozhraní). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-8: Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-9: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 

Obrázek 6-10: Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc] 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

121 

 

Obrázek 6-11: Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

Vyčlenění základního odtoku na základě režimu hladin podzemních vod – metoda Kliner – 

Kněžek 

Tabulka 6-3: Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4232p4520 632606 0.594 

4232p4520 693748 0.609 

4232p4520 291205 0.634 

4232p4520 632608 0.796 

4232p4520 632607 0.818 

4232p4520 693747 0.843 

4232p4520 686946 0.854 

 

Tabulka 6-4: Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4232p4520 

BILAN 0.8613258 

Kliner-Knezek 0.760175 
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Obrázek 6-12: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 693747 

 

Obrázek 6-13: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 686946 

 

 

Obrázek 6-14: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 632608 
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Obrázek 6-15: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 632607 

 

Obrázek 6-16: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 632606 

 

Obrázek 6-17: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4232p4520 a h.p.v. ve vrtu ID 291205 
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Obrázek 6-12 až Obrázek 6-17 ukazují, jak je důležitý výběr správného vrtu. Průběh hodnot na obr. 

6-12 až 6-15  je velice podobný, nicméně Obrázek 6-16 a Obrázek 6-17 ukazuje značnou rozkolísanost 

hodnot z modelu BILAN, přičemž průměrná hodnota je podobná. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4232 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 5,57 l/s/km
2
 celková dotace je pak 175,9 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon uvádí Tabulka 6-5, Tabulka 6-6. 

 

Tabulka 6-5: Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

Povodí Svitava (Rozhraní) 642.38 256.85 195.92 385.53 443.5 174.07 5.52 

.HGR 650.71 NA 199.8 450.91 449.1 175.9 5.57 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 6-6: Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Svitava (Rozhraní) 691.51 257.45 205.62 434.06 474.43 187.42 5.94 

.HGR 705.99 NA 216.39 489.6 482.17 193.66 6.14 

 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Obrázek 6-18 až Obrázek 6-23 znázornňuje průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4232. Silnou čárou je 

vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 

 

Obrázek 6-18: Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obrázek 6-19: Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-20: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-21: Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-22: Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-23: Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Tabulka 6-7 až Tabulka 6-10 uvádí průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob 

podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, porovnané s průměry za období 2001–

2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů 

a teploty je uveden i v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-7 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 190.00 199.80 1.05 216.39 1.08 

povodí Svitava (Rozhraní) 195.95 195.92 1.00 205.62 1.05 
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Tabulka 6-8 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 445.07 449.1 1.01 482.17 1.07 

povodí Svitava (Rozhraní) 444.59 443.5 1.00 474.43 1.07 

 

Tabulka 6-9 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 176.29 175.90 1.00 193.66 1.10 

povodí Svitava (Rozhraní) 175.99 174.07 0.99 187.42 1.08 

 

Tabulka 6-10 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 165.01 174.56 1.06 187.61 1.07 

povodí Svitava (Rozhraní) 170.48 171.87 1.01 178.22 1.04 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Vodoměrná síň nevyžaduje doplnění. Zařazení Sulkova pramene do trvalého monitoringu je spíše 

záležitostí využitá dat pro monitoring proudění podzemních vod. Problémem bilančního posouzení se 

jevífakt, že následkem dlouhodobých odběrů podzemní vody se do rajonu dostává i voda ze 

sousedních rajonů. 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obrázek 6-24. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5, 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obrázek 6-25. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 
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Obrázek 6-24 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

 

Obrázek 6-25 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 

Celková rozloha modelové oblasti HGR 4232 je 358 km
2
, celková rozloha modelové oblasti  je 

1 334 km
2
. Modelové zhodnocení oblasti HGR 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 4232 

Ústecká synklinála v povodí Svitavy a 4270 Vysokomýtská synklinála 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 hydrogeologických rajonů, 

včetně sousedních hydrogeologických rajonů viz Obrázek 6-26. Území modelových regionů 8 a 9 

skládají hydrogeologické rajony: 

 

 

 

 

 

Hydraulický model byl zpracováván ve 4 krocích:  

 Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových podmínek 

modelu). 

 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. 
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Obrázek 6-26 Situace HGR 4231, 4232, 4270 a 4280 v rámci modelových regionů 8 a 9 

 

Vymezení modelových vrstev 

Protože hydraulický model zahrnuje 3 hydrogeologické rajony (viz obr. 5-1) 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). 

Modelové vrstvy byly vymezeny na základě geologického modelu zpracovaného ČGS. 

 Mezilehlý izolátor mezi kolektory Cb a D byl simulován pomocí místně snížené vertikální 

hydraulické vodivosti, nikoli samostatnou modelovou vrstvou. 
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 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. 

 Minimální mocnost modelové vrstvy v místech, kde jí příslušná hydrogeologická vrstva 

vykliňuje, byla 2 m. Mimo tato území pak 5 m. 

 V místech vyklínění dané hydrogeologické vrstvy byla modelové vrstvě přidělena hodnota 

vertikální hydraulické vodivosti rovná horizontální hydraulické vodivosti. 

 Rozdělení kolektoru C na kolektory Ca a Cb plus mezilehlý izolátor bylo problematické v 

HGR 4232. V této části modelu byly proto modelové vrstvy vyčleněné pro kolektor Ca a 

izolátor postupně vykliňovány, a to až do dosažení minimální mocnosti 5 m. 

 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. 

Tímto postupem byl omezen vznik numerických nestabilit, které mají obecně tendenci 

objevovat se v místech se skokovou změnou hydraulických parametrů.  

Čísla modelových vrstev s vyčleněnými hydrogeologickými vrstvami pro přehlednost uvádí Tabulka 

6-11. 

 

Tabulka 6-11: Vymezení modelových vrstev 

Hydrogeologická jednotka Modelová vrstva 

Kolektor D + připovrchová zóna 1 

Kolektor Cb 2 

Izolátor Ca/Cb 3 

Kolektor Ca 4 

Izolátor B/Ca 5 

Kolektor B 6 

Izolátor A/B 7 

Kolektor A 8 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Stacionární simulace je založena na předpokladu ustáleného proudění podzemní vody při průměrné 

infiltraci, odpovídajících průměrných odběrech podzemní vody a její drenáži do říční sítě. Kalibrovaný 

stacionární model byl využit pro výpočet scénářů ve dvou základních variantách: 

• varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemních vod, 
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• 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. 

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. 

Koncepční model 

Koncepční model je uveden v kapitole 5. 

Zdroje a propady 

Dominujícím zdrojem modelu, byla infiltrace ze srážek. Výchozí odhady hodnot tohoto parametru 

byly převzaty z hydrologických modelů sestavených pro HG rajony 4231, 4232 a 4270 – viz zprávu 

Kašpárek,  Hanel  (2013a,  2013b,  2013c).  Mezi  zdroje  je  rovněž  nutno  započítat  i  přítoky  vod z 

povrchových vodotečí, které nepramení na území modelu. 

Mezi propady byly zahrnuty:  

 vodárenské odběry podzemních vod v jednotlivých jímacích územích tak, jak byly předány v 

rámci vstupních dat; 

 pramenní vývěry; 

 drenážní funkce vodotečí; Vodoteče byly simulovány III. okrajovou podmínkou v modifikaci 

SFR2 („stream flow routing“), která umožňuje zpětnou vazbu mezi povrchovými a 

podzemními vodami. Výhodou tohoto přístupu je mimo jiné i snadná kalibrace modelu na 

bilanční kritérium, kterým je průtok ve vodotečích. V této souvislosti je nutno zmínit, že při 

sestavování a kalibraci modelu byly využity i údaje o vypouštěných vodách z hlavních zdrojů, 

tj. především městských ČOV, do povrchových vod; 

Vzhledem k tomu, že předmětem modelování byly podzemní vody hlubšího oběhu, nebyla mezi 

propady počítána evapotranspirace. 

 

Diskretizace modelového území 

Rozsah modelového území je vykreslen v obrázku 5-1. Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci 

modelového regionu 3 jsou barevně odlišeny. 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.  

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. Prostorový náhled na 

diskretizovaný horninový masív je na obrázcích 5-2a a 5-2b. 
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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 – viz obrázek 5-4. Okrajové podmínky byly v celé své délce představovány II. typem, kde 

q=0. 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. 

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. HG 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 HG rajonů 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 

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. 
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Obrázek 6-27: Okrajové podmínky hydraulického modelu 
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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

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Numerický model proudění podzemních vod byl zpracován jako trojdimenzionální na bázi numerické 

metody  konečných  rozdílů  verifikovaným  softwarem  MODFLOW-NWT  (Niswonger  a  kol.,  

2011) v prostředí GMS 10.x (Groundwater Modeling System). 

Pro kalibraci modelu v ustáleném režimu proudění podzemních vod bylo použito 29 objektů (viz 

Obrázek 6-27). 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. Objektů, které splňovaly tato kritéria, bylo více, než nakonec použitých 29. Některé 

objekty byly z různých důvodů vyřazeny. 

. 

Tabulka 6-12: Kalibrované hodnoty horizontální hydraulické vodivosti (m/s) 

Hydrogeologická jednotka Minimum Průměr Maximum 

Kolektor D + přípovrchová zóna x.10-5 2.10-4 x.10-4 

Kolektor Cb x.10-4 2.10-4 x.10-4 

Izolátor Ca/Cb x.10-12 6.10-5 x.10-4 

Kolektor Ca x.10-4 6.10-4 x.10-4 

Izolátor B/Ca x.10-12 2.10-5 x.10-3 

Kolektor B x.10-4 1.10-4 x.10-3 

Izolátor A/B x.10-10 8.10-6 x.10-4 

Kolektor A x.10-10 1.10-6 x.10-4 

 

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. 
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Bilance stacionárního modelu 

Bilance rekalibrovaného stacionárního modelu je prezentována ve dvou tabulkách: v první v souhrnné 

podobě (Tabulka 6-13), ve druhé tabulce (Tabulka 6-14) v podobě rozpočtené podle jednotlivých 

kolektorů a bilančních celků. Schematický klíč ke druhé jmenované tabulce viz Obrázek 6-28. 

Celkové zdroje modelu, které byly vypočteny na cca 8800 l/s, jsou představovány efektivní infiltrací  a  

břehovou infiltrací. Druhá jmenovaná položka zahrnuje z velké části vody „mělkého“ oběhu mezi 

vodotečí a první modelovou vrstvou, kdy přetoky z vodoteče do modelové vrstvy byly vzápětí 

následovány zpětnými přetoky z modelové vrstvy do vodoteče. Tento efekt se vyskytoval typicky v 

místech, kde vodoteče mají členité dno, které nemohlo být při zvolené úrovni prostorové diskretizace 

podchyceno. 

Při rozloze modelovaného území 1334 km
2
 hodnota celkových zdrojů odpovídá 6,5 l/s/km

2
. 

Většina těchto vod (cca 7300 l/s) byla odváděna povrchovými vodotečemi. 

Vodárenské jímání se na celkové vodní bilanci podílelo cca 1500 l/s. 

Specifický základní odtok z celého území modelu při 50% zabezpečenosti byl 4,4 l/s/km
2
, z toho 4,0 

l/s/km
2
 připadalo HGR 4231, 4,4 l/s/km

2
 HGR 4232 a 4,5 l/s/km

2
 HGR 4270. 

 

Tabulka 6-13: Souhrnná vodní bilance stacionárního proudového modelu 

Oblast Celý model 4232 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2960 -7280 20 -340 

Vodárenské odběry  -1480  -1210 

Efektivní infiltrace 5830  1560  

z/do 4231    -85 

z/do 4232     

z/do 4270   9.3  

Celkem 8800 -8800 1600 -1600 

 

Při přebírání výsledků vodní bilance jednotlivých kolektorů, které jsou dále rozděleny do bilančních 

celků, je nutno mít na zřeteli, že hodnoty jednotlivých dílčích bilančních položek jsou hodnotami 

umělými, vytrženými z kontextu celkové bilance modelové domény (tu je možno samostatně 

bilancovat), neboť celková modelová doména má oproti dílčím bilančním položkám jednoznačně 

určené přirozené okrajové podmínky. Hydraulický model byl koncipován jako plně třídimenzionální, 

kde jednotlivé modelové vrstvy, které reprezentovaly jednotlivé kolektory, resp. izolátory, měly 

proměnnou mocnost a úklon, přičemž z hlediska svých hydraulických parametrů představovaly 

heterogenní a anizotropní struktury, navíc tektonicky silně  rozrušené sítí zlomů. Výsledkem bylo 

velmi variabilní proudové pole s často náhlými až skokovými změnami směrů a gradientů proudění 

podzemních vod. 

Pokud z celkové bilance vytrhneme jednu hydrostratigrafickou jednotku s vnitřní hranicí uvnitř 

modelu (hranicí hydraulickou), dojde k tomu, že dotace, resp. ztráta, není tvořena jen  součtem přetoků 

přes okrajové podmínky (pramenní vývěry, vodárenské odběry, drenáž vodních toků), nýbrž také 

součtem přetoků přes vnitřní hranici (hydrostratigrafické rozhraní). K těmto přetokům dochází, ve 

složitém třídimenzionálním proudovém poli prostřednictvím opakovaných přestupů vody přes rozhraní 

se sousední vrstvou (přítok z první vrstvy do druhé je vystřídán odtokem z druhé vrstvy do první, aby 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

137 

mohl být následován opětovným přítokem z první vrstvy do druhé). Tímto celková suma přítoků a 

odtoků v bilanci přesáhne hodnotu přírodních zdrojů. Ale v tomto případě jde jen o matematickou 

konstrukci. Protože tento efekt bylo při zvolené metodice a použitém modelovacím kódu prakticky 

nemožné odfiltrovat, bylo nutno přistoupit k proporčnímu snížení modelem vypočtených hodnot 

celkových průtoků tak, aby jejich celková suma odpovídala vnějším zdrojům modelu, které byly v 

tomto případě reprezentovány infiltrací ze srážek.  

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. Stejné byly i re-

kalibrované parametry, tj. horizontální a vertikální hydraulická vodivost KH a KV jednotlivých 

hydrogeologických   jednotek (kombinace metody „pilot points“ s plošným určením KH a KV v 

definovaných úsecích území), vertikální hydraulická vodivost dnových sedimentů vodních toků a 

efektivní infiltrace. Dosažené hodnoty KH i KV 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). Vertikální hydraulická vodivost dnových vodních toků se 

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 1,0.10
-3

 m/d. 

 

Tabulka 6-14: Detailizovaná vodní bilance rekalibrovaného stacionárního proudového modelu 

 Kolektor A B C D Efektivní infiltrace (l/s) 

P
rů

to
k
 

b
il

an
č.

 

ce
lk

em
 (

l/
s)

 
o
p

ra
v
en

ý
 

m
o
d
el

 

Q 4231 16 164 370 152 520 

Q 4232 20 224 1030 287 2200 

Q 4270 sever 7 141 385 312 820 

Q 4270 jih 110 449 1179 988 2300 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-4 -20 -32 -29  

P2 

západo-východní orientace 

-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 

1 3 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 

3 -2 7 1 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -47 0 4 

* 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, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-30: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-31: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-32 Hladiny podzemních vod, 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 6-33: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor D) – neovlivněný 

stav 
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Nejistoty modelu 

Předkládané výsledky stacionárního modelu je nutno chápat jako výsledky předběžné. Mezi největší 

omezení stacionárního proudového modelu patří:  

Oblast byla simulována pouze v ustáleném stavu. Nedošlo tedy k simulaci v dynamickém 

(neustálením) režimu, který je nezbytným krokem při bilančním řešení jakékoli oblasti. 

Byť byl model do určité míry kalibrován i na bilanční kritéria, kterými byly průtoky v měrných 

profilech na vodních tocích (Loučná – Zámrsk, Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí, Tichá Orlice – 

Dolní Libchavy, Třebovka – Ústí nad Orlicí a Svitava – Rozhraní), uvedená bilance modelu přesto 

představuje jen jedno z možných řešení. Eliminace této nejistoty bude součástí kalibrace modelu v 

neustáleném režimu proudění. 

Omezené množství dat se projevilo především v relativně řídké pozorovací síti podzemních vod či v 

absenci distribuovaného hydrologického modelu. 

 

TRANSIENTNÍ PROUDOVÝ NUMERICKÝ MODEL 

Transientní model byl v souladu s ostatními hydraulickými modely sestaven a kalibrován 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 (Sulkovy, Nádražní aj.) 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 (Litomyšl, Svitavy, Ústí nad Orlicí aj.); 

hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech. 

Transientní model navazoval na model stacionární, který byl kalibrován na hladiny podzemních vod z 

listopadu až prosince 2000. V dalším textu v rámci komentářů ke kalibraci transientního proudového 

modelu budou vedle parametrů zásobnosti a dosažené chyby kalibrace rovněž popsány výsledné 

hodnoty parametrů modelu tak, jak byly vyjmenovány výše. 

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 

průtoky povrchových vod v profilech Loučná - Zámrsk, Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí, Tichá 

Orlice – Dolní Libchavy, Třebovka – Ústí nad Orlicí a Svitava – Rozhraní. 

V průběhu kalibrace modelu byly vedle kapacitních parametrů kolektorů dolaďovány i parametry 

vodivostní, zejména horizontální i vertikální hydraulická konduktivita kolektoru KH a KV (oba 

parametry opět za použití tzv. „pilot points“ spolu s plošným určením KH a KV v definovaných 

úsecích území) a v omezené míře i konduktance na vodotečích. Návaznost stacionárního modelu na 

model transientní, která by tímto krokem mohla být narušena, byla zajištěna zavedením nulté periody, 

která byla simulována ve stacionární formě proudění. Důsledkem tohoto nezbytného zásahu do 
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parametrů modelu bylo mírné (a stále plně akceptovatelné) zvýšení chyby stacionárního modelu, avšak 

za cenu podchycení dlouhodobých trendů v režimu podzemních vod. 

Řada pozorovacích vrtů je situována v blízkosti tektonických poruch/pásem s komplikovaným 

proudovým polem, což má za následek zvýšení chyby kalibrace. Uspokojivé vyřešení, resp. 

dokalibrování, takovýchto objektů by vyžadovalo detailnější prostorovou diskretizaci modelové sítě. 

Kalibrační chyby pro jednotlivé typy kalibračních cílů prezentuje Tabulka 6-15. Grafy (Obrázek 6-34 

a Obrázek 6-35) dokladují míru shody mezi modelem a pozorováním pro vybrané pozorovací objekty 

hladin podzemních vod. 

 

Tabulka 6-15: Kalibrační chyby transientního proudového modelu 

 

Parametr 

Hladiny 

podzemních 

vod 

Průtoky v řece 

Loučná - 

Zámrsk 

Tichá Orlice – 

Čermná n/O. 

Tichá Orlice – 

Dolní Libchavy 

Třebovka – 

Ústí n/O. 

Svitava - 

Rozhraní 

ME -0,11 m -0,16 m3/s 0,81 m3/s 0,21 m3/s 0,17 m3/s 0,41 m3/s 

MAE 4,2 m 0,58 m3/s 0,89 m3/s 0,38 m3/s 0,18 m3/s 0,41 m3/s 

RMS 6,3 m 0,81 m3/s 1,5 m3/s 0,73 m3/s 0,28 m3/s 0,53 m3/s 

RMS RN 1,5% 13% 12% 8% 23% 24% 

 

 

Obrázek 6-34: Srovnání  pozorovaných  s  modelovanými  h.p.v.  –  objekt HV-1007B 
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Obrázek 6-35: Srovnání  pozorovaných  s  modelovanými  h.p.v. –  objekt HV-1005B 

 

 

Obrázek 6-36: Svitava-Rozhraní: srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 

 

Z obrázků je patrné, že úroveň shody je přijatelná, byť značně variabilní. Součástí kalibrace bylo i 

srovnání modelovaných a měřených průtoků na profilu Svitava – Rozhraní – viz Obrázek 6-36. 

Úroveň shody mezi modelem a pozorováním je dostatečná, přičemž největší nesoulad je pravidelně 

zaznamenáván v epizodách zvýšených průtoků, což je dáno faktem, že do říční bilance hydraulického 

modelu nebyl započítáván povrchový odtok. 

Další snižování kalibračních odchylek se při současném stavu dostupných dat jeví jako neúčelné, a to 

alespoň do té doby, dokud nebudou k dispozici data upřesňující hydrologický režim v daném území. 

Mezi taková data patří distribuovaný hydrologický model, příčné i podélné profily vodotečí nebo 

denní průtoky ve vybraných vodotečích. 
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Efektivní infiltrace 

Pro výchozí nastavení efektivní infiltrace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté VÚV 

(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 efektivní infiltrace byl parametrem kalibrovaným. Území HG rajonu 

bylo rozděleno na menší, 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 efektivní infiltrace. 

Omezení  vyplývající  z absence  distribuovaného  hydrologického  modelu  se  projevila  především v 

oblasti na rozhraní HG rajonů 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 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. 

V průběhu konzultací průběžných výsledků se zpracovatelem koncepčního modelu firmou GEOtest, 

vyplynulo, že hodnoty efektivní infiltrace vypočtené VÚV pro HG rajon 4232 neodpovídají hodnotám 

odvozeným na základě dlouhodobého monitoringu. Zpráva VÚV uvádí (Kašpárek, Hanel, 2013b): 

„Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 5,57 l/s/km
2
, celková dotace je pak 175,9 mm/rok.“ Zpracovatel koncepčního modelu 

tyto závěry považuje za nadsazené, když odhaduje, že celkový objem infiltrujících srážek přibližně 

odpovídá 1500 l/s, což znamená celkovou dotaci při rozloze daného HG rajonu 358 km
2 132 mm/rok, 

resp. specifickou dotaci podzemních vod 4,2 l/s/km
2
. 

Zpracovatel hydraulického modelu se na základě výsledků numerického modelování přiklání k nižším 

hodnotám efektivní infiltrace (dotace), tj. k výpočtům firmy GEOtest, a.s. Výsledná průměrná hodnota 

efektivní infiltrace (dotace) pro celou modelovou doménu byla vypočtena na přibližně 11 mm/měsíc 

(132 mm/rok) s maximální hodnotou 67 mm/měsíc. Pro HGR 4232 pak tyto hodnoty jsou:  

HGR 4232, hodnota efektivní infiltrace (dotace) 137 mm/rok, specifická dotace podzemních vod 4,3 

l/s/km
2
; 

 

Kapacitní parametry 

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. 

 

Vodárenské jímání 

Značná nejistota u vstupů do modelu byla identifikována u vodárenského jímání pro II. Březovský 

vodovod, resp. rozdělení celkového jímaného množství mezi kolektory B a C. Ve vstupních datech pro 

model byla udávána pouze hodnota úhrnného jímání pro oba kolektory, byť se jedná z hlediska 

vydatnosti o velmi významný odběr, který výrazně ovlivňuje proudové pole v širší oblasti. Na základě 

informací firmy GEOtest, a.s. bylo odhadnuto, že v rámci II. Březovského vodovodu je průměrné 

čerpání z kolektoru B přibližně 100 l/s, tj. cca 10 až 15% z celkového jímání. Tato hodnota byla tedy 
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vztažena k průměru celkového čerpání a následně proporčně rozdělena mezi kolektory B a C (10-15% 

kolektor B, zbývajících 85-90% kolektor C). 

 

Bilance transientního modelu 

Bilance transientního modelu je opět prezentována ve dvou tabulkách: v první v souhrnné podobě 

(Tabulka 6-16), ve druhé tabulce (Tabulka 6-17) v podobě rozpočtené podle jednotlivých kolektorů a 

bilančních celků. (Problematičnost rozčlenění celkové bilance modelu do menších celků již byla 

komentována v předchozím textu.) Schematický klíč ke druhé jmenované tabulce je prezentován na 

obrázku 6-30. Komentáře k vodní bilanci transientního proudového modelu jsou následující:  

Celkové zdroje modelu, které byly vypočteny na cca 11000 l/s, jsou představovány efektivní infiltrací 

a břehovou infiltrací. Komentář, který se vztahuje se ke druhé jmenované položce a který byl 

prezentován v bilanci ke stacionárnímu modelu, je platný i  pro bilanci modelu transientního, tj. že tato 

položka zahrnuje z velké části vody „mělkého“ oběhu mezi vodotečí a první modelovou vrstvou, kdy 

přetoky z vodoteče do modelové vrstvy byly vzápětí následovány zpětnými přetoky z modelové vrstvy 

do vodoteče. Tento efekt se vyskytoval typicky v místech, kde vodoteče mají  členité dno, které 

nemohlo být při  zvolené úrovni prostorové diskretizace podchyceno. 

Při rozloze modelovaného území 1334 km
2 hodnota celkových zdrojů odpovídá 8,2 l/s/km

2
. 

Většina těchto vod (7300 l/s) byla odváděna povrchovými vodotečemi. 

Vodárenské jímání se na celkové vodní bilanci podílelo cca 1400 l/s. 

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 HGR 4231, 4,3 l/s/km
2 HGR 4232 a 

4,4 l/s/km
2 HGR 4270. 

 

Tabulka 6-16: Souhrnná vodní bilance transientního proudového modelu 

Oblast Celý model 4232 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2900 -7300 25 -410 

Vodárenské odběry  -1400  -1070 

Efektivní infiltrace 5800  1550  

Zásoby 2500 -2500 780 -840 

z/do 4231    -84 

z/do 4232     

z/do 4270     

Celkem 11000 -11000 2400 -2400 
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Tabulka 6-17: Detailizovaná vodní bilance transientního proudového modelu 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 

b
il

an
č.

 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 26 164 357 147 

Q 4232 62 252 982 255 

Q 4270 sever 16 144 380 298 

Q 4270 jih 149 465 1191 900 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 
-4 -20 -31 -29 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 
1 3 -3 0 

P4 

západo-východní orientace 
3 -5 -1 1 

P5 

severo-jižní orientace 
-6 -47 0 4 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu na sever) záporný 

 

Graf (Obrázek 6-37) 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 

HG rajonech je však situace odlišná: rajon 4231 vykazuje v tomto období ztrátu akumulovaných 

podzemních vod v objemu  3,6  mil.  m
3
,  rajon  4232  nárůst  24  mil.  m

3  a  rajon  4270  pak  ztrátu 

21 mil. m
3
. 

 

 

Obrázek 6-37: Graf změny zásob vs. efektivní infiltrace 
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Obrázek 6-38 prezentuje 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 6-39 značí graf přítoků a odtoků do a 

z modelu přes vodoteče. Obrázek 6-40 je pak graf celkových přítoků a odtoků do a z modelu. 

 

 

Obrázek 6-38: Vývoj vodárenského jímání 

 

 

Obrázek 6-39: Graf odtoků z modelu skrz vodoteče 
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Obrázek 6-40: Graf celkových přítoků a odtoků do a z modelu 

 

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 prezentuje Obrázek 6-41. 

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. Obrázek 6-41 tudíž značí průměrné prognózní bilanční veličiny pro reprezentativní 

hydrologický rok. 

 
Obrázek 6-41: Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 
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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. 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ SIMULACE STACIONÁRNÍHO MODELU 

Součástí prací byly variantní scénáře jímání podzemních vod:  

 maximální povolené odběry; 

 neovlivněný stav, tj. stav bez odběrů podzemních vod; 

 stávající stav s aktuální velikostí odběrů podzemní vody. 

 

MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ ODBĚRY 

Jako maximální odběry byly primárně použity hodnoty z roku 2014, které byly staženy z veřejně 

dostupné databáze ISVS. V případě HGR 4231 a 4232 ani jiné hodnoty nebyly k dispozici. V případě  

HGR 4270 byly sice předány maximální povolené odběry z předchozích let, ale v rámci konzistence 

vstupních dat byly převzaty informace z roku 2014. Pouze v jednotlivých případech, kde novější 

hodnoty v ISVS chyběly, byly tyto doplněny hodnotami staršími. 

HG rajony 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 6-18 a Tabulka 6-19v podobě rozpočtené podle 

jednotlivých kolektorů a bilančních celků – viz Tabulka 6-19. Bilance prognózního modelu se od 

původního stacionárního modelu prezentovaného v předchozí kapitole liší nejen z důvodu změněných 

(zvýšených) vodárenských odběrů, ale především díky faktu, že prognózní stacionární model byl 

sestaven nad zkalibrovaným transientním modelem. Během kalibrace transientního modelu byly 

laděny všechny jeho parametry, včetně efektivní infiltrace, hydraulických parametrů jednotlivých 

kolektorů či konduktancí vodních toků. 

Při srovnání detailizované bilance prognózního modelu (Tabulka 6-19) s bilancí kalibrovaného 

transientního modelu (Tabulka 6-17) je patrné, že přetoky mezi jednotlivými HG 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.  Výjimkou  je  situace  mezi  HGR  4270  a  4232 v 

kolektoru C, kdy zvýšení odběrů bylo provázeno zřetelným nárůstem přetoků z HGR 4270 ve 

prospěch HGR 4232.Grafická prezentace výsledků viz Obrázek 6-42 až Obrázek 6-47. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

153 

Tabulka 6-18: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího max. povolené odběry 

Oblast Celý model 4232 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2930 -6690 71 -140 

Vodárenské odběry  -2030  -1560 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -43 

z/do 4232     

z/do 4270   120  

Celkem 8700 -8700 1700 -1700 

 

Tabulka 6-19: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího max. povolené 

odběry 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 b

il
an

č.
 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  

Q 4231 15 170 365 143 

Q 4232 18 320 977 236 

Q 4270 sever 7 140 381 310 

Q 4270 jih 108 440 1178 980 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-3 1 -18 -23 

P2 

západo-východní orientace 

-4 -7 -1 -18 

P3 

západo-východní orientace 
3 7 -2 29 

P4 

západo-východní orientace 
5 5 110 2 

P5 

severo-jižní orientace 
-5 -40 1 3 

* 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 6-42: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A)  – maximální odběry 
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Obrázek 6-43: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – maximální odběry 
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Obrázek 6-44: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – maximální odběry 
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Obrázek 6-45: Hladiny podzemních vod, 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 6-46: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor D)  – maximální 

odběry 
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Průběh hladin podzemních vod pro kolektor B v prostoru jímacího území březovských vodovodů při 

maximálních odběrech ilustruje Obrázek 6-47. Průběh hladin podzemních vod v celé modelové 

doméně pro jednotlivé modelované kolektory je pak prezentován na obrázcích 6-51 až 6-55. 

 

 

Obrázek 6-47: Hladiny podzemních vod - maximální odběry, kolektor B, březovskývodovod 

 

 

NEOVLIVNĚNÝ STAV, TJ. BEZ ODBĚRŮ PODZEMNÍ VODY 

Vodní bilance stavu neovlivněného jímáním podzemních vod je opět prezentována ve dvou tabulkách: 

Tabulka 6-20 v souhrnné podobě –  

Tabulka 6-21 v podobě rozpočtené podle jednotlivých kolektorů a bilančních celků. Oproti předchozí 

prognózní simulaci je zřetelně vyšší bilance na straně vodotečí. Díky neexistenci jímání došlo k 

plošnému zvýšení hladin v modelu za současného zvýšení drenážního účinku vodotečí. To mělo za 

následek „oživení“ komunikace mezi vodotečemi a podzemními vodami. Jak již bylo konstatováno k 

bilancím stacionárního i transientního modelu, vysoké hodnoty přetoků z a do vodotečí jsou dány 

„mělkým“ oběhem, kdy přetoky z vodoteče do modelové vrstvy byly vzápětí následovány zpětnými 

přetoky z modelové vrstvy do vodoteče. 

Průběh hladin podzemních vod pro kolektor B v prostoru jímacího území březovských vodovodů při 

maximálních odběrech ilustruje Obrázek 6-48.  
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Tabulka 6-20: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího neovlivněný stav 

Oblast Celý model 4232 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 3240 -9020 60 -1440 

Vodárenské odběry  0  0 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -170 

z/do 4232     

z/do 4270   0.33  

Celkem 9000 -9000 1600 -1600 

 

Tabulka 6-21: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího neovlivněný 

stav 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 b

il
an

č.
 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 14 141 371 168 

Q 4232 18 311 893 329 

Q 4270 sever 7 141 382 309 

Q 4270 jih 110 447 1159 989 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 
-7 -56 -53 -53 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -18 

P3 

západo-východní orientace 
1 3 -2 18 

P4 

západo-východní orientace -1 -15 16 0 

P5 

severo-jižní orientace 
-7 -55 -3 3 

 

 

Obrázek 6-48: Hladiny podzemních vod - neovlivněný stav, kolektor B, březovský vodovod 
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STÁVAJÍCÍ STAV S AKTUÁLNÍ VELIKOSTÍ ODBĚRŮ PODZEMNÍ VODY 

Vodní bilance aktuálního stavu jímání podzemních vod je opět prezentována ve dvou tabulkách: (1) v 

souhrnné podobě – viz Tabulka 6-22 a (2) v podobě rozpočtené podle jednotlivých kolektorů a 

bilančních celků – viz Tabulka 6-23. Indukované zdroje jsou ve všech hodnocených HG rajonech 

nulové. Důvodem je skutečnost, že odběry jsou realizovány z hlubších horizontů, které leží mimo 

dosah okrajových podmínek. 

Průběh hladin podzemních vod pro kolektor B v prostoru jímacího území březovských vodovodů při 

maximálních odběrech ilustruje Obrázek 6-49.  

 

Tabulka 6-22: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího aktuální odběry 

Oblast Celý model 4232 

Okrajová podmínka 
Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2950 -7380 20 -460 

Vodárenské odběry  -1360  -1070 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -100 

z/do 4232     

z/do 4270    -5.2 

Celkem 8700 -8700 1600 -1600 

 

Tabulka 6-23: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího aktuální odběry 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 

b
il

an
č.

 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  

Q 4231 16 162 365 151 

Q 4232 19 270 991 271 

Q 4270 sever 7 140 382 310 

Q 4270 jih 110 444 1170 981 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-5 -24 -38 -33 

P2 

západo-východní orientace 

-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 

1 3 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 

2 -5 -4 1 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -46 0 4 

* 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 6-49: Hladiny podzemních vod - aktuální odběry, kolektor B, březovský vodovod 

 

SIMULACE DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN V RAJONU 4232 

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. (Kašpárek, Hanel, 2013a, 2013b, 2013c) 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.  

Změny evapotranspirace jsou uváděny v relativním vyjádření koeficientem změny, zatímco změny 

efektivní infiltrace jsou uváděny v mm/měsíc. 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. Z tabulek 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 případě rajonu 4232 nebyla evapotranspirace simulována, dotace byla simulována přímo hodnotou 

efektivní infiltrace. V případě efektivní infiltrace byly testovány dva přístupy. První znamenal výpočet 

koeficientu změny vůči kalibrovanému modelu pro jednotlivé měsíce. Tento přístup byl nicméně 

následně zavržen, neboť v případě měsíců s nulovou infiltrací v  původním modelu VÚV (a 

kalibrovaném transientním modelu) by došlo k zanedbání změny (násobení nulou). Pro zpracování 

byly proto průměrné měsíční změny odečteny (přičteny) ke kalibrovaným měsíčním hodnotám. Pokud 
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však změna vedla k záporné infiltraci, byla nahrazena nulovou. Dopad tohoto zjednodušení není 

významný ve vztahu k nejistotám vlastních prognóz klimatických změn a jejich rozptylu. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty efektivní 

infiltrace. Následující Tabulka 6-24 až Tabulka 6-26uvádí výsledky vodních bilancí transientního 

modelu pro roky 2025, 2055 a 2085. 

 
Tabulka 6-24: Vodní bilance transientního hydraulického modelu HGR 4232 pro klimatické změny 2025 

Okrajová podmínka  Zdroje Propady 

l/s Kalibrovaný Predikce 2025 Kalibrovaný Predikce 2025 

Vodoteče 30 30 -410 -390 

Přetoky přes hranice       

Vodárenské odběry   -1070 -1070 

Infiltrace 1550 1550   

Evapotranspirace     

Změna zásob 770 730 -840 -840 

Celkem* 2350 2310 -2320 -2300 

* Nenulová bilance je zapříčiněna nezapočítanými přetoky z a do dalších HG rajonů, které tvoří modelovou doménu. 

 

Tabulka 6-25: Vodní bilance transientního hydraulického modelu HGR 4232 pro klimatické změny 2055 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

l/s Kalibrovaný Predikce 2055 Kalibrovaný Predikce 2055 

Vodoteče 30 30 -410 -270 

Přetoky přes hranice     

Vodárenské odběry   -1070 -1070 

Infiltrace 1550 1420   

Evapotranspirace     

Změna zásob 770 700 -840 -840 

Celkem* 2350 2150 -2320 -2180 

* Nenulová bilance je zapříčiněna nezapočítanými přetoky z a do dalších HG rajonů, které tvoří modelovou doménu. 

 

Tabulka 6-26: Vodní bilance transientního hydraulického modelu HGR 4232 pro klimatické změny 2085 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

l/s Kalibrovaný Predikce 2085 Kalibrovaný Predikce 2085 

Vodoteče 30 40 -410 -220 

Přetoky přes hranice     

Vodárenské odběry   -1070 -1070 

Infiltrace 1550 1410   

Evapotranspirace     

Změna zásob 770 680 -840 -870 

Celkem* 2350 2130 -2320 -2160 

* Nenulová bilance je zapříčiněna nezapočítanými přetoky z a do dalších HG rajonů, které tvoří modelovou doménu. 

 

Výsledky jednotlivých scénářů – změny parametrů vodní bilance – efektivní infiltrace a odtoku ve 

vodotečích je pro jednotlivé rajony prezentován v grafu na Obrázek 6-50. 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 4232 naprostá většina přírodních zdrojů vzniká na území rajonů, proto tento problém 

není nutno řešit. 
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Obrázek 6-50: Prognózované změny složek vodní bilance pro rajon 4232 

 

Tabulka 6-27 až Tabulka 6-29 prezentuje změny specifického základního odtoku pro prognózy 

klimatických změn do roku 2085. 

 

Tabulka 6-27: Celková změna bilance se zohledněním redukce přítoků na okrajové podmínce III. typu GHB 

(hranice modelového území) pro HGR 4232 pro rok 2025 

Okrajová podmínka (l/s) 2010 2025 Změna 2010 -2025 (%) 

Infiltrace – evapotranspirace 1550 1550 0,0 

Přítok přes hranice 0   

Redukce přítoku podle efektivní infiltrace  0  

Celkové zdroje 1550 1550 0,0 

Specifický základní odtok celkový (efektivní inf.) 4,3 4,3  

 
Tabulka 6-28: Celková změna bilance se zohledněním redukce přítoků na okrajové podmínce III. typu GHB 

(hranice modelového území) pro HGR 4232 pro rok 2055 

Okrajová podmínka (l/s) 2010 2055 Změna 2010 -2055 (%) 

Infiltrace – evapotranspirace 1550 1420 8,4 

Přítok přes hranice 0   

Redukce přítoku podle efektivní infiltrace  0  

Celkové zdroje 1550 1420 8,4 

Specifický základní odtok celkový (efektivní inf.) 4,3 4,0  

 

Tabulka 6-29: Celková změna bilance se zohledněním redukce přítoků na okrajové podmínce III. typu GHB 

(hranice modelového území) pro HGR 4232 pro rok 2085 

Okrajová podmínka (l/s) 2010 2085 Změna 2010 -2085 (%) 

Infiltrace – evapotranspirace 1550 1410 9,0 

Přítok přes hranice 0   

Redukce přítoku podle efektivní infiltrace  0  

Celkové zdroje 1550 1410 9,0 

Specifický základní odtok celkový (efektivní inf.) 4,3 3,9  
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Výsledky všech provedených simulací v parametru změn specifického základního odtoku pro HGR 

4232 zobrazuje Tabulka 6-30 a graficky Obrázek 6-51. Specifický základní odtok je počítán se 

započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace). 

 

Tabulka 6-30: Prognózované změny specifického základního odtoku pro rajon 4232 

Specifický základní odtok (l/s/km2) 

Spec. základní odtok Kalibrovaný model 2001-2010 Predikce 2025 Predikce 2055 Predikce 2085 

efektivní inf. 4,3 4,3 4,0 3,9 

 

 

Obrázek 6-51: Prognózované změny specifického základního odtoku (zdroje – efektivní infiltrace) pro HGR 4232 

 

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. 

Tabulka 6-31 prezentuje 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. 
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Tabulka 6-31: Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel a název místa užívání vody 
 

HGR 

Simulované průměrné čerpané 

množství 2001-2010 (l/s) 

Redukce 2025 pro 

 zachování hladiny 

OVS Č. Třebová - Vrbovka 4231 31 3% 

Ústí nad Orlicí - UO-2 4231 24 <1% 

OVS Č. Třebová - ČT 2B 4231 13 <1% 

BVK Brno - I. Březovský vodovod 4232 240 <1% 

BVK Brno - II. Březovský vodovod 4232 760 <1% 

VaK V. Mýto - Cerekvice, Pekla S1 4270 29 <1% 

VHOS Mor. Třebová - Sebranice a Střítež 4270 15 34% 

VHOS Mor. Třebová - Čistá 4270 26 3% 

Vodovod Litomyšl - ÚV Nedošín 4270 11 <1% 

VHOS Mor. Třebová - Polička (vrt V6) 4270 11 8% 

VaK V. Mýto - Javorník 4270 5 8% 

VaK Chrudim - Nové Hrady 4270 5 5% 

 

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. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE ODBĚRŮ PODZEMNÍCH VOD 

Transientní model byl sestaven pro časové období 2001-2010 včetně. Ke stejnému intervalu se 

počítaly průměrné parametry (mimo jiné vodárenské odběry podzemních vod) variantních 

stacionárních simulací. Avšak od roku 2010 došlo k několika důležitým posunům, z nichž 

nejpodstatnější je změna kolektoru, ze kterého jsou v současnosti jímány podzemních vody ze zdrojů 

na Svitavsku. Původní kolektor C byl z důvodu nevyhovující kvality vod (vysoký obsah dusičnanů) 

nahrazen kolektorem B. Tato změna se týkala jímacích území Svitavy – Čtyřicet Lánů, Svitavy – 

Olomoucká, Opatov, Hradec nad Svitavou a Sklené. Na následujících stranách tak jsou prezentovány 

výsledky dodatečných simulací, které měly za cíl tuto změnu postihnout a také modelovat různé 

varianty čerpání v jednotlivých jímacích územích. 

Všechny dodatečné simulace byly sestaveny v režimu ustáleného proudění podzemních vod. Jako 

srovnávací simulace k simulacím variantním byla použita ta, která měla nastavena vodárenská jímání 

na průměrnou hodnotu z období 2001-2010. Pro hodnoty efektivní infiltrace ve všech simulacích (tj. 

srovnávací i variantních) byly použity průměry výsledných hodnot zkalibrovaného transientního 

modelu z období 2001-2010. Variantní simulace byly sestaveny v následujících konfiguracích čerpání:  

 Varianta 0: stav s průměrnou velikostí odběrů podzemní vody za období 2001-2010); 

 Varianta 1: maximální povolené odběry ze skupiny zdrojů v okolí Svitav: Čtyřicet Lánů (40 

l/s), Olomoucká (30 l/s), u obce Sklené (10 l/s), Hradce nad Svitavou (10 l/s) a Opatova (10 

l/s); Součástí této varianty bylo i přesunutí jímání z těchto zdrojů z kolektoru C do kolektoru 

B; Dále byly simulovány maximální povolené odběry v jímacím území  Čistá u Litomyšle (vrt 

CL1, kolektor B) o velkosti 100 l/s; Ve všech ostatních jímacích územích byly použity 

průměrné hodnoty čerpání za období 2001-2010; 

 Varianta 2: přibližně současné velikosti odběrů ze skupiny zdrojů v okolí Svitav: Čtyřicet 

Lánů (20 l/s), Olomoucká (15 l/s), u obce Sklené (5 l/s), Hradce nad Svitavou (5 l/s) a 

Opatova (5 l/s); Součástí této varianty bylo i přesunutí jímání z těchto zdrojů z kolektoru C do 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

167 

kolektoru B; Dále byly simulovány maximální povolené odběry v jímacím území  Čistá u 

Litomyšle (vrt CL1, kolektor B) o velkosti 100 l/s; Ve všech ostatních jímacích územích byly 

použity průměrné hodnoty čerpání za období 2001-2010; 

 Varianta 3: přibližně současné velikosti odběrů ze skupiny zdrojů v okolí Svitav: Čtyřicet 

Lánů (20 l/s), Olomoucká (15 l/s), u obce Sklené (5 l/s), Hradce nad Svitavou (5 l/s) a 

Opatova (5 l/s); Součástí této varianty bylo i přesunutí jímání z těchto zdrojů z kolektoru C do 

kolektoru B; V jímacím území Čistá u Litomyšle (vrt CL1, kolektor B) byly simulovány 

odběry o velkosti 50 l/s; Ve všech ostatních jímacích územích byly použity průměrné hodnoty 

čerpání za období 2001- 2010. 

 

STAV S PRŮMĚRNOU VELIKOSTÍ ODBĚRŮ PODZEMNÍ VODY ZA OBDOBÍ 2001-2010 

Vodní bilance této srovnávací simulace je prezentována ve dvou tabulkách: v první v souhrnné podobě 

(Tabulka 6-32), ve druhé tabulce (Tabulka 6-33) v podobě rozpočtené podle jednotlivých kolektorů a 

bilančních  celků.  Komentáře k vodní bilanci proudového modelu v ustáleném režimu proudění 

podzemních vod jsou následující:  

Celkové zdroje modelu, které byly vypočteny na cca 8700 l/s, jsou představovány efektivní infiltrací a 

břehovou infiltrací. Druhá jmenovaná položka zahrnuje z velké části vody „mělkého“ oběhu mezi 

vodotečí a první modelovou vrstvou, kdy přetoky z vodoteče do modelové vrstvy byly vzápětí 

následovány zpětnými přetoky z modelové vrstvy do vodoteče. Tento efekt se vyskytoval typicky v 

místech, kde vodoteče mají členité dno, které nemohlo být při zvolené úrovni prostorové diskretizace 

podchyceno. 

Při rozloze modelovaného území 1334 km
2 hodnota celkových zdrojů odpovídá 6,5 l/s/km

2
. 

Většina těchto vod (7400 l/s) byla odváděna povrchovými vodotečemi. 

Vodárenské jímání se na celkové vodní bilanci podílelo cca 1400 l/s. 

 

Tabulka 6-32: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího průměrné odběry (2001-2010) 

  Oblast   Ce lý model 4232 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2950 -7380 20 -460 

Vodárenské odběry  -1360  -1070 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -100 

z/do 4232     

z/do 4270    -5,2 

Celkem 8700 -8700 1600 -1600 
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Tabulka 6-33: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího průměrné 

odběry (2001-2010) 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 

b
il

an
č.

 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 16 162 365 151 

Q 4232 19 270 991 271 

Q 4270 sever 7 140 382 310 

Q 4270 jih 110 444 1170 981 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-5 -24 -38 -33 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 
1 3 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 
2 -5 -4 1 

P5 

severo-jižní orientace 
-6 -46 0 4 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu na sever) záporný 

 

Varianta maximálních povolených odběrů ze skupiny zdrojů v okolí Svitav, u obce Sklené, 

Hradce nad Svitavou a Opatova a ze zdroje Čistá u Litomyšle 

V této variantě byly pro zdroje v okolí Svitav (Svitavy-Olomoucká, Svitavy-Čtyřicet lánů) a obcí 

Sklené, Hradec nad Svitavou a Opatov simulovány maximální povolené odběry, které byly dále 

relokovány z kolektoru C do kolektoru B. Původní úhrnná hodnota čerpání 51 l/s v kolektoru C tak 

byla nově nahrazena úhrnnou hodnotou čerpání 100 l/s v kolektoru B. Maximální povolené odběry o 

velikosti 100 l/s (namísto původních 26 l/s) byly simulovány i ve zdroji Čistá u Litomyšle (vrt CL-1, 

kolektor B). 

Vodní bilance této varianty (Tabulka 6-34 a Tabulka 6-35) z hlediska absolutních hodnot jednotlivých 

bilančních celků nezaznamenala vůči předešlé s aktuální velikostí odběrů prakticky žádné významné 

změny. Došlo k určitému omezení přetoků v kolektoru B z HGR 4232 do HGR 4231 zhruba o 20 l/s. 

Zbylé složky vodní bilance jsou víceméně totožné. 

 

Tabulka 6-34: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

ze skupiny zdrojů na Svitavsku a ze zdroje Čistá u Litomyšle 

  Oblast   Celý model 4232 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2930 -7230 20 -430 

Vodárenské odběry  -1490  -1120 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -79 

z/do 4232     

z/do 4270    -5,9 

Celkem 8700 -8700 1600 -1600 

 

Nicméně, z hlediska přetoků mezi kolektorem C a B byla indikována podstatná změna, kdy spuštění 

čerpání v kolektoru B v uvedených mezích zapříčinilo zvýšení přetoků z kolektoru C do kolektoru 
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B o cca 50 l/s v HGR 4232, což v tomto rajonu představuje přibližně polovinu „nově“ zavedeného 

čerpání v kolektoru B, a o cca 25 l/s v HGR 4270, což zde pokrývá zhruba třetinu z navýšeného 

čerpání. 

 

Tabulka 6-35: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální 

povolené odběry ze skupiny zdrojů na Svitavsku a ze zdroje Čistá u Litomyšle 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 b

il
an

č.
 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 16 163 366 149 

Q 4232 20 277 990 265 

Q 4270 sever 7 140 382 310 

Q 4270 jih 110 447 1170 978 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-4 -4 -37 -34 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 
1 2 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 
2 -7 -2 1 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -44 1 4 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu na sever) záporný 

 

Obrázek 6-52 znázorňuje snížení hladin podzemních vod v kolektoru B ve srovnání s variantou 

simulující průměrné odběry z let 2001-2010. Maximálních hodnot bylo dosaženo v jímacím území 

Svitavy – Olomoucká (28 m) a Svitavy – Čtyřicet lánů (33 m). Snížení ve zdroji CL1 Čistá u 

Litomyšle dosáhlo hodnot cca 6 m. Snížením hladin je postižena podstatná část území 

hydrogeologických rajonů 4232 a 4270 a jižní okraj HGR 4231. 
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Obrázek 6-52: Varianta maximálních povolených odběrů ze skupiny zdrojů na Svitavsku:  

snížení hladin podzemních vod v kolektoru B oproti variantě simulující průměrné odběry z let 2001-2010 

 

Varianta maximálních povolených  odběrů v jímacím  území  Čistá  u  Litomyšle a současných 

velikostí odběrů ze skupiny zdrojů v okolí Svitav 

V této variantě bylo simulováno zvýšení čerpání ve zdroji CL1 Čistá u Litomyšle ze stávající 

průměrné hodnoty 26 l/s na maximální povolenou hodnotu 100 l/s. Ve zdrojích v okolí Svitav pak byly 

v kolektoru B simulovány odběry odpovídající odběrům současným (rok 2016) v úhrnné výši 50 l/s. 

Oproti referenční simulaci průměrných odběrů z let 2001-2010, tato varianta v absolutních hodnotách 

jednotlivých položek vodní bilance rovněž nezaznamenala žádný zásadní rozdíl – viz Tabulka 6-36 a 

Tabulka 6-37. Avšak i zde došlo k navýšení přetoků z nadložního kolektoru C do kolektoru B, a to 

o hodnotu 40 l/s v HGR 4232 a o hodnotu cca 25 l/s v HGR 4270. 
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Tabulka 6-36: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené odběry 

ze zdroje Čistá u Litomyšle a stávající odběry ze skupiny zdrojů na Svitavsku 

  Oblast   Celý model 4232 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2950 -7300 20 -460 

Vodárenské odběry  -1440  -1070 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -93 

z/do 4232     

z/do 4270    -11 

Celkem 8700 -8700 1600 -1600 

 

Tabulka 6-37: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální 

povolené odběry ze zdroje Čistá u Litomyšle a stávající odběry ze skupiny zdrojů na Svitavsku 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 b

il
an

č.
 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 16 162 366 150 

Q 4232 19 276 990 266 

Q 4270 sever 7 140 382 310 

Q 4270 jih 110 448 1169 978 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-4 -15 -39 -35 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 
1 2 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 
2 -8 -6 1 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -44 1 4 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu na sever) záporný 

Jako u předchozí varianty, i zde je graficky prezentováno snížení hladin podzemních vod v kolektoru 

B oproti variantě simulující průměrnou velikost odběrů z let 2001-2010 – viz Obrázek 6-53. 

Největšího snížení bylo opět dosaženo v jímacím území Svitavy – Čtyřicet Lánů (15 m) a Svitavy – 

Olomoucká (13 m). Ve zdroji Čistá u Litomyšle pak bylo zaznamenáno snížení 6 m. Snížením hladin 

podzemních vod jsou z celkové rozlohy hydrogeologických rajonů postiženy přibližně dvě třetiny 

území v případě HGR 4270, cca polovina území v případě HGR 4232. 
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Obrázek 6-53: Varianta maximálních povolených odběrů v jímacím území Čistá u Litomyšle a stávajících odběrů 

ze skupiny zdrojů na Svitavsku:  

Dochází snížení hladin podzemních vod v kolektoru B oproti variantě simulující průměrné odběry z let 2001-2010 

 

Varianta odběrů v jímacím území Čistá u Litomyšle o velikosti 50 l/s a přibližně současných 

velikostí odběrů ze skupiny zdrojů v okolí Svitav 

V této variantě bylo simulováno zvýšení čerpání ve zdroji CL1 Čistá u Litomyšle ze stávající 

průměrné hodnoty 26 l/s na hodnotu 50 l/s. Ve zdrojích v okolí Svitav pak byly v kolektoru B 

simulovány odběry odpovídající odběrům současným (rok 2016) v úhrnné výši 50 l/s. 

Ani tato varianta v absolutních hodnotách jednotlivých položek vodní bilance nezaznamenala oproti 

referenční simulaci průměrných odběrů z let 2001-2010 žádný zásadní rozdíl – viz Tabulka 6-38 a 
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Tabulka 6-39. Avšak i zde došlo k navýšení přetoků z nadložního kolektoru C do kolektoru B, a to 

o hodnotu 40 l/s v HGR 4232 a o hodnotu cca 10 l/s v HGR 4270. 

 

Tabulka 6-38: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího zvýšené odběry ze zdroje 

Čistá u Litomyšle a stávající odběry ze skupiny zdrojů na Svitavsku 

  Oblast   Celý model 4232 

Okrajová podmínka Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s 

Vodoteče 2950 -7350 20 -460 

Vodárenské odběry  -1390  -1070 

Efektivní infiltrace 5790  1550  

z/do 4231    -93 

z/do 4232     

z/do 4270    -7,7 

Celkem 8700 -8700 1600 -1600 

 

Tabulka 6-39: Detailizovaná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího zvýšené odběry 

ze zdroje Čistá u Litomyšle a stávající odběry ze skupiny zdrojů na Svitavsku 

 Kolektor A B C D 

P
rů

to
k
 b

il
an

č.
 

ce
lk

em
 (

l/
s)

  Q 4231 16 162 365 151 

Q 4232 19 276 991 265 

Q 4270 sever 7 140 382 310 

Q 4270 jih 110 445 1170 980 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-4 -15 -39 -35 

P2 

západo-východní orientace 
-4 -7 -1 -19 

P3 

západo-východní orientace 
1 3 -3 1 

P4 

západo-východní orientace 
2 -6 -5 1 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -45 0 4 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu na sever) záporný 

 

Jako u předchozí varianty, i zde je graficky prezentováno snížení hladin podzemních vod v kolektoru 

B oproti variantě simulující průměrnou velikost odběrů z let 2001-2010 – viz Obrázek 6-54. 

Největšího snížení bylo opět dosaženo v jímacím území Svitavy – Čtyřicet Lánů (15 m) a Svitavy – 

Olomoucká (13 m). Ve zdroji Čistá u Litomyšle pak bylo zaznamenáno snížení 2 m. Snížením hladin 

podzemních vod je postiženo přibližně 40% území z celkové rozlohy hydrogeologických rajonů 

4232 a 4270.  



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

174 

 

 

Obrázek 6-54: Varianta zvýšených odběrů v jímacím území Čistá u Litomyšle a stávajících odběrů ze skupiny 

zdrojů na Svitavsku:  

Dochází ke snížení hladin podzemních vod v kolektoru B oproti variantě simulující průměrné odběry z let 2001-

2010 
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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 a 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. Hodnoceny byly všechny složky dle 

vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každý jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro připovrchovou zónu. 

 

Tabulka 7-1: Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 428/2001 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 hydrogeologických rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro 

hodnocení jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny 

připovrchové zóny (viz níže). Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny a 

většinou zároveň do konstrukce map jednotlivých kolektorů – s výjimkou těch pramenů, které byly 

zařazeny do izolátoru či neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu 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 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého 

hydrogeologického rajonu, nikoli pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných hydrogeologických rajonech byly 

vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960.  

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly použity 

pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 - Tabulka 4-11. 

 

Na jižním okraji HGR 4232 maji podzemní vody kolektoru A nejpříznivější hodnoty upravitelnosti - 

A1, směrem k severu se kvalita zhoršuje a to především kvůli obsahu rozpuštěného železa. Do 

nepříznivé kategorie A3 spadají vody severní části rajonu, severně a západně od Svitav, další oblastí, 

kde je zhoršená kategorie upravitelnosti je na JV od Hradce nad Svitavou. Lokálně se v těchto 

oblastech vyskytuje i nejhorší kategorie >A3. 

Situace upravitelnosti podzemních vod v kolektoru B (viz obr. 7-2) se od kolektoru A liší, ve většině 

plochy rajonu je upravitelnost příznivější (nižší) než v kolektoru A. Především v severní částui rajonu 

spadá do kategorie A2, jen místy v okolí Vendolského a Radiměřského potoka se kategorie 

upravitelnosti zvyšuje na A3, je to způsobeno koncentracemi rozpuštěného železa, případně manganu. 

V některých případech bylo zaznamenáno zvýšení kategorie upravitelnosti obsahem amonných iontů 

(JV okraj rajonu) 

Podzemní vody v kolektorech C, Ca, Cb a poloizolátoru BC mají na většině území rajonu kategorii 

upravitelnosti A2 (viz obr. 7-3). Střední část rajonu v okolí Svitav a Hradce nad Svitavou se vyznačuje 

zhoršením upravitelnosti na kategorií A3, vyjímečně i >A3, hlavní příčinou jsou koncentrace železa, 

manganu, ale i obsahy dusičnanů. Oproti tomu jihozápadní okraj rajonu spadá do nejpříznivější 

kategorie A1. 

Kolektor D (viz obr. 7-4) se vyskytuje pouze v omezeném rozsahu pásu který začíná na S od Radiměře 

a pokračuje východně od Svitav dále na sever, až k hranici rajonu. Vělšina podzemních vod tohoto 

kolektoru spadá do kategorie A2, pouze z okraj rozsahu kolektoru v úrovni Svitav má nejnižší 

kategorii A1. Zhoršení upravitelnosti je i v tomto kolektoru způsobeno převážně zvýšenými obsahy 

železa a manganu. 

Přípovrchová zóna je z hlediska upravitelnosti poměrně velmi příznivá. Největším problémem je 

lokální konaminace v okolí průmyslových provozů a také skládek. Jihozápadní třetina rajonu spadá do 

kategorie A1 (viz obr. 7-5), zbylá část do A2. Pouze v prostoru na východ od Svitav, v okolí Koclířova  

až k východní hranici rajonu převažuje nepříznivá kategorie A3.  
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Obrázek 7-1: Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4232 
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Obrázek 7-2: Upravitelnost podzemní vody kolektoru B v HGR 4232 
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Obrázek 7-3: Upravitelnost podzemní vody kolektoru C, Ca a BC v HGR 4232 
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Obrázek 7-4: Upravitelnost podzemní vody kolektoru D v HGR 4232 
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Obrázek 7-5: Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění v HGR 4232  
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4232 se nachází 8 vrtů a dva prameny s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody. Vrty se vyskytují ve dvojicích, které na stejném místě monitorují kolektory B a C. 

Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991, případně od roku 2009 z vrtů VN-02, VN-03 a 

pramene PB 0317. Přehled vrtů uvádí Tabulka 7-2 a Obrázek 7-6, grafy koncentrací vybraných prvků  

Obrázek 7-7. 

 

 
Obrázek 7-6: Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tabulka 7-2: Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n. m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka* 

 (m) 
lokalizace 

Vrt -601135.32 -1092266 454.1 HV-1007A VP 7211 B 265 Opatovec 

Vrt -601145.53 -1092255.6 454.5 HV-1007B VP 7212 C 140 Opatovec 

Vrt -598200.74 -1092269 448.2 HV-1008A VP 7213 B 146.7 Opatov 

Vrt -598189.14 -1092299.6 447.8 HV-1008B VP 7214 C 44 Opatov 

Vrt -602818.85 -1095864.4 443.3 HV-1005A VB 9802 B 285 Svitavy 

Vrt -602849.36 -1095905.7 442.9 HV-1005B VB 9803 C 193.8 Svitavy 

Vrt -600316.54 -1103818.2 428.29 VN-02 VB 9813 B 167 Hradec nad Svitavou 

Vrt -600334.77 -1103817.3 428.04 VN-03 VB 9814 C 75 Hradec nad Svitavou 

Pramen -607609.5 -1102980.8 523.19 U Potáčů PB 0305 B 0.1 Radiměř 

Pramen -599836 -1115537 410 U Odehnalů PB 0317 B 0.1 Rozhraní 

*- báze otevřeného úseku ve vrtu 
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Celková mineralizace v pozorovaných vrtech sledujících podzemní vodu v kolektoru B se pohybuje 

mezi 0,20 až 0,35 g/l, v kolektoru C mezi 0,35 až 0,60 g/l.  

Obsahy dusičnanů se v polovině případů pohybují okolo meze detekce. Hranici 50 mg/l NO3 (limit pro 

pitné účely) překračují vrty VP7214 (HV-1008B až 100 mg/l) a VB9814 (VN-03 okolo 50 mg/l), přes 

15 mg/l NO3 obsahují vrty VP7211 (HV-1007A), kde koncentrace NO3 výrazně kolísá (od nuly do 40 

mg/l), a oba prameny. Znečištění dusičnany tedy překvapivě převažuje v pozorovaných 

vrtech kolektoru B.  

Téměř všechny složky u časových řad od roku 1991 jsou velmi rozkolísané a není možné jednoznačně 

určit stoupající či klesající trend. Zvláště koncentrace síranů divoce ba přímo nesmyslně skáčou od 0 

po 50 mg/l u vru VP7211, v menší míře i u VP7212 VP7213, VB9802, VB9803. Na základě 

proložených přímek se zdá mírně stoupající trend všech složek u vrtu VP7211 (HV-1007A), VB9802 

(HV1005A) a v případě síranů u vrtů VP7212 (HV-1007B), VP7213 (HV-1008A) a pramene PB0305 

(U Potáčů). 
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Obrázek 7-7: Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování. 

V HGR 4232 je evidováno celkem 382 vodních biotopů, seznam maloplošných zvláště chráněných 

území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1, 8-2 a obrázku 8-1. 

 

Prioritní MZCHÚ ve správě AOPK ČR s vazbou na podzemní vodu 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum, resp. podrobit je hlubším hydrogeologickým analýzám a zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR 

a PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4232 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 
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Obrázek 8-1: Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4232 
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Tabulka 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4232 

OBJECTID KOD KAT Název 
Rozloha 

(ha) 

Rozloha 

biotopu (ha) 

% vodních 

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

33716 1981 OP Rohová 123.6 0.3 0.2 krajský úřad 

33717 1981 PR Rohová 337.3 1.0 0.3 krajský úřad 

34851 5875 PP U Banínského viaduktu 1.1 0.0 0.0 krajský úřad 

33249 1685 PR Králova zahrada 16.8 0.0 0.0 krajský úřad 

33250 1686 OP Psí kuchyně 26.4 0.0 0.1 krajský úřad 

33251 1686 PR Psí kuchyně 113.6 0.1 0.1 krajský úřad 

32816 1362 PP Pod skálou 22.1 0.0 0.0 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 4232 

KOD SITECODE KAT Název 
Rozloha 

(ha) 
BIOREG PO_vodni PO_habitat 

2979 CZ0532131 EVL U Banínského viaduktu 0.9 9451.5     

5534 CZ0530020 EVL Hřebečovský hřbet 738.5 7384730.4     

5542 CZ0530027 EVL Psí kuchyně 268.6 2686015.8 ano  6430, 91E0 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000; PO – ptačí oblast; PO_vodni – 

uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu; habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL; 

druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO. 

 

8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

v okolí výchozů kolektoru A nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality 

KRÁLOVA ZAHRADA 

 

Obrázek 8-2: Králova zahrada. Podmáčené olšiny s porosty bledule jarní  

(foto: Martin Hordějčuk 2005 Q12031725) 
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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 ) 

 

PSÍ KUCHYNĚ 

 

Obrázek 8-3: Psí kuchyně. Krásnorůžek lepkavý  

(foto: http://csopsvitavy.cz/2016/02/psi-kuchyne-13-2-2016/) 

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
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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 jsou oblastí vyhlášené jako evropsky 

významná lokalita Psí kuchyně. Součástí území je PR Psí kuchyně. 

Nachází se na východním výběžku kuesty potštejnské antiklinály ve východní části 

geomorfologického okrsku Kozlovský hřbet. Převažují odvápněné opuky s převahou slínů a křídových 

pískovců, méně jsou zastoupeny třetihorní slíny a štěrkopísky, které se často vyskytují jako překryvy. 

Zastoupeny jsou kambizemě mezotrofní a na nejživnějších podložích a bázích svahů půdy eutrofně-

mezotrofní a hydromorfní půdy - typické gleje a pseudogleje. Smíšené lesní porosty pokrývají 

vystouplý hřbet a na okraji převládají zamokřená luční společenstva.  

Území představuje rozsáhlý lesní komplex převážně jedlových bučin charakteristických pro 

Kozlovský hřbet. Převažující květnaté bučiny dále doprovází acidofilní bučiny, hercynské 

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).  

Hrozbou pro lokalitu je vysazování nepůvodních dřevin (převážně smrku) a změna druhového složení 

dřevin hospodářskými zásahy, rozsáhlé odlesnění lokality, zásahy do vodního režimu, eutrofizace a 

neobhospodařování luk, které v současnosti zarůstají. Přesto V posledních letech krajský úřad 

Pardubického kraje jako orgán ochrany přírody podporuje plošné kácení buků i na území rezervace. 

(http://www.nature.cz) 

 

HŘEBEČOVSKÝ HŘBET 

Výrazný nesouměrný hřbet táhnoucí se v ose S-J na Česko-Moravském pomezí mezi obcemi Svitavy 

a Moravská Třebová. V celkové délce má téměř 20 km. Silně erozně denudační reliéf v oblasti 

asymetrické litické antiklinály s pásmem elevací na SV-V, charakterizovaný řadou kuest s čely na SV-

V. Je proťat hluboce zaříznutými údolími potoků. Nejvyšším vrcholem je kóta Roh (660,4 m n. m.). 

Svrchní část a plošina západně od zlomu hřebene je budována turonskými opukami, jemnozrnnými 

vápnitými pískovci a prachovci, místy i spongilitickými pískovci až spongility s vložkami 

chalcedonických rohovců. Východní část je tvořena mořskými i sladkovodními cenomanskými 

http://www.nature.cz/
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glaukonitickými nebo železitými pískovci, jílovci a prachovci a je překryta pláštěm hlinitých až 

hlinitokamenitých sedimentů z nadložních hornin turonu. 

Častá sesuvná území. Na lokalitě (především v okolí Hřebečova) se roztroušeně vyskytují 

antropogenní útvary související s bývalou těžbou žáruvzdorných jílovců a lupků (odkryvy po lámání 

kamene, opuštěné zasypané štoly, v oblasti poddolovaného území v partii hrany hřbetu stupňovité 

a příkopové svahové deformace – pukliny). Z půdních typů jsou v území zastoupeny nejvíce 

kambizemě. 

Výrazný hřbet je pokrytý zachovalými bučinami a suťovými lesy.   Jedná se o zachovalé celistvé lesní 

území s cennými společenstvy bučin a suťových lesů se skalními výchozy a s bohatým bylinným 

patrem. Součástí území je i PR Rohová a PP Pod skalou. Vyskytuje se zde celá řada vzácných 

a chráněných druhů rostlin i živočichů, včetně kriticky ohrožených taxonů. Součástí EVL jsou PP Pod 

skálo a PR Rohová. 

(http://www.nature.cz) 

 

POD SKÁLOU 

 

Obrázek 8-4: Hřebečovský hřbet. Skalní hrana jižního lomu. 

(foto: https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=10259) 

 

Přírodní památka Pod skálou o rozloze 21,1 ha se nachází jižně od obce Mladějov na Moravě, mezi 

městy Česká Třebová a Moravská Třebová v okrese Svitavy. Předmětem ochrany je svahová bučina 

s hojným tisem. Udávaná nadmořská výška je od 460 do 609 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 

21.11. 1990 s platností od 21.11. 1990. 

Jedná se o lesní území především s buky, smrky a modříny, které protíná od severu k jihu 

Mladějovická havířská úzkorozchodná železnice. V minulosti se zde těžil pískovec a opuky a po těžbě 

tu zbylo mnoho dolů, ve kterých byl také hledán nacistický poklad. V PP Pod skalou je největší 

naleziště tisu červeného (Taxus baccata)v regionech Pardubicka a Hradecka, ze vzácnějších ptačích 

http://www.nature.cz/
https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=10259
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druhů tu najdeme např. výra velkého (Bubo bubo), holuba doupňáka (Columba oenas) a datla černého 

(Dryocopus martius) 

(http://www.nature.cz, http://chranene-uzemi.sije.cz) 

 

ROHOVÁ 

 

Obrázek 8-5: Přírodní rezervace Rohová, studánka na Stříbrném potoce (pramen Boršov). 

(foto: mapy.cz) 

 

Přírodní rezervace Rohová zajišťuje ochranu zachovalých přirozených a polopřirozených porostů 

květnatých bučin a suťových lesů s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 

a ojedinělého geomorfologického útvaru.  

Hřebečovský hřbet je součástí tzv. svitavsko–vysokomýtské synklinály, jejíž okraj tvoří soustava 

kuest. Kuesta Hřebeovského hřbetu je tvořena souvrstvím jílovců, slínovců a pískovců křídového stáří, 

různého složení a marinního původu. Podloží je tvořeno několika vrstvami. Nejníže leží vrstva jílovců 

a prachovců, výše spongilitických slínovců a nad nimi se nachází vrstva vápnitých pískovců. Nadloží 

tvoří pískovce, v nichž převládá hlavně křemen, vrcholové partie studovaného území jsou tvořeny 

vápnitými jílovci, prachovci a slínovci jizerského souvrství. Erozní zářezy na východním svahu jsou 

vyplněny kamenitými až hlinito-kamenitými deluvii. V místech stálých i občasných vodních toků se 

nacházejí nečleněné fluviální sedimenty tvořené hlavně hlínou, pískem a štěrkem. 

Jde o pramennou oblast, po hřbetnici ve směru od severu na jih prochází evropské rozvodí řek Labe 

a Dunaj. Území svým sklonem k východu je odvod ováno lokálními přítoky Třebůvky, z nichž 

nejvýznamnější je Stříbrný potok. 

V PR Rohová se vyskytují jako na jediném místě východních Čech karpatské druhy ploštičník 

evropský (Cimicifuga europaea) a kozlík trojený (Valeriana tripteris), z živočišných druhů plž 

sudovka žebernatá (Sphyradium doliolum). 

(http://www.nature.cz; Plán péče o přírodní rezervaci Rohová na období 2009 – 2018, Ekologická projekce s.r.o., 

http://drusop.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
http://chranene-uzemi.sije.cz/
http://www.nature.cz/
http://drusop.nature.cz/
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U BANÍNSKÉHO VIADUKTU 

 

Obrázek 8-6: Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

(foto: http://www.biomonitoring.cz). 

 

Světlina na okraji lesa v sz. části katastru Muzlov, 1 km sv. od Banína, 10 km j. od Svitav je Evropsy 

významnou lokalitou a Přírodní památkou. Významná lokalita pro střevíčník pantoflíček 

(Cypripedium calceolus),  roste na stráni zalesněné nepůvodními - převážně borovými a smrkovými 

porosty, které jsou místy prosvětlené pasekami. Jednotlivé rostliny většinou roztroušeně v podrostu 

lesa.  

Podkladem jsou slínovce středního turonu, z části spongilitické. Ústecká brázda je tektonicky 

podmíněná brázda v povodí Svitavy. Půdy převažují kambizemě modální. 

(http://www.nature.cz) 

http://www.biomonitoring.cz/
http://www.nature.cz/
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9. STŘETY ZÁJMU 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 1000 l/s: z kolektoru C v rajonu nepřekračují 

přírodní zdroje, v kolektoru B ve výši 180 l/s dosahují hodnoty přírodních zdrojů, navýšení odběrů 

z kolektoru B je problematické. 

Z této hydrogeologické struktury jsou realizované vodárenské odběry I. březovským vodovodem 

(Franz Josef) od roku 1914 a II. březovským vodovodem od roku 1975. V letech 2001 – 2010 se 

odběry podzemní vody pohybovaly mezi hodnotami 800 – 1050 l/s. Tato voda je odváděna potrubím 

mimo HGR 4232 pro zásobení města Brna a není v rámci rajonu vracena do toku. „Ochuzené“ průtoky 

řeky Svitavy v uzávěrovém profilu HGR v Rozhrání jsou pak v měrném profilu Letovice nadlepšeny 

přítokem z vodního díla Letovice (Křetínka) v množství 831 l/s, které odpovídá zhruba průměrné 

hodnotě dlouhodobých vodárenských odběrů.   

Z 30 letého provozu II. březovského vodovodu je určena úroveň hladiny podzemní vody druhé zvodně 

(kolektoru B) na hodnotu 375 m n. m. Za kontrolní a doložitelný objekt jejího nepřekročení je 

stanoven pozorovací vrt v Březové 58b. 

Při využití metody Kille „Graf vyrovnání minimálních měsíčních průtoků na řece Svitavě ve stanici 

Rozhrání za období 1981 – 2010“ představuje základní odtok Oz = 540 l/s, který odpovídá velikosti 

minimálního zůstatkového průtoku na úrovni Q360. Ten musí být zachován pro ekologickou funkci 

vodního toku poté, kdy bylo vodárenskými odběry I. a II. březovského vodovodu odvedeno potrubím 

průměrné množství Q = 1000l/s podzemní vody, které se neúčastní na základním odtoku 

v uzávěrovém profilu v Rozhrání. (Tento úbytek podzemní vody, o který je ochuzen průtok na řece 

Svitavě, je pak od Letovic nadlepšován řízeným odtokem z vodní nádrže Křetínka, vybudovanou 

právě pro tento účel.) 

 

Vzhledem k intenzivní vodárenské exploataci rajonu jsou na poměrně značné ploše území vyhlášena 

ochranná pásma vodních zdrojů. Téměř celým územím rovněž probíhá CHOPAV Východočeská 

křída.  

Východní hranici rajonu lemuje úzká oblast s vysokým soustředěním přírodních hodnot Hřebečovský 

hřbet, severozápadní okraj oblast Psí kuchyně, obě zařazené mezi přírodní rezervace a evropsky 

významné lokality v rámci Natura 2000. 

Vzájemné ovlivnění obou vodovodních soustav – Březovský vodovod a Vodovodu Svitavy lze shrnout 

následovně: v případě, že při vyšší exploataci 2. zvodně II. březovského vodovodu došlo k ovlivnění 

druhé zvodně ve Svitavách a okolí, lze předpokládat i děj opačný → vyšší exploatace druhé zvodně ve 

Svitavách se může projevit negativně v jímacím území II. březovského vodovodu. 

Přírodní zdroje rajonu jsou významným vodárenským zdrojem pro I. a II. březovský vodovod pro 

zásobování města Brna a dále Vodovod Svitavy, zásobující kromě města Svitavy i několik dalších 

spádových obcí. Kromě kvantitativního hlediska bylo cílem i kvalitativní zhodnocení obou 

využívaných zvodní a to především zvodně vázané na křídový hydrogeologický kolektor C – střední 

turon (1. zvodně) umožňující 80 % veškerých vodárenských odběrů především díky tomu, že je 

v převážné ploše odkrytý a v důsledku toho „otevřený“ pro přímou infiltraci atmosférických srážek. 

Spolu s nimi se do kolektoru C dostávají i některé kontaminanty především ze zemědělské činnosti 

probíhající na převážně odkryté ploše kolektoru i z činností dalších (průmysl, doprava…). Zbývajících 
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20 % vodárensky exploatované podzemní vody pak připadne na hlouběji uložený kolektor B – spodní 

turon (2. zvodeň), jehož infiltrační plochy se nacházejí v důsledku synklinální stavby coby úzký nebo 

místy více rozšířený lem vystupující na vyvýšeném okraji synklinály, převážně zalesněném. 

Z kvantitativního hlediska není tato pozice obzvláště příznivá, ale kvalitativní pozice to zcela 

vynahradí. Kontaminanty ze zemědělské činnosti zde téměř chybí, ostatní činnosti nevyjímaje. A díky 

příznivým kvalitativním vlastnostem této podzemní vody se zvláště v posledních letech stává 

středem zájmu především ze strany Vodovodu Svitavy, který má s doposud exploatovanou 

podzemní vodou z první zvodně (kolektor C – střední turon) kvalitativní problémy. I v případě II. 

březovského vodovodu, který tuto podzemní vodu využívá od zahájení provozu v roce 1975, je tato 

voda používána jako voda směsná k nadlepšení kvality podzemní vody první zvodně – kolektor C. Zde 

je namístě připomenout, že při stanovení resp. doporučení výše vodárenského odběru se vycházelo 

z dlouhodobých měření vydatností Sulkova pramene a Nádražních pramenů v Brněnci, které 

prokazatelně odvodňují kolektor B – spodní turon (druhá zvodeň). Jako čerpané množství bylo určeno 

Q = 278 l/s (monitoring 1930 – 1960). Původní verze podchycení výše uvedených přelivných pramenů 

byla uvažována jímáním násoskovými řady. Tato verze však byla s ohledem na konfiguraci terénu 

(sevřené údolí Svitavy, zástavba silnice, železnice) záhy opuštěna a způsob jímání byl navržen v rámci 

jímacího území (dále jen JÚ) II. březovského vodovodu systémem hlubokých jímacích vrtů, 

situovaných do kolektoru B – druhá zvodeň. Tento způsob exploatace umožnila skutečnost, že mezi 

oběma zvodněmi existuje mezivrstevní izolátor B/C a tudíž neexistuje nebezpečí vzájemného 

propojení obou zvodní. „Napjatost“ druhé zvodně s negativní piezometrickou úrovní je právě 

způsobena výše uvedeným izolátorem B/C. Tento způsob exploatace při čerpání podzemní vody druhé 

zvodně vyvolává depresi její hladiny, která se v průběhu dlouhodobého odběru doporučeného 

množství podzemní vody může postupně rozšiřovat a ovlivňovat velikost přelivu Sulkova pramene i 

Nádražních pramenů. Toto se v průběhu let 1975 – 1996 dělo, takže v tomto období postupně ustal 

přeliv Sulkova pramene a přeliv Nádražních pramenů se trvale snížil zhruba na polovinu. Teprve po 

této době, kdy došlo postupně k celkovému snížení vodárenských odběrů v důsledku poklesu potřeby 

města Brna především z důvodů „odstřižení“ průmyslu od využívání kvalitní pitné vody pro 

technologické účely a také s ohledem na růst její ceny, došlo i ke snížení odběru podzemní vody 

z druhé zvodně (B) na nezbytně nutné množství, které je potřebné pro udržení kvality podzemní vody 

první zvodně (C) především z hlediska nitrátů. Toto množství se pohybuje v posledních letech 

v rozmezí 90 – 180 l/s. A díky tomu se obnovil přeliv Sulkova pramene. 

Jak bylo výše zmíněno, Vodovod Svitavy řeší nelehký problém s kvalitou podzemní vody 

exploatované z první zvodně (C) v JÚ Olomoucká a JÚ Čtyřicet Lánů. V roce 2005 v rámci akce 

„Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy“ proběhl 

vyhledávací hydrogeologický průzkum, v jehož rámci byl vyhlouben průzkumný vrt S-4 v JÚ 

Olomoucká a vrt SV-3 v JÚ Čtyřicet Lánů. Oba vrty zastihly příznivé zvodnění druhé zvodně (B). 

Průzkumnými pracemi bylo stanoveno využitelné množství podzemní vody z vrtu S-4 na 26 l/s
 
a z vrtu 

SV-3 na 10 – 12 l/s. Zároveň bylo uvedeno, že by z druhé zvodně (B) bylo možno jímat ještě další 

množství podzemní vody, snad kolem 15 – 20 l/s. V závěrech vyhledávacího hydrogeologického 

průzkumu bylo doporučeno vybudování dalších průzkumných vrtů do druhé zvodně (B) v obou 

jímacích územích. Cílem této snahy je nahrazení exploatace střednoturonské zvodně (první) exploatací 

zvodně spodnoturonské (druhé) a to v plném rozsahu (ve výhledu představující odběr až 100 l/s), 

což může ohrozit stávající odběry I. a II. březovského vodovodu. V důsledku zvýšeného čerpání ze 

spodnoturonské zvodně v okolí Svitav by mohlo dojít k nepříznivému ovlivnění množství 

exploatované podzemní vody druhé zvodně (vrty HV-I – HV-VIII) v JÚ II. březovského 

vodovodu.  
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Dosavadní hydrogeologické průzkumy neprokázaly, zda Vodovod Svitavy exploatací druhé zvodně 

ovlivní či neovlivní II. březovský vodovod – II. zvodeň. Vývoj kolísání hladin podzemní vody ve 

vrtech ČHMÚ Svitavy VP 9802, Dětřichov VP 7213, Opatovec VP 7211, Mikuleč VP 7309 a Opatov 

VP 7217 v dílčí části ústecké a vysokomýtské synklinály v letech 1989–1993 ukázal, že do roku 1993 

byl ve sledovaných vrtech (kolektor B – spodní turon) zaznamenáván výrazný pokles hladin podzemní 

vody, v některých vrtech činil až 12 m. Důvodem poklesu hladin bylo suché až velmi suché období 

v letech 1989 – 1993, které mělo za následek nízké až mimořádně nízké hladiny podzemní vody. 

Současně byly realizovány zvýšené odběry především z druhé zvodně II. březovského vodovodu (B-

kt1) v průměru 350 –380 l/s, které nahrazovaly rychlý úbytek podzemní vody v první zvodni (C-kt2). 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný vodní útvar 

se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. březovským 

vodovodem pro zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy a 

skupinovým vodovodem Březovsko. Vzájemné ovlivnění obou vodovodních soustav – Březovský 

vodovod a Vodovodu Svitavy lze shrnout následovně: v případě, že při vyšší exploataci druhé zvodně 

II. březovského vodovodu došlo k ovlivnění druhé zvodně ve Svitavách a okolí, lze předpokládat, že 

se superpozice odběrů → vyšší exploatace druhé zvodně ve Svitavách - projeví negativně v jímacím 

území II. březovského vodovodu. Odběr podzemní vody v jímacím území II. březovského vodovodu 

je prováděn v místech uzávěru synklinály, hydrogeologická rozvodnice zde není totožná s rozvodnicí 

hydrologickou (v důsledku přírodního režimu a velikosti exploatace podzemní vody je hydraulická). 

 

Dlouhodobé vodárenské využívání hydrogeologických struktur přispělo k  přijetí a respektování  

alespoň těch nejzákladnějších zásad ochrany podzemní vody, čímž se značně podařilo eliminovat 

případné dalekosáhlé  střety zájmů s nedozírnými negativními následky pro podzemní vodu. I přes 

velmi rozsáhlá ochranná pásma vodních  zdrojů pokrývající většinu rozlohy se projevují účinky 

antropogenní kontaminace podzemní  vody. Její  základní příčiny možno vyčlenit následovně:  

1. Anorganické i organické hnojení, způsobující plošnou kontaminaci podzemní vody dusíkatými 

látkami na většině plochy, který má z hlediska zemědělství výhodné podmínky. Je zde 

kvalitní půdní fond, ale i výhodné poměry klimatické a terénní umožňující pěstování náročnějších  

plodin a intenzivní živočišnou výrobu. Proto je třeba koordinovat existenci případných 

velkokapacitních účelových zařízení živočišné výroby a celkovou koncentraci zemědělské výroby s 

využíváním podzemní vody ve vodárensky významných jímacích územích. Z porovnání intenzity 

plošného zemědělského znečištění s hydrogeologickými vlastnostmi horninového prostředí  křídových 

kolektorů charakterizovanými transmisivitou vyplývá, že plochy kontaminované touto činností jsou 

plochami hodnocenými z pohledu ochrany podzemních vod velmi vysokým (kolektor C) a vysokým 

(kolektor B) stupněm zranitelnosti - jsou to oblasti především v osové části křídových synklinál a 

jejich nejbližší okolí, zatímco infiltrační čela zalesněných kuest při okrajích synklinál jsou zemědělské 

kontaminace uchráněna. Projevuje se tak paradoxní situace spočívající v tom, že z kvantitativního 

hlediska příznivá skutečnost, že převážně celý kolektor C (případně Ca nebo Cb) je v důsledku 

denudace mladších křídových souvrství odkrytý a umožňuje tak přímou infiltraci atmosférických 

srážek, je z kvalitativního pohledu velmi nepříznivá, poněvadž způsobuje velké obtíže  při ochraně 

vodárensky exploatovaných zvodní před potenciální plošnou kontaminací. Na zhoršování kvality 

podzemních vod se podílí plošně zemědělská výroba nevhodnou aplikací hnojiv na územích s výrazně 

puklinovou porozitou a tím i s přímou komunikací s oběhem podzemních vod (Kuklová – Slavík 

1988). 
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2. Možnost znečištění podzemní vody průmyslovou činností je spojena s její koncentrací v Svitavách 

(strojírenský, textilní a potravinářský průmysl), Moravské Třebové, Jevíčku, Letovicích a Brněnci. 

3. Nevyhovující technický stav umělých bariér, které by měly bránit úniku  kontaminantů do 

horninového prostředí (jímky, nádrže, sklady např. v Brněnci) Zatím pouze lokálně  se projevují 

následky nevhodné manipulace s pohonnými  hmotami v podobě zvýšených koncentrací (0,17 - 0,27 

mg/l)  ropných látek v podzemních vodách vodárensky exploatovaných  zvodněných kolektorů B a  C 

ústecké synklinály. 

4. Nevyhovující účinnost nebo absence čištění odpadních vod. 

5. Skládky průmyslového i komunálního odpadu, které jsou provozovány na základě povolení, ale 

často nevhodně situovány v rozporu se zájmy ochrany  podzemní vody (skládka TKO Široký Důl - 

Pavliš et al. 1986c, skládka TKO Linhartice - Pavliš et al. 1988, skládka Březinka). 

6. Těžba surovin (žáruvzdorné jílovce, písky).  

 

CHEMICKÝ STAV PODZEMNÍ VODY HGR 4232 

Chemický stav podzemní vody HGR 4232 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, dusičnanů a staré ekologické zátěže. Nevyhovující je i stav 

povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 4232 se vyskytuje stará ekologická zátěž s nevyhovujícím stavem, zejména vlivem těžkých 

kovů a chlorovaných uhlovodíků.  

Trendy v rajonu 4232 jsou stoupající (dusičnany). 

Vyhodnocení uvádí následující Tabulka 9-1. 

 

Tabulka 9-1: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 423200938 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42320 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 358,0 

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) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

As, Pb, PCE, TCE 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

1 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu NO3 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S 
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TĚŽBA SUROVIN 

Významné střety zájmů vznikaly v minulosti mezi ložiskovým průzkumem a využíváním a ochranou 

zdrojů podzemní vody, přesněji mezi těžbou žáruvzdorných lupků (šamot) a pitnou vodou. Těžba 

žáruvzdorných jílovců při v. okraji ústecké synklinály se projevuje jednak monotónními, plošně 

rozsáhlými aureolami Zn-SO4 typu, které jsou doprovázeny extrémně nízkými hodnotami  pH (2-4), 

jednak pestřejšími převážně bodově nebo lineárně uspořádanými Pb, Zn, Cu, SO4 aureolami s mírně 

kyselými vodami. Anomálie způsobují důlní vody z kolektoru A, v němž je zdrojem extrémních 

koncentrací Zn (do 11,1 mg/l) a síranů (do 1 g/l) stratiformní poloha pyritu v bazálních sedimentech 

peruckých vrstev, která doprovází polohy xylitického uhlí. Uvedené postupně vyznívající aureoly jsou 

protaženy od Hřebečovského hřbetu směrem k V a poznamenávají celý tok Třebůvky, která má na 

soutoku s Jevíčkou obsahy SO4>175 mg/l. Důlní vody obsahují rovněž vysoké koncentrace Fe (až 100 

mg/l) a Mn (16 mg/l), které mají původ v sulfidických a oxidických minerálech, z nichž jsou po 

zpřístupnění jejich poloh oxidační degradaci vzdušným kyslíkem vynášeny a po vysrážení znečišťují 

potoční sedimenty a cementují i svahové sedimenty. Oxidací pyritu vzniklá kyselina sírová atakuje 

okolní karbonátové horniny za vzniku sádrovce.  

 

V HGR 4232 je v současnosti povolena těžba pouze na ložisku Březinka, v ostatních dobývacích 

prostorech těžba neprobíhá (Tabulka 9-2, Tabulka 9-3, Obrázek 9-1). 

 

Tabulka 9-2: Dobývací prostory v HGR 4232 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

60139 Březinka Jíly žáruvzdorné 

jílovce 

těžené P-D Refractories CZ a.s, Velké 

Opatovice 

16343409 

60349 Svitavy - Předměstí Písky sklářské  

a slévárenské 

slévárenské 

písky 

zastavená 

těžba 

P-D Refractories CZ a.s, Velké 

Opatovice 

16343409 

60354 Boršov u Moravské 

Třebové 

Jíly žárovzdorný 

jílovec 

zastavená 

těžba 

P-D Refractories CZ a.s, Velké 

Opatovice 

16343409 

 

Tabulka 9-3: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

6940000 Stašov a Stašov II. Stavební kámen 

9020001 Svitavy Předměstí Písky sklářské a slévárenské 

9020002 Vendolí Písky sklářské a slévárenské 

12910000 Nová Ves u Moravské Třebové Jíly 

12920003 Koclířov III. Jíly 

12930000 Moravská Kamenná Horka Jíly 

13460000 Březinka Jíly 

13480000 Horní Rudná I. Jíly 

17660100 Janov u Litomyšle I. Jíly 

19190003 Horní Rudná Jíly 

19210002 Koclířov II. Jíly 

23410001 Deštná Písky sklářské a slévárenské 

23410002 Dolní Smržov Písky sklářské a slévárenské 

25390000 Boršov u Moravské Třebové Jíly 
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Obrázek 9-1: Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4232 (Surovinový informační systém ČGS) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO 

MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Přírodní zdroje pitné vody představují v současné době důležitý výchozí podklad při realizaci 

vodohospodářské bilance, umožňující stanovení rizikových limitů pro velikosti vodárenských odběrů. 

Pro ocenění regionálních přírodních zdrojů podzemní vody je dosud nejužívanějším způsobem 

vyčíslení odtoku podzemní vody, resp. základního odtoku. Ten je definován jako množství 

podzemní vody (l, m
3
) odtékající z daného území hydrogeologické struktury (hydrogeologického 

rajonu) za sekundu. V rámci bilance podzemní vody je závěrečnou fází oběhu podzemní vody a 

představuje drénované množství podzemní vody určitého zvodněného systému, jehož velikost je za 

přírodních poměrů v regionálním měřítku srovnatelná s množstvím vody napájejícím hydrogeologické 

kolektory téhož celku. Nezřídka při známé drénované ploše hydrogeologického celku může být 

charakterizována hodnotou qpodz = specifický podzemní odtok. 

I když definice podzemního odtoku, resp. základního odtoku je vcelku jednoznačná, neexistuje dosud 

jednotná metoda jeho stanovení s regionální platností. Určení velikosti podzemního odtoku spočívá 

především ve využití nepřímých metod. Význam podzemního odtoku resp. základního odtoku i 

z hlediska přirozeného posílení odtoku povrchového je však doceňován zvlášť v poslední době, kdy se 

častěji vyskytují malé průtoky. Základní (podzemní odtok) z hydrogeologického hlediska představuje 

stálejší složku celkového odtoku z povodí, na jehož režimním rozdělení závisí vodnost 

v bezsrážkových obdobích. Poněkud zjednodušeným oceněním jeho významu je skutečnost, že u 

povodí s velkou přirozenou akumulací podzemních vod (většina hg rajonů, tvořených platformním 

pokryvem křídy) tvoří i více než 60 % průměrného odtoku v povodí. Z hydrogeologického hlediska je 

ztotožnění podzemního odtoku ve víceletém průměru s přírodními zdroji podzemní vody 

opodstatněné.  

Dlouhodobě průměrný odtok podzemní vody můžeme rovněž považovat za shodný s dlouhodobou 

průměrnou velikostí infiltrace srážek do oběhu podzemní vody v regionálním měřítku. Stejnou funkci 

splňuje rovněž hodnota dlouhodobého specifického podzemního odtoku q (l /s/km
2
), kterou lze 

uplatnit v případě znalosti velikosti infiltrační plochy hydrogeologického rajonu pro bilanci zdrojů 

podzemní vody. Pro možná co nejvěrohodnější stanovení velikosti podzemního odtoku se využívá 

několik nepřímých metod, jejichž shoda nebo blízká podobnost podporuje oprávněnost využití ke 

kvantitativnímu ocenění podzemního odtoku. Pro regionální bilanční hodnocení má rozhodující 

význam stanovení velikosti dlouhodobých přírodních zdrojů podzemní vody. Jejich ztotožnění 

s podzemním odtokem vychází z dlouhodobě měřených údajů o výši celkového odtoku ve vodních 

tocích, odvodňujících příslušný hodnocený hydrogeologický útvar, kterým může být příslušný 

hydrogeologický rajon nebo jeho část. K získání reprezentativních hodnot podzemního resp. 

základního odtoku, považují někteří autoři různě dlouhá období, minimálně však 10 let. Problémem 

stanovení reprezentativní hodnoty přírodních zdrojů podzemní vody může být existence pouze 

krátkých pozorovacích řad celkového odtoku, někdy pak i nevhodně zvolený měrný profil. 
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Oběh podzemní vody a tím i vytvoření podzemního odtoku je na území České republiky rozdělen, byť 

poněkud zjednodušeně do dvou hlavních typů horninového prostředí: hydrogeologický masív a 

hydrogeologická pánev. 

Pro výši podzemního odtoku, resp. přírodních zdrojů podzemní vody mají značný význam 

hydrogeologické kolektory.  

HGR 4232 patří mezi pánevní rajony, kde lze ve vertikálním směru vymezit 3–4 kolektory (většinou 

pískovce), z nichž průměrně 2 se podílejí významně na tvorbě podzemního odtoku. 

Metody stanovení odhadu podzemního odtoku, ztotožňované s přírodními zdroji podzemní vody 

(PZPV) 

Ke stanovení přírodních zdrojů podzemní vody se nejčastěji využívají metoda Killeho, metoda 

separace hydrogramu a bilanční vztah formulovaný Plotnikovem a metoda využívající expediční 

hydrometrování povrchových toků. 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy je vhodným vodním útvarem pro 

aplikaci výše uvedených bilančních metod. Jedná se o křídovou strukturu s vodním tokem Svitava, 

který zde pramení, sleduje osu synklinály zhruba od S k J a při své erozní činnosti postupně prořezává 

jednotlivá křídová souvrství a postupně odvodňuje kolektory D, C, B a v uzávěrovém profilu i A 

formou pramenních vývěrů, z nichž většina je podchycena násoskami I. a II. Březovského vodovodu 

resp. jímacími vrty (B). Posledně jmenovaný hg kolektor A, odvodňovaný prameny ve Vlkově je 

využíván pro místní vodárenskou exploataci. 

Stanovené odhadnuté hodnoty základního odtoku Oz a specifického základního odtoku qz 

z naměřených hodnot vodních stavů a z nich odvozených průtoků na instalovaných vodoměrných 

stanicích za období 2012–2014 s využitím metody Kille a metody grafické separace hydrogramu se 

jeví při srovnání s hodnotami z Mapy odtoku podzemní vody na území Československa (Krásný, J. et 

al. 1982) významně nižší. Ve většině stanovených hodnot představují nepatrný podzemní odtok. 

Pouze v jednom případě představuje hodnota qz = 0,7 l/s/km
2
 velmi nízký podzemní odtok (povodí 

vodního toku Besének). Ze zjištěných údajů a z grafické separace hydrogramů je zřejmé, že testované 

období 2012–2014 se vyznačovalo celkově nízkými hodnotami podzemního odtoku, nezřídka na 

úrovni průtoku překročeného 350–355 dní v roce. 

Při využití k odhadu velikosti podzemního odtoku metody separace hydrogramu (SH) a metody Kille 

(K) jsme dospěli k poznatku, že výsledky získané oběma metodami jsou buď identické (v rámci 

jednoho řádu) resp. může v některých případech docházet k situaci, kdy hodnota získána metodou 

Kille má vesměs dvojnásobnou hodnotu QZ než při použití metody separace hydrogramu. Při přepočtu 

na specifický podzemní odtok qz = (l/s/km
2
) lze získané hodnoty považovat za nepatrný podzemní 

odtok <0,5 l/s/km
2
.  

Při realizaci metody expedičního hydrometrování (měření průtoků na povrchových tocích 

hydrometrickou vrtulí) a to nejen v místech profilů vybavených měřícími stanicemi s kontinuálním 

záznamem kolísání vodního stavu (10 kampaní), ale i v místech vybraných profilů pro tzv. doměření 

průtoků (7 kampaní) jsme využili pro odhad podzemního resp. základního odtoku nejnižší naměřené 

hodnoty průtoků za sledované období 1. 5. 2012–1. 10. 2014. Těm byla přiřazena velikost podzemního 

odtoku (QZ) z daných povodí v rámci jednotlivých rajonů. Z nich vypočtené specifické podzemní 

odtoky se jeví příznivěji než v případě metody separace hydrogramu a metody Kille, které vycházejí 

jako „nepatrné“. Pokud je porovnáme s hodnotami dlouhodobého specifického odtoku podzemní vody 

v Mapě odtoku podzemní vody na území Československa (Krásný, J. et al. 1982), lze hovořit převážně 

o velmi dobré shodě a to i přes názor, že současný podzemní odtok se s ohledem na možnou 
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„klimatickou změnu“ oproti deklarovaným hodnotám z 80. let minulého století poněkud snižuje. I 

tento trend lze u některých rajonů pozorovat. Diskutabilní může být názor o velikosti průtoku, který 

lze považovat za podzemní odtok. V minulosti byly hydrology i hydrogeology považovány za 

podzemní odtok průtoky Q240–270 až Q300–330. V delších srážkově velmi suchých až mimořádně 

suchých obdobích může být podzemní odtok na úrovni Q350–355. Zvláště u toků s malým povodím se 

tyto průtoky mohou objevovat velmi často. A právě tato skutečnost může nepříznivě ovlivňovat 

prognózy vývoje hodnoty velikosti přírodních zdrojů podzemní vody v měsíčním kroku. Snahou 

hydrogeologa by měl být odhad velikosti přírodních zdrojů podzemní vody vycházející 

z dlouhodobějších měření. Případné odhady vývoje přírodních zdrojů podzemní vody v ročním 

kroku mohou být doloženy meziročními nárůsty či poklesy podzemního odtoku. Tyto trendy mohou 

přispívat ke zpřesnění vodohospodářské bilance v ročním kroku. Zde je namístě zvažovat i retardaci 

„doběhu“ účinné srážky do příslušné zvodně a její hydraulickou spojitost s povrchovým tokem.  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v rajonu byly k dispozici výsledky zpracování 

stacionárního a transientního hydraulického modelu, které byly v souladu s hydrologickými modely 

zpracovávanými VÚV, sestavenými pro 10leté období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 včetně s 

měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 jednotlivých časových úseků.  

 

Tabulka 10-1: Přírodní charakteristiky 

 Položka  Charakteristika Kód kolektor 1 Kód kolektor 2 Popis 

3.5. Kód litologického typu 4 4 prachovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 2  

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Kj - souvrství jizerské   

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

- Kb bělohorské 

3.9. Dělitelnost rajonu N N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu  průlino-puklinová 

3.11. Kód typu propustnosti - Pu puklinová 

3.12. Hladina V - volná 

3.12. Hladina - N napjatá 

3.13. Transmisivita m2/s 1 1 vysoká >1.10-3  

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 2 0,3-1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních 

vod 

1 1 Ca-HCO3 

 

 

Tabulka 10-2: Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon 

 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

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 

4232 358 1454   HG rajonizace** Qz 50% 

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (VÚV 2006) základní odtok 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-3: Hodnota přírodních zdrojů pro referenční období 1981-2010   

zabezpečenost kolektor množství l/s 

50% C (1) 1260 

50% B (2) 180 

odhad A 50 

odhad D 50 

80% C (1) 1085 

80% B (2) 155 

 

Zdroje výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model Modflow a archivní data, 

ověřen přímým měřením – expediční hydrometrická měření, metodou Kille, údaje vodoměrné stanice 

Rozhrání. Podrobnosti jsou uvedeny níže v Komentáři. 

Celková hodnota přírodních zdrojů pro referenční období 1981-2010  činí sumárně 1540 l/s 

 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 1000 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřeným hodnotám a hodnotám využitelného množství 

odvozeným na základě metody Killeho a metody separace (rozčlenění) hydrogramu. Respektuje 

požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti (minimální průtok na řece 

Svitavě v Rozhrání) a respektuje požadavky na zachování dostatečné vodnosti na podzemní vodě 

závislých chráněných ekosystémů.  

1.zvodeň – kolektor C – 820 l/s    

2.zvodeň – kolektor B – 180 l/s    

 

Vzájemné ovlivnění obou vodovodních soustav – Březovský vodovod a Vodovodu Svitavy lze 

shrnout následovně: v případě, že při vyšší exploataci 2. zvodně II. březovského vodovodu došlo 

k ovlivnění druhé zvodně ve Svitavách a okolí, lze předpokládat i děj opačný → vyšší exploatace 

druhé zvodně ve Svitavách se může projevit negativně v jímacím území II. březovského 

vodovodu (detailnější popis viz kapitola 9 Střety zájmů). 

Nově vybudované hydrogeologické vrty v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod jsou 

vhodné k monitoringu sledování hladiny podzemní vody ve vztahu k možnému vzájemnému 

ovlivňování vodovodů pro Brno (Březová) a Svitavy. 
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Komentář 

HGR 4232 - Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný vodní útvar se značnými 

zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. březovským vodovodem pro 

zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy a skupinovým vodovodem 

Březovsko. Ačkoliv tento vodohospodářsky velmi významný hydrogeologický rajon je při severní 

hranici dělen hydrologickou rozvodnicí na dvě základní povodí (Svitava – Orlice), není možné hranice 

HGR měnit. Důvodem je rozdíl mezi průběhem hydrologické a hydrogeologické rozvodnice. 

Hydrogeologická rozvodnice je posunuta severněji a je proměnlivá, je závislá na velikosti srážek a 

odběrů v sousedících rajonech (4231 – 4232).  

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod v HGR 4232 byly k dispozici výsledky 

zpracování stacionárního a transientního hydraulického modelu, které byly v souladu 

s hydrologickými modely zpracovávanými VÚV, sestavenými pro 10leté období od 1. 1. 2001 do 

31. 12. 2010 včetně s měsíčním krokem pro změnu parametrů modelu, což představovalo 120 

jednotlivých časových úseků.  

V následující tabulce jsou přijaté hodnoty specifického podzemního odtoku qz (l/s/km
2
) a následně 

odhadnuté hodnoty Qdyn (PZPV) v l/s, výsledky metody proudu, hydraulického modelu a stanovení 

využitelného množství podzemní vody pro jednotlivý rajon.  

 

Tabulka 10-4: Příroední zdroje podzemních vod v HGR 4232 

HGR 4232 Přírodní zdroje - Qdyn 

plocha HGR expediční hydrometrování Bilan Met. proudu Transientní model KILLE 

 

měřená - qz Qdyn Qdyn Qdyn Qdyn Qdyn 

km2 l/s/km2 l/s l/s l/s l/s l/s 

358 6 2148 1994 1642 1860 1540 

 

Pro sestavení prvního cyklu plánů povodí byly pro HGR 4232 vyčísleny dlouhodobé hodnoty 

přírodních zdrojů ve výši 1454 l/s v 50% zabezpečenosti a 1320 l/s v 80 % zabezpečenosti. Modelem 

BILAN byl v rajonu 4232 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 (Tabulka 10-5), v průměrné 

roční výši 176 mm/rok, což je 5,6 l/s/km
2
 a tedy 1994 l/s. 

 

Tabulka 10-5: Základní odtok pro období 1981-2010 (BILAN) v průměrné roční výši:  

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 175,6 5,6 1994 

80% 139,4 4,4 1582 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 176 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 158 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1, 

sevtevený podle výsledků modelování (Tabulka 10-6). 
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Tabulka 10-6: Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 1046 982 1350 1454 1640 1922 1792 1651 1486 1337 1204 1110 1415 

Bilan_ZaklOdtok-80% 1121 1219 1532 1803 2005 2049 1951 1755 1594 1436 1293 1179 1578 

Bilan_ZaklOdtok-50% 1508 1694 2110 2248 2447 2553 2299 2119 1907 1743 1642 1591 1988 

MODFLOW Srážky Inf. 738 1996 3320 3150 3468 2424 616 496 33 564 850 916 1548 

MODFLOW Toky Inf. 23 23 22 24 25 32 29 27 26 25 25 24 25 

MODFLOW Toky dren. 247 285 330 348 382 352 303 281 250 250 255 253 295 

MODFLOW_z.odtok 1009 2303 3672 3521 3875 2808 948 804 309 840 1130 1193 1868 

 

Analýza  průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 

ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. 

Jinými slovy srážky a s nimi poměrně těsně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do 

velké míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. na celém území ČR. Pro srážkový úhrn 

okolo 650 mm, který odpovídá rajonu 4232, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 3,0-5,5 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 4232 (6,3 l/s/km
2
) jsou tedy vyšší, než hodnoty celkového odtoku určeného ČHMU pro povodí 

v ČR se stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro průměrný 

srážkový úhrn 650 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 1,2 a 3,3 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem Bilan pro rajon 4232 jsou tak výrazně vyšší než hodnoty základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. Důvodem je extrémní propustnost 

hornin v tomto rajonu, kdy se povrchová voda ztrácí do podzemí a nadlepšuje velikost základního 

odtoku.. BFI použitý v modelu BILAN je 0,88. 

Modelový odtok podzemní vody se zvyšuje od prosince s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

listopadu. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow. 
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Obrázek 10-1: Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 
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Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow, nejlépe 

vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 1860 l/s 

v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem podle výsledků modelu BILAN pro období 1981-

2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80 % velikost 1200 l/s. 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 1540 l/s 

(ověřeno Kille, separace hydrogramu). Stávající odběr je do výše 1000 l/s.  

Obrázek 10-2 podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického modelu 

– BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na vrtech 

pozorovací sítě ČHMÚ. 

Případné odhady vývoje přírodních zdrojů podzemní vody v ročním kroku mohou být doloženy 

meziročními nárůsty či poklesy podzemního odtoku. Tyto trendy mohou přispívat ke zpřesnění 

vodohospodářské bilance v ročním kroku. V následujících grafech jsou srovnány výsledky roční 

dotace zásob podzemní vody (z modelu BILAN) s ročními kumulativy přírůstků hladin podzemní 

vody v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ. 

 

 

Obrázek 10-2: Dotace podzemních vod Bilan a roční kumulativy hladin podzemní vody 

 

Na obrázku 10-2 jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 2000 - 2003) 

a období výrazných dotací (nejvýraznější 2004 - 2007). Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze 

srážek (BILAN) a dynamika ročních kumulativních přírůstků hladin podzemní vody je relativně dobrá. 

Dotace podzemní vody probíhá na ploše rajonu. 

Přírodní zdroje rajonu jsou významným vodárenským zdrojem pro I. a II. březovský vodovod pro 

zásobování města Brna a dále Vodovod Svitavy, zásobující kromě města Svitavy i několik dalších 

spádových obcí. Kromě kvantitativního hlediska bylo cílem i kvalitativní zhodnocení obou 

využívaných zvodní a to především zvodně vázané na křídový hydrogeologický kolektor C – střední 

turon (1. zvodně) umožňující 80 % veškerých vodárenských odběrů především díky tomu, že je 

v převážné ploše odkrytý a v důsledku toho „otevřený“ pro přímou infiltraci atmosférických srážek. 
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Spolu s nimi se do kolektoru C dostávají i některé kontaminanty především ze zemědělské činnosti 

probíhající na převážně odkryté ploše kolektoru i z činností dalších (průmysl, doprava…). Zbývajících 

20 % vodárensky exploatované podzemní vody pak připadne na hlouběji uložený kolektor B – spodní 

turon (2. zvodeň), jehož infiltrační plochy se nacházejí v důsledku synklinální stavby coby úzký nebo 

místy více rozšířený lem vystupující na vyvýšeném okraji synklinály, převážně zalesněném. 

Hydrogeologické průzkumy z roku 2013 exaktně neprokázaly, zda Vodovod Svitavy exploatací druhé 

zvodně ovlivní či neovlivní II. březovský vodovod – II. zvodeň. Vývoj kolísání hladin podzemní vody 

ve vrtech ČHMÚ Svitavy VP 9802, Dětřichov VP 7213, Opatovec VP 7211, Mikuleč VP 7309 a 

Opatov VP 7217 v dílčí části ústecké a vysokomýtské synklinály v letech 1989–1993 ukázal, že do 

roku 1993 byl ve sledovaných vrtech (kolektor B – spodní turon) zaznamenáván výrazný pokles hladin 

podzemní vody, v některých vrtech činil až 12 m. Důvodem poklesu hladin bylo suché až velmi suché 

období v letech 1989 – 1993, které mělo za následek nízké až mimořádně nízké hladiny podzemní 

vody. Současně byly realizovány zvýšené odběry především z druhé zvodně II. březovského 

vodovodu (B-kt1) v průměru 350 – 380 l/s, které nahrazovaly rychlý úbytek podzemní vody v první 

zvodni (C-kt2). Detailnější popis viz kapitola 9 Střety zájmů. 

Vzájemné ovlivnění obou vodovodních soustav – Březovský vodovod a Vodovodu Svitavy lze shrnout 

následovně: v případě, že při vyšší exploataci druhé zvodně II. březovského vodovodu došlo 

k ovlivnění druhé zvodně ve Svitavách a okolí, lze předpokládat, že se superpozice odběrů → vyšší 

exploatace druhé zvodně ve Svitavách -  projeví negativně v JÚ II. březovského vodovodu. Odběr 

podzemní vody v JÚ II. březovského vodovodu je v místech uzávěru synklinály, voda odebraná 

v rámci synklinály tam tedy nedoteče. 

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) koresponduje se stanovením požadavku minimálního 

zůstatkového průtoku na řece Svitavě ve stanici Rozhrání Oz = 540 l/s, který odpovídá velikosti 

minimálního zůstatkového průtoku na úrovni Q360.   

Pro zamezení možných negativních dopadů v důsledku exploatace II. zvodně čerpáním hlubokých vrtů 

HVI – HVVIII navrhujeme pokračovat ve využívání institutu minimální hladiny podzemní vody. Z 30 

letého provozu II. březovského vodovodu je určena úroveň hladiny podzemní vody druhé zvodně 

(kolektoru B) na hodnotu 375 m n. m. Za kontrolní a doložitelný objekt jejího nepřekročení je 

stanoven pozorovací vrt Březová 58b. Jako další bude vhodný (po vyhodnocení ročního 

monitoringu) nový HG vrt 4232-2B. 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný vodní útvar 

se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. březovským 

vodovodem pro zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy a 

skupinovým vodovodem Březovsko. Ačkoliv tento vodohospodářsky velmi významný 

hydrogeologický rajon je při severní hranici dělen hydrologickou rozvodnicí na dvě základní povodí 

(Svitava – Orlice), není možné hranice HGR měnit. Důvodem je rozdíl mezi průběhem hydrologické a 

hydrogeologické rozvodnice. Hydrogeologická rozvodnice je posunuta severněji a je proměnlivá, je 

závislá na velikosti srážek a odběrů v sousedících rajonech (4231 – 4232).  

Vzhledem k intenzivní vodárenské exploataci rajonu jsou na poměrně značné ploše území vyhlášena 

ochranná pásma vodních zdrojů. Téměř celým územím rovněž probíhá CHOPAV Východočeská 

křída. Východní hranici HGR lemuje úzká oblast s vysokým soustředěním přírodních hodnot 

Hřebečovský hřbet, severozápadní okraj oblast Psí kuchyně, obě jsou zařazeny mezi přírodní 

rezervace a evropsky významné lokality v rámci Natura 2000. Nejde o na vodu vázané ekosystémy. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 
 

208 

 

Návrhy 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný vodní útvar 

se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. březovským 

vodovodem pro zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy a 

skupinovým vodovodem Březovsko. Ačkoliv tento vodohospodářsky velmi významný 

hydrogeologický rajon je při severní hranici dělen rozvodnicí na dvě základní povodí, není možné 

přistoupit k návrhu změny této hranice rajonu. Důvodem je proměnlivá hydrogeologická rozvodnice, 

která se s hydrologickou neztotožňuje a je závislá na velikosti dotace (infiltraci srážek) a odběrů 

jednotlivými vodovody (Svitavy – Brno).  

Doporučujeme sledovat úroveň hladiny podzemní vody druhé zvodně (kolektoru B) na hodnotě 

375 m n. m. a na řece Svitavě ve stanici Rozhrání zachovat minimální zůstatkový průtok Oz = 

540 l/s.  

Pro monitoring úrovně hladiny podzemní vody v kolektorech B a C jsou vhodné vybudované 

průzkumné hydrogeologické vrty v HGR 4232-1B, 4232-1C, 4232-2B, 4232-2C, 4232-3B, 4232-3D 

v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod.  

 

Tabulka 10-7: Nově vybudované hydrogeologické vrty v HGR 4232 vhodné pro monitorování hladiny 

podzemní vody v rajonu 

ID vrtu lokalita X Y 

 

Z terén 
Z odměrný bod hloubka 

m n. m. m n. m. m 

4232-1B Hradec nad Svitavou 1106061.747 600993.93 428.6 429.47 150 

4232-1C Hradec nad Svitavou 1106057.35 600996.63 428.1 428.90 75 

4232-2B Hradec nad Svitavou 1103248.475 600564.68 429.3 430.20 190 

4232-2C Hradec nad Svitavou 1103259.753 600562.57 429.7 430.65 110 

4232-3B Vendolí 1097953,3 604314,9 456,1 456,93 242 

4232-3D Vendolí 1097943,2 604310,0 456,0 456,83 103 

 

Tabulka 10-8: Stávající referenční vrty v HGR 4232 doporučené k monitorování a jejich základní 

hydrogeologické charakteristiky 

označení 

objektu 
název objektu 

monitorovaný 

kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

 m m n. m m n. m. 

HV-1007B Opatov v Čechách C 177.00 454.50 400.00 

HV-1005B Svitavy-předměstí C 200.00 442.90 400.00 
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11. ZÁVĚR 

Nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule zakončený brachysynklinálním uzávěrem, který je 

součástí hydrogeologického rajonu 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy, představuje 

z hydrogeologického hlediska dvoukřídlou strukturu se čtyřmi, převážně samostatnými zvodněmi, 

vázanými na hydrogeologické kolektory v cenomanu (A), spodním turonu (B), středním turonu (C) a 

coniaku (D). Uvedené kolektory jsou vzájemně odděleny sedimentárními horninami (slínovci, jílovci) 

s funkcí izolátorů.  

 Hodnota přírodních zdrojů dosahuje 1540 l/s, z toho pro kolektor C 1260 l/s a kolektor B 

180 l/s. Odhad pro kolektor A činí 50 l/s a pro kolektor D též 50 l/s. Výpočty vychází z 50% 

zabezpečenosti základního odtoku především z Killeho metody, dále z hydrologického 

modelu, z hydraulického transientního modelu a jsou ověřeny hydrometrickými měřeními.  

 Hodnota využitelného množství je 1000 l/s, z toho pro kolektor C 820 l/s a kolektor B 180 

l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních zdrojů a odpovídá transientním 

modelem ověřeným hodnotám a hodnotám využitelného množství odvozeným na základě 

metody Killeho a metody separace (rozčlenění) hydrogramu. Pro kolektor A a D nebylo 

využitelné množství staneveno. 

 Srážkově nadprůměrné měsíce s hlavním doplněním zásob podzemní vody začínají  

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). 

 Z hydrogeologického hlediska jsou ze všech výše uvedených zvodní pro vodárenskou 

exploataci nejvýznamnější zvodeň vázaná jednak na pískovce spodního turonu (B) a jednak na 

pískovce středního turonu (C), přičemž posledně jmenovaná reprezentuje cca 80 % veškeré 

využívané podzemní vody. 

 Vznik a doplňování zásob podzemní vody v této hydrogeologické struktuře se děje především 

infiltrací atmosférických srážek do horninového prostředí. Příznivou vlastností pro doplňování 

zásob podzemní vody do nejvýznamnější zvodně, vázané na hydrogeologický kolektor 

středního turonu (C), je odkrytí převážné části plochy střednoturonského kolektoru, u něhož 

došlo k denudaci nadložních křídových souvrství.  

 Zvodeň, vázaná na hydrogeologický kolektor ve spodním turonu (B), která zahrnuje cca 20 % 

vodárensky využívané podzemní vody, je naopak v převážné většině plochy překryta 

nadložním souvrstvím středního turonu a infiltrační plochou je zde pouze úzký pruh 

spodnoturonských sedimentů, vystupujících v důsledku brachysynklinální stavby v podobě 

kuest při okraji hydrogeologické struktury na povrch. 

 Rozhodující význam pro infiltraci atmosférických srážek i pro vlastní oběh podzemních vod 

mají celé sítě více či méně rozevřených puklin, jejichž vznik byl podmíněn tektonickými 

pohyby. Směry puklin se do značné míry shodují s tektonickými liniemi podélného (SSZ – 

JJV) i příčného (ZSZ – VJV až Z – V) směru. 

 Celá struktura je zhruba trojúhelníkovitého tvaru, kde vrchol trojúhelníka je v místě jímacího 

území. Tím lze vysvětlit i různou délku dobíhání infiltrovaných atmosférických srážek do 

oblasti jímání. Při nasycení střednoturonského kolektoru srážkovou vodou z jarního tání 
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prakticky bezprostředně po jeho ukončení dochází k vodárenské exploataci s maximální 

vydatností této zvodně, která se pozvolna směrem k podzimu snižuje. V této době však 

dochází v důsledku retardace 4 – 6 měsíců infiltrovaných srážkových vod z jarního tání 

k naplnění zvodně ve spodním turonu a tím k možnosti získat vodárenský odběr prakticky na 

úrovni jeho maximální vydatnosti. Toto optimální rozdělení dotace zásob podzemní vody 

umožňuje získat prakticky po celý rok zhruba stejnou velikost jímatelného množství podzemní 

vody. 

 Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy představuje významný 

vodní útvar se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. a II. 

březovským vodovodem pro zásobení města Brna pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem 

Svitavy a skupinovým vodovodem Březovsko. Vzájemné ovlivnění obou vodovodních 

soustav – Březovský vodovod a Vodovodu Svitavy lze shrnout následovně: v případě, že při 

vyšší exploataci druhé zvodně II. březovského vodovodu došlo k ovlivnění druhé zvodně ve 

Svitavách a okolí, lze předpokládat, že se superpozice odběrů → vyšší exploatace druhé 

zvodně ve Svitavách -  projeví negativně v jímacím území II. březovského vodovodu. Odběr 

podzemní vody v jímacím území II. březovského vodovodu je prováděn v místech uzávěru 

synklinály, hydrogeologická rozvodnice zde není totožná s rozvodnicí hydrologickou (v 

důsledku přírodního režimu a velikosti exploatace podzemní vody je hydraulická). 

 Ačkoliv tento vodohospodářsky velmi významný hydrogeologický rajon je při severní hranici 

dělen hydrologickou rozvodnicí na dvě základní povodí (Svitava – Orlice), není možné 

hranice HGR 4232 měnit. Důvodem je rozdíl mezi průběhem hydrologické a hydrogeologické 

rozvodnice. Hydrogeologická rozvodnice je posunuta severněji a je proměnlivá, je závislá na 

velikosti srážek a odběrů v sousedících rajonech (4231 – 4232).  

 Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku 

koresponduje se stanovením požadavku minimálního zůstatkového průtoku na řece Svitavě 

ve stanici Rozhrání Oz = 540 l/s, který odpovídá velikosti minimálního zůstatkového 

průtoku na úrovni Q360.   

 Pro zamezení možných negativních dopadů v důsledku exploatace II. zvodně čerpáním 

hlubokých vrtů HVI – HVVIII navrhujeme pokračovat ve využívání institutu minimální 

hladiny podzemní vody. Z 30 letého provozu II. březovského vodovodu je určena úroveň 

hladiny podzemní vody druhé zvodně (kolektoru B) na hodnotu 375 m n. m. Za 

kontrolní a doložitelný objekt jejího nepřekročení je stanoven pozorovací vrt Březová 58b 

(sledují Brněnské vodárny). Jako další bude vhodný (po vyhodnocení ročního monitoringu) 

nový HG vrt 4232-2B. 
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