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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/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 bylo s využitím dostupných 

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

vod a jejich disponibilního množství v rozsahu hodnoceného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky 

č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

hranic hodnoceného rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) na základě výsledků 

provedených prací.  

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

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

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

metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu jsou uvedeny ve 

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy. 

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4270  

(heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4270 

Název hydrogeologického rajonu: Vysokomýtská synklinála 

ID útvaru: 42700 

Název útvaru: Vysokomýtská synklinála 

Plocha, km
2
: 799,91  

Pozice: základní vrstva  

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy  

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor A – perucko-korycanské souvrství, cenoman 

kolektor B – bělohorské souvrství, spodní turon 

kolektor Ca – jizerské souvrství, nižší střední turon 

kolektor Cb – jizerské souvrství, vyšší střední turon 

Kraje: Pardubický, Královehradecký 

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

 

Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála vytváří širokou, relativně samostatnou 

artéskou strukturu v jv. části české křídové pánve. Území tohoto hydrogeologického rajonu je 

odvodňováno v rámci povodí Loučné, Tiché Orlice, Divoké Orlice a okrajově v povodích 

Novohradky, Svratky a Svitavy. 

Ve svrchnokřídových horninách popisovaného hydrogeologického rajonu lze  identifikovat  čtyři 

vrstevní hydrogeologické kolektory A, B, Ca a Cb, které jsou odděleny izolátory. Kolektor A v 

pískovcových polohách perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří s průlinově-puklinovou 

porozitou není vyvinut souvisle ani ve větších mocnostech a z hlediska přírodních zdrojů podzemních 

vod není významný. Kolektor B je vázaný na spodnoturonské bělohorské souvrství, zatímco dílčí 

kolektory Ca a Cb jsou vyvinuty ve střednoturonském jizerském souvrství. Všechny tři uvýše uvedené 

kolektory se vyznačují převažující puklinovou porozitou v horninách typu vápnitých prachovců a 

vápnitých pískovců.  

V okrajových částech vysokomýtské synklinály probíhá infiltrace a stok podzemní vody směrem do 

axiální části pánevní struktury, kde se vytváří spojitá napjatá zvodeň v kolektorech B a Ca, kolektor 

Cb si zachovává většinou volnou hladinu. Kolektor B se nachází téměř v celé ploše HGR 4270, 

kolektory Ca a Cb se vyskytují jen v jeho střední a j. části. V piezometrické úrovni kolektoru B se 

významně projevují místa drenáže na Novohradce, Loučné, Divoké Orlici a Tiché Orlici. Kolektory 

Ca a Cb se odvodňují do Loučné v úseku jejího toku mezi Litomyšlí a prameništěm Pekla. 

Na svém sv. okraji je HGR 4270 z části překryt hydrogeologickým rajonem svrchní vrstvy 1110 

Kvartér Orlice, v jehož rámci dochází k částečné drenáži podzemních vod z HGR 4270 do HGR 1110. 
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Obrázek 2-1: Přehled umístění HGR 4270 
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3 VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1 GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Následující rešerše nepodává vyčerpávající přehled všech výsledků geologických prací, ale soustředí 

se na hlavní výstupy, které měly významný dopad na úroveň poznání geologické stavby HGR  4270. 

Starší stratigrafické výzkumy jsou shrnuty v pracech Dvořáka (1958) a Soukupa et al. (in Svoboda 

ed. 1962). Mezi základní publikace týkající se stratigrafie křídového útvaru lze počítat práci Dvořáka 

(1949) o hranici spodního a středního turonu v orlicko-žďárské oblasti, především však to jsou dvě 

stěžejní práce Soukupa (1952, 1965), ve kterých podal stratigrafickou a paleontologickou 

charakteristiku křídového sledu této oblasti. Petrografii a litofaciální vývoj tzv. svitavské křídy 

zpracovala Frejková (1960).  

Další geologické výzkumy provedené v HGR 4270 do konce 90. let dvacátého století shrnují práce 

Müllera  (1997) a Herčíka et al. (1999). Publikace Herčíka et al. (1999) syntetizuje geologické a 

hydrogeologické poznatky získané při regionálním hydrogeologickém průzkumu české křídové pánve 

z let 1977–1987 (Obrázek 3-1). 

Ze syntetických prací týkajících se HGR 4270 lze uvést monografii Vachtla et al. (1968), která 

podrobně rozebírá geologické a ložiskové poměry, především cenomanu, vysokomýtské a ústecké 

synklinály a Hřebečovského hřbetu. V této práci jsou shrnuty výsledky průzkumných ložiskových 

prací na žáruvzdorné jílovce. Autoři vydělují tzv. přechodní souvrství, které je vyvinuto mezi 

sladkovodním a mořským cenomanem, vyvozují rovněž názor o tektonické kontrole sedimentace 

cenomanských uloženin. V regionální monografii Malkovského et al. (1974) najde zájemce souborné 

informace o křídových sedimentech a jejich podloží, týkající se stratigrafie, litofaciálního a 

tektonického vývoje, geofyzikálního obrazu, rudních výskytů, hydrogeologie a geochemie. 

Syntetického charakteru je i řada nepublikovaných prací. Množství vrtných prací ložiskového 

průzkumu je zhodnoceno v závěrečné zprávě  „Východočeská a západomoravská křída“ (Vajdík et al. 

1978). V této nepublikované zprávě je uvedeno množství faktografického a analytického materiálu. 

Významným výsledkem této práce bylo vymezení tří hlavních předkřídových paleoúdolí vyplněných 

cenomanskými sedimenty, petrografická, chemická a technologická charakteristika cenomanských a 

turonských sedimentů a určení ložiskově nadějných oblastí. Teoretickým základem 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 tyto práce navazuje Kanta (2000) a syntetická práce o cenomanském paleodrenážním 

systému české křídové pánve (Uličný et al. 2009; Obrázek 3-2).  

Coubal (1989a, b) a později Grygar (2004) se podrobně zabývali choceňskou flexurou, především 

elastickou anisotropií v ohýbaném vrstevním tělese. 

Pro účely geologického mapování bylo vypracováno litostratigrafické dělení české křídové pánve 

(Čech et al. 1980), které vychází z konceptu Krejčího (1870). Toto dělení je od 90. let dvacátého 

století aplikováno v ČGS  na všechny edice geologických map v měřítku 1 : 25 000 až po měřítko 

1 : 500 000. 
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Obrázek 3-1: Rozsah HGR 4270 na podkladu izoliniové mapy báze turonu (strop kolektoru A; m n. m.) 

podle Herčíka a kol. (1999). Tradiční označení morfostrukturních jednotek (a.- antiklinála, s.- synklinála) podle 

téhož zdroje. NM-H: Novoměstsko-holická elevace v podloží křídy, bez cenomanských uloženin (vodorovná 

šrafa). Upraveno Uličným et al. 2015. 

 

 

Obrázek 3-2: Fluviální a estuariová výplň paleodrenážních systémů 

(šedě) v české křídové pánvi (Uličný et al. 2009b). 
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Od konce 90. let dvacátého 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 HGR 4270  ji aplikuje Uličný et 

al. (2009, 2015), v němž vydělují několik sedimentárních sekvencí od cenomanu do coniaku. 

V poslední citované práci uvedení autoři přehodnocují pohled na tektonickou stavbu HGR 4270. 

V osmdesátých a devadesátých letech 20. století rozvíjel Štaffen (1999, 2002) metodu 

chemostratigrafické korelace písčitých a slinitých sedimentů na přechodu mezi orlicko-žďárským a 

labským faciálním vývojem. 

 

PŘEHLED GEOLOGICKÉHO MAPOVÁNÍ 

Přehled geologického mapování uvádí J. Soukup (in Svoboda ed. 1962), dále je vyznačeno na 

geologických mapách v měřítku 1 : 50 000 a také na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz. 

V rámci HGR 4270 proběhlo účelové geologické mapování na listech map 14-13 Rychnov nad 

Kněžnou (Čech 1996), 14-31 Vysoké Mýto (Čech 1997), 14-32 Ústí nad Orlicí (Rejchrt  1997), 14-33 

Polička (Stárková – Opletal 1997) a 14-34 Svitavy (Adamovič 1998).  

Základem pro sestavení těchto map ze „Souboru geologických a ekologických účelových map“ byla 

reambulace starších geologických podkladů, především geologického mapování křídy (bez kvartéru) 

Soukupa (1955, 1958) pro edici přehledné geologické generální mapy ČSSR 1 : 200 000 list XXIII 

Česká Třebová (Svoboda ed. 1962) v měřítku 1: 75 000 na listu 4056 Vysoké Mýto, s využitím 

rukopisných map 1 : 25 000 J. Soukupa s dokumentací. Dále to byla reambulace mapování Soukupa, 

Prantla, Svobody a Zoubka z let 1947–1948 (s použitím nepublikovaného mapování Jahna z let 1897–

1901) na speciální mapě 1 : 75 000 list 3956 Rychnov nad Kněžnou (Soukup 1949) zasahující od s. 

okraje listu 4056 Vysoké Mýto až k Chocni. Část území listu 4056 Vysoké Mýto byla  mapována 

Jahnem v letech 1893–1894, ale tuto mapu se nepodařilo v archivním fondu dohledat. Orientačně bylo 

přihlédnuto k některým geologickým mapám v měřítku 1 : 25 000 vypracovaným v rámci 

diplomových prací Fröhlichové (1960), na j. okraji křídy Čapka (1961), Fajsta (1961), Čecha (1975) a 

Stíbala (1980). Rovněž byly využity mapové podklady z ložiska žáruvzdorných jílovců Semanín. 

Novější mapování ČGS v měřítku 1 : 25 000 proběhlo na konci 90. let dvacátého století na listech map 

14-334 Polička (Čech 2011), 24-112 Jedlová (Buriánek 2009) a 14-343 Svitavy (Čech 2011). 

 

Vrtná prozkoumanost HGR 4270 je poměrně rovnoměrná (Obrázek 3-3: Situace vybraných vrtů 

v HGR 4270.). Maximální hustoty dosahuje na ložisku Semanín. Málo vrtů je naopak v s. cípu 

hydrogeologického rajonu.  

Při charakteristice litologického vývoje hlubší geologické stavby bylo využito výsledků vrtných prací  

provedených v rámci výzkumu křídy a jejího podloží (Valečka – Vodička 1969), při regionálním 

hydrogeologickém průzkumu vysokomýtské synklinály  (Kněžek 1971; Žižka 1979, 1981; Žižka et al. 

1982, 1985; Vavřínová 1981) a tzv. západomoravské křídy (Slavík 1979). Množství vrtných prací 

ložiskového průzkumu na cenomanské žáruvzdorné jílovce je zhodnoceno v závěrečné zprávě  

„Východočeská a západomoravská křída“ (Vajdík – Vybíral 1973,Vajdík et al. 1978); cenné 

informace přinášejí i pozdější vrtné práce na ložisku Semanín (Vybíral 1983). Několik vrtů řady RPV 

bylo vyhloubeno při prognózním ocenění uranu (Rutšek – Kučera 1995). Starší vrtné práce byly  

zhodnoceny v hydrogeologické syntéze české křídové pánve (Herčík et al. 1999). Jednou z posledních 

důležitých vrtných akcí byly hydrogeologické monitorovací vrty ČHMÚ (Šeda 1990).  

 

http://www.geology.cz/
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Obrázek 3-3: Situace vybraných vrtů v HGR 4270. 

Černě jsou vyznačeny starší vrty, nové vrty vyhloubené v rámci projektu jsou označeny hnědě (geologické vrty) a 

modře (hydrogeologické vrty). Černé linie vyznačují linie geologických řezů. 
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V rámci projektu bylo v letech 2014–2015 vyhloubeno v HGR 4270 sedm jádrových vrtů do podloží 

křídy, které sledovaly okrajové podmínky kolektorů A, B a C. Kompletní výsledky vrtných prací jsou 

uvedeny v závěrečných zprávách za jednotlivé průzkumné hydrogeologické vrty (Tabulka 3-1). 

 

Tabulka 3-1: Přehled jádrových vrtů vyhloubených v rámci projektu  

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4270_01W Kostelecké Horky 311 Čech et al. (2015a) 

4270_02W Janov 260 Čech et al. (2015b) 

4270_03W  Radhošť 325 Čech et al. (2015c) 

4270_04W Příluka 210 Čech et al. (2015d) 

4270_05W Poříčí 55 Čech et al. (2015e) 

4270_06W  Lubná 163 Čech et al. (2015g) 

4270_07W Vanice 303,35 Čech et al. (2015f) 

 

Pro hlubší poznání oblasti tzv. východočeské křídy v HGR 4270, která je regionálně významnou 

hydrogeologickou strukturou pro infiltraci, transmisi i akumulaci podzemní vody, bylo využito 

komplexu několika regionálních a lokálních geofyzikálních měření. Gravimetrie (Sedlák et al. 2013, 

2015) spolu se seismickým reflexním průzkumem na profilech (Günther – Karp 2014) byla doplněna v 

místech významných lokálních hydrogeologických struktur metodami plošné komplexní geofyziky: 

geoelektrickými metodami a refrakční seismikou (Bárta el al. 2015a, 2015b; Levá et al. 2015b).  

Na lokalitě Hrušová-Pekla v údolí Loučné byly aplikovány geofyzikální práce (Beneš 2015) zaměřené 

na detailní průzkum hydrogeologické struktury, kde se nachází vodárensky významné jímací území 

podzemních vod. Tamní provedená měření ukázala, že zdejší struktura má charakter hrástě, kde 

vystupují písčité sedimenty až k povrchu. Geofyzikální měření na této lokalitě rovněž zjistila 

vykliňování písčitého tělesa směrem k S.  

Významná tektonická porucha byla zjištěna na lokalitě Vračovice-Orlov. Na zlomu ve směru SSZ-JJV 

dochází ke změně charakteru křídových sedimentů, kdy z. od zlomu jsou zastoupeny nízkoodporové 

horniny (jílovce, slínovce), naopak v. část je při povrchu charakteristická pískovci o vyšším odporu. 

Geofyzikálními metodami byl ověřen průběh poličské zlomové zóny u Lubné (Levá et al. 2015b) 

vymezující HGR 4270 na JZ vůči poličskému krystaliniku.  

 

3.2 HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Většina zájmového území je podrobně hydrogeologicky prozkoumána. Z vodohospodářsky 

významných kolektorů je po hydrogeologické stránce málo znám s. okraj vysokomýtské synklinály. 

Především v okolí Vysokého Mýta, Chocně a Litomyšle bylo provedeno velké množství 

hydrogeologických prací komunálního účelu i prací regionálního charakteru.  

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci vysokomýtského zvodněného systému. 

Celé zájmové území je zachyceno v několika významných publikovaných regionálních pracích: 

„Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000“ a „Mapa chemismu podzemních vod ČSSR 

1 : 200 000“ list 14 Šumperk a k nim příslušné vysvětlivky (Kačura 1985a, 1985b; Kačura et al. 1991), 

hydrogeologické mapy „Souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů“ v 

měřítku 1 : 50 000 – především listy 14-31 Vysoké Mýto,14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-32 Ústí 
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nad Orlicí, 14-33 Polička, 14-34 Svitavy (Burda 1994, 1995, 1996; Čurda 1997, 1998) – a k nim 

příslušné hydrogeologické kapitoly v doprovodných vysvětlivkách (Burda, resp. Čurda in Müller ed. 

1999, 2000, 2001).  

Základní význam pro poznání hydrogeologie křídy má publikace „Hydrogeologie české křídové 

pánve“ (Herčík a kol. 1999) vycházející z výsledků tzv. hydrogeologické syntézy české křídové pánve 

(Herčík a kol. 1987) – zájmového území  se týká zejména bilanční celek 6 vysokomýtská synklinála 

(zpracovaná Z. Herrmannem).  

Nejvýznamnějším průzkumem pro HGR 4270 byl několikaetapový regionální hydrogeologický 

průzkum vysokomýtské synklinály jako samostatného bilančního celku. Hydrogeologický průzkum 

prováděla jednak Vavřínová (1979, 1981), současně probíhal ve třech etapách (1981–1985) 

hydrogeologický průzkum vedený V. Žižkou (Žižka 1979, 1981, 1983, 1985 a 1991), jehož první 

etapa se zaměřovala zejména na charakteristiku jednotlivých zvodní, ověření existence a funkce 

hydrogeologických zlomů a na ověření akumulační oblasti struktury a stanovení vhodných míst pro 

jímání podzemní vody. Druhá etapa hodnotí především zásoby podzemních vod, ve třetí etapě došlo 

ke shrnutí získaných poznatků a k návrhu dodatečných průzkumných prací.  

Režim oběhu podzemních a povrchových vod ve vysokomýtské synklinále zjišťoval Slepička (1972). 

Hydrogeologii vysokomýtské synklinály jako první uceleně popsal Hynie (1949, 1961). 

Hydrogeologické poměry vysokomýtské synklinály j. od Litomyšle charakterizoval Zima (1959). 

Územím v povodí Novohradky a tedy i okolím Luží se zabýval Smutek (1987, 1993). Výsledky shrnul 

v regionálním průzkumu akce „Novohradka“ (1993). Bilanční zhodnocení podzemních vod orlicko-

žďárské oblasti křídy provedl Hercog et al. (1971). 

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

využitím podzemních vod) sestavili Vencl – Šeda – Schejbalová (1992), pro okres Svitavy obdobný 

materiál zpracoval Rýda et al. (1992). Podstatně podrobnější hydrogeologické údaje pro území okresu 

Svitavy, než jsou uvedeny v předchozí práci, přináší Čurda – Kratochvílová (1992), resp. 

v publikované podobě Čurda (2002). Pro celý HGR 427 se návrhem a odzkoušením vrtů státní 

pozorovací sítě podzemních vod hlubšího oběhu zabýval Šeda  et al. (1990; nově byly vyhloubeny 

hluboké monitorovací vrty HV-102A a HV-102B označené jako VP7303 a VP7304).  

Ze starších prací hydrogeologické poměry okresu Ústí nad Orlicí zpracoval Kněžek (1962), území 

bývalého okresu Litomyšl popsal Hynie (1947). Podzemní vody a prameny v okolí Vysokého Mýta a 

Litomyšle publikačně zpracoval Podvolecký (1934). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

uložena do centrální databáze tohoto projektu a zpracována v souboru aplikací GDbase5. Software 

GDbase5 se územně člení podle jednotlivých hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex 

geologických, hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově 

doplněn o časové řady pozorování hladin podzemních vod a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

Ze stratigrafického hlediska jsou důležité vrty, které byly zahloubeny až do křídového podloží. 

Bohužel u vrtů řady VMK (vrtaných pro ložiskový průzkum žáruvzdorných jílovců, tzv. lupků, ve v. 

křídle vysokomýtské synklinály) chybějí údaje o hladině podzemní vody a pro bilanční modely tak 

nejsou použitelné. Z celkového počtu vybraných vrtů, které zastihují i podloží křídy a jsou 
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hydrogeologicky aktivované na kolektor A, bylo vybráno přibližně 10 objektů. Nedostatečná 

propustnost a plošně omezený výskyt zvýšené propustnosti perucko-korycanského souvrství toto 

souvrství neopravňuje vyčlenit jako samostatný kolektor pro účely rebilance zásob podzemních vod. 

V případě kolektorů B a C je poměrně velký počet hydrogeologických vrtů neúplných, které neprošly 

u jednotlivých kolektorů až do bazálního izolátoru. Další velká část vrtů má propojené kolektory B a C 

anebo Ca a Cb záměrně, u některých vrtů (např. Lo-14/2 Čistá) se kolektory propojily až vlivem 

stárnutí výstroje a její koroze, což bylo zjištěno na základě změny chemismu podzemní vody a změn 

režimu kolísání jejích hladin. 

Pro HGR 4270 byla vytvořena tabulka z údajů předaných ČGS s tím, že byly vyčleněny objekty, které 

jsou použitelné pro popis jednotlivých kolektorů A, B, Ca a Cb. V případě dat předaných ČGS byla u 

některých objektů u kolektorů B a C uváděna dvě až tři hloubková rozmezí, u těchto vrtů byla tedy 

provedena jejich kontrola a uvedeny správné údaje v případě, že byla data použitelná.  

Objekty s interpretovanými rozhraními kolektorů A, B, Ca a Cb byly rozčleněny a sestaveny do 

tabulek dle struktury uvedené na příkladu v tabulce 3-2. 

 

Tabulka 3-2: Příklad objektů s interpretovanými rozhraními kolektorů  

X Y Z
KLIC_GD

O
Název Lokalita Hloubka

Ustálená 

hladina

Druh 

objektu
ČHMÚ

Interval 

od

Interval 

do

Kód 

aquiferu

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 4,50 6,50 43022

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 38,20 67,00 43022

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 67,00 85,60 43010

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 86,30 87,30 43010

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 87,30 91,90 42020

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 116,30 132,40 42020

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 132,40 150,50 42010

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 150,50 151,30 41020

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 186,20 187,10 41020

-610685,50 -1094752,00 448,74 292072 VS-4A Chmelík 195,10 18 vrt svislý 187,10 195,10 62020  

 

Tabulka 3-3: Údaje o hydrogeologických objektech a členění dat  

Počet objektů celkem 8 548

Rozdělení objektů Počet objektů Druh dat Počet objektů

pramen 138 popisy segmentů 1 507

srážkoměr 8 kódované popisy vrstev 7 802

studna 83 průměr vrtu 130

povrchový tok, nádrž 5 přirozená radioaktivita 100

zásek 8 zdánlivý měrný odpor RapL 68

kopaná sonda 193 zdánlivý měrný odpor RapS 122

sondová rýha 4 vlastní potenciál 27

vrt svislý 8 096 magnetická susceptibilita 9

vrt svislý podzemní 1 teplota ve vrtu 104

vrt šikmý nebo horizontální 11 teplota ve vrtu ustálená 16

jiný objekt 1 objemová hmotnost relativně 61

Časové řady Počet objektů přirozená radioaktivita relativně 52

vydatnosti pramenů 4 neutrónová pórovitost relativně 111

hladiny ve vrtech 19 zdánlivý měrný odpor RagH1.05 3

průtoky vodních toků 5 zdánlivý měrný odpor RagD1.05 3

srážky 8 hloubky a průměry vrtání 258

teploty 2 hloubky a průměry pažení 258

rozbory 23 údaje o výplních 256

bodová inklinometrie 45

interpretované aquifery - geologie 287

Data k dispozici
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Vrty přiřazené k jednotlivým kolektorům jsou uvedeny další kapitole a k dispozici jsou dále údaje z 

vrtů s dlouhodobým režimním měřením v následující tabulce 3-4. 

 

Tabulka 3-4: Vrty s režimním pozorováním 

lokalita vrt kolektor četnost 

měření 

monitoruje období  

sledování 

dřívější označení 

Osík Lo-8A C 2x měsíčně VZ Chrudim 1971–2015   

Jalový 

potok 

Lo-18/1 B 2x měsíčně VZ Chrudim 1982–2015   

Lo-18/2 Ca + Cb 2x měsíčně VZ Chrudim 1982–2015   

Horní 

Újezd 

VS-6 A kontinuálně VZ Chrudim 1979–2015   

VS-6A B + Ca 2x měsíčně VZ Chrudim 1979–2015  

 VS-6B Cb 2x měsíčně VZ Chrudim 1979–2015  

Končiny Lo-21/1 B 2x měsíčně VZ Chrudim 1982–2015   

 Lo-21/2 C 2x měsíčně VZ Chrudim 1982–2015   

Němčice Lo-12/1 B kontinuálně VZ Chrudim 1979–2015   

 Lo-12/2 C 2x měsíčně VZ Chrudim 1979–2015   

Lezník VS-7 A kontinuálně VZ Chrudim 1979–2015   

Pekla Lo-15/1 B 2x měsíčně VZ Chrudim 1979–2015   

 Lo-15/3 Ca 2x měsíčně VZ Chrudim 1979–2014  VP7305 v současnosti neměřen 

 Lo-15/4 Cb   1979–2014  v současnosti neměřen 

Chotěnov CV-1/I A kontinuálně VZ Chrudim 1997–2015   

 CV-1/II B kontinuálně VZ Chrudim 1997–2015   

Zdelov VP7208 B 1x týdně ČHMÚ  2001–2015  VC-1 

Trstěnice VP7303 B 1x týdně ČHMÚ  1989–2015  V-102A, VP7203, VP7203N 

 VP7-313 C 1x týdně ČHMÚ  1989–2015  V-102B, VP7204, VP7304N 

Mikuleč VP7309 B 1x týdně ČHMÚ  1980–2015  HV-1006A, VP7209, VP7209N 

 VP7310 C 1x týdně ČHMÚ  1980–2015  HV-1006B, VP7210, VP7210N 

Makov VP7311 B 1x týdně ČHMÚ  1982–2015  Lo-17/1, Lo-17/1N 

Libecina VP7312 B 1x týdně ČHMÚ  1970–2015  Lo-6/1, resp. Lo-6/2 

Vračovice VP7314 C 1x týden ČHMÚ  2010–2015  VP7307N 

Slatina VP7315 C 1x týdně ČHMÚ  2010–2015  VP7308N 

Říkovice VP0201 Cb + Q 1x týdně ČHMÚ  1971–2015   

 

U monitorovacích vrtů, kde je v tabulce uvedeno měření kontinuální, je vrt osazen dataloggerem. U 

ostatních vrtů, kde měření zajišťují Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., je interval měření 2x měsíčně, 

u vrtů a pramenů měřených ČHMÚ jsou převzaty týdenní údaje (stavy hladin, vydatnosti pramenů) – 

vždy středeční stavy. V následující tabulce 3-5 je uveden přehled monitorovaných pramenů: 

 

Tabulka 3-5: Přehled monitorovaných pramenů 

lokalita pramen zvodeň kolektor četnost  

měření 

provozuje období  

sledování 

Říkovice PP0093 střední turon Ca + Cb 1x týdně ČHMÚ Hradec Králové 1969–2015  

Říkovice PP0094 střední turon Ca + Cb 1x týdně ČHMÚ Hradec Králové 1969–2015  

Němčice PP0096 spodní turon + střední turon B+Ca+Cb 1x týdně ČHMÚ Hradec Králové 1969–2015  

Nové Hrady PP0105 střední turon Ca + Cb 1x týdně ČHMÚ Hradec Králové 1964–2015  

Pekla PP0611 spodní turon + střední turon B+Ca+Cb 1x týdně ČHMÚ Hradec Králové 1978–2015  

 

Četnost měření ve dvou výše uvedených tabulkách je uvedena pro období realizace projektu. U 

některých objektů, které jsou nyní ve správě ČHMÚ (např. vrty v Trstěnicích, Mikulči nebo v 

Makově), byly dřívější údaje o stavech hladin převzaty i z období, kdy byly sledovány v rámci 

předchozích regionálních hydrogeologických průzkumů a na současná data navazují. 
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Získaná aktuální data z některých vrtů byla použita pro upřesnění režimu podzemní vody v zájmovém 

území, příklad grafického vyhodnocení je uveden na obrázku 3-4. Historická data byla použita pro 

upřesnění režimu podzemní vody v rámci úkolu v předchozích etapách.  

 

 

Obrázek 3-4: Příklad grafického vyhodnocení monitorování režimu podzemní vody v období 1979–2010 

 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

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

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

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

průzkumné hydrogeologické vrty. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace příslušných vrtů 

(Smutek et al. 2015a až 2015m), která je uložena v archivu ČGS. 

V rámci průzkumných prací bylo v HGR 4270 odvrtáno 14 nových hydrogeologických vrtů. Vrty byly 

navrženy v oblastech, kde je současná monitorovací síť nedostatečná, nebo kde bylo třeba doplnit 

znalosti o režimu proudění podzemní vody v okrajových podmínkách struktury, respektive 

o hydrogeologické situaci. Na základě výsledků hydrodynamických zkoušek byly vypočteny 

hydraulické parametry příslušného kolektoru a odebrány vzorky podzemní vody na analýzy. Poznatky 

z realizace vrtů byly využity pro upřesnění geometrie kolektorů a izolátorů, stanovení hydraulických 

parametrů a jakosti podzemní vody cílového kolektoru. Poznatky sloužily pro rekalibraci modelových 

simulací (rekalibrace stacionárního modelu, sestavení transientního modelu).  

Níže v textu je ke každé lokalitě popsán projektovaný záměr a dále uvedeny nové poznatky 

z geologického, strukturně-tektonického a hydrogeologického hlediska. 

Na šesti lokalitách bylo vyhloubeno 6 jádrových úzkoprofilových geologických vrtů, které umožnily 

určit stratigrafii, litologii a petrografii zastiženého horninového profilu včetně kolektorských 

charakteristik zastižených vrstev. Po provedení průzkumu byly tyto vrty v souladu s platnou 

legislativou likvidovány.  
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Následně, v navazující fázi průzkumu, v těsné blízkosti geologických jádrových vrtů, byly vyhloubeny 

hydrogeologické vrty, kterými byly testovány hydrogeologické parametry svrchnokřídových kolektorů 

A, B a C. V případě lokality Kostelecké Horky byl odzkoušen i kvartérní kolektor Q. 

Přehled realizovaných vrtů uvádí Tabulka 3-6, umístění vrtů prováděných v rámci projektu znázorňuje 

Obrázek 3-5. 

 

 

Obrázek 3-5: Lokalizace průzkumných hydrogeologických vrtů v HGR 4270 
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Tabulka 3-6: Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu název vrtu cílový 

kolektor 

hloubka  

vrtu (m) 

rozsah cílového 

kolektoru (m) 

koeficient  

transmisivity 

 (m2/s) 

autor zprávy 

4270_01B Kostelecké 

Horky 

B 281 210–281 1,7.10-7 Smutek et al. (2015a) 

4270_01C Kostelecké 

Horky 

PPZ  

(C = izolátor) 

60 14–57 1,2.10-4 Smutek et al. (2015b) 

4270_01Q Kostelecké 

Horky 

Q 13,6 5,5- 13 1,4.10-4 Smutek et al. (2015c) 

4270_02A Janov A 260 210–248 - Čech et al. (2015b) 

4270_02B Janov B 205 128–205 1,2.10-5 Smutek et al. (2015d) 

4270_02C Janov C 117 5–21; 43–102 5,5.10-7 Smutek et al. (2015e) 

4270_03B Radhošť B 301 249–301 1,4.10-4 Smutek et al. (2015f) 

4270_04A Příluka A 195 185–194 3,4.10-4 Smutek et al. (2015g) 

4270_04B Příluka B 175 121–175 8,7.10-4 Smutek et al. (2015h) 

4270_04C Příluka Ca 83 43–83 1,1.10-3 Smutek et al. (2015i) 

4270_05A Poříčí A 106 37–84 4.10–5 Smutek et al. (2015j) 

4270_05B Poříčí B 35 2 – 35  Smutek et al. (2015k) 

4270_06A Lubná A 206 149–206  Smutek et al. (2015l) 

4270_06B Lubná B 147 85- 146 1,0.10-4 Smutek et al. (2015m) 

 

Vrty 4270_01W, 4270_01B, 4270_01C, 4270_01Q Kostelecké Horky 

Nedostatek geologických a hydrogeologických informací s. od spojnice Koldín – Darebnice v s. části 

HGR 4270 vedl k výběru území v blízkém okolí Kosteleckých Horek pro vrtný průzkum. Byl 

předpokládán nepříznivý litologický vývoj kolektoru A i jeho možná absence, navíc neznalost dat o 

hydrogeologii a režimu podzemních vod v kolektorech B a C bylo nutné doplnit v sz. uzávěru 

vysokomýtské synklinály. Z geologického a hydrogeologického hlediska se předpokládal ve směru od 

Chocně na S faciální přechod písčitých prachovců do slínovců, a to obecně jak v bělohorském, tak 

zejména v jizerském souvrství. V území je geofyzikálně dokumentován pokles křídových ker podél 

zlomových systémů sv. až jv. směru, faciální směry jsou doprovázeny změnami v hydrochemii 

podzemních vod (přechod Ca-HCO3 typu přes Ca-Na-HCO3 typ k Na-HCO3 typu). Rovněž se také 

předpokládal pokles kvantitativních parametrů v kolektorech B a C. 

Nové poznatky z geologického a strukturně tektonického hlediska 

Tyto poznatky jsou odvozeny z nového strukturního vrtu 4270_01W, který byl odvrtán jádrovou 

technologií. Vrt byl situován v sv. části HGR 4270 v místech předpokládaného faciálního přechodu 

písčité facie kolektoru C do facie pelitické. Vrt byl vyhlouben do konečné hloubky 311 m, kde (již od 

301,8 m) zastihl v podloží křídy granodiorit. Hlavní výsledky vrtu jsou tyto: sedimenty svrchního a 

středního turonu jsou vyvinuty kompletně v pelitické facii o mocnosti 210 m. To znamená, že kolektor 

C (případně Ca a Cb) již není přítomen a tím vrt ověřil okrajovou podmínku tohoto kolektoru. Byly 

ověřeny horniny kolektoru B, ale překvapivě nebyly potvrzeny písčité horniny bazálního křídového 

kolektoru, protože vrt zastihl na bázi křídy okraj rozsáhlé předkřídové paleoelevace a následně 

upřesnil její plošný rozsah. Vrt v Kosteleckých Horkách přinesl další neočekávané výsledky: ověřil 

existenci zlomu s-j. směru, karotáží byly zjištěny kolektorské vlastnosti jílovitých sedimentů 

v připovrchové zóně rozvolnění do cca 50 m pod povrchem. Do hloubky 12 m vrt ověřil přítomnost 

silně zvodněných štěrků kenozoického stáří.  
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Tabulka 3-7: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_01W. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 12,60 fluviální písky a štěrky Kvartér, pleistocén kolektor Q 

12,60 57,53 vápnité jílovce a slínovce Křída - teplické souvrství  izolátor /poloizolátor  

57,53 210,30 
slínovce, podřízeně vápnitý 

pískovec 
Křída - jizerské souvrství  Izolátor  

210,30 292,80 
vápnité pískovce, vápnité prachovce 

a slínovce 
Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

292,80 301,50 uhelná sloj, jílovité prachovce 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství 

kolektor A není 

vyvinut 

301,50 311,00 biotitický granodiorit Krystalinikum izolátor 

 

Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_1B (kolektor B) 

Byly ověřeny převážně prachovité až velmi jemnozrnné písčité sedimenty spodního turonu 

s minimálním stupněm zvodnění. Vrt je evidentně situován za boční okrajovou podmínkou, která 

limituje proudění podzemní vody v kolektoru B ve směru na S, kvantitativní parametry jsou 

překvapivě nízké, bylo čerpáno 0,18 l/s při snížení hladiny podzemní vody ze 7,8 m na 88,53 m. 

Tomu odpovídají i velmi nízké hodnoty hydraulických parametrů, které byly získány z výsledků 

hydrodynamické zkoušky. Hodnota transmisivity kolektoru byla stanovena na T = 1,7.10
-7

 m
2
/s, 

z celkové mocnosti spodnoturonského souvrství byl odvozen koeficient filtrace k = 1,7.10
-9

 m/s. 

Vrt je situován na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Kostelecké Horky, v blízkosti jímacího území 

uvedené obce. Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_01B je proveden jako neúplná studna. Dne 

23.3.2015 byla hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 152 m, což odpovídá kótě hladiny 162,40 

m n. m., v době čerpací zkoušky již nastoupala na stav 7,8 m.  

Pro zhodnocení kvality podzemní vody spodnoturonských zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 11.5.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 7,7), středně celkově mineralizovanou (celková 

mineralizace 0,44 g/l), dosti tvrdou (Ca + Mg  2,50 mmol/l), typu Ca-HCO3. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Limity stanovené touto 

vyhláškou pro pitnou vodu nesplňuje pouze koncentrace železa, která dosahuje až 6,8 mg/l. Podzemní 

voda spodnoturonského kolektoru je podmíněně vhodná pro vodárenské využití. Z hlediska limitů 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze podzemní vodu zařadit do kategorie A3. 

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v 

průzkumném vrtu proměřen ve dnech 10., 14. a 18. srpna 2015. Kamerová prohlídka vrtu byla 

provedena před vlastní karotáží (17.7.2015). 

Vrt 4270_1C (kolektor C, resp. připovrchový kolektor) 

I přes hydrogeologicky nepříznivý litologický vývoj, kdy kolektor C je vyvinut v pelitické facii, byly 

ověřeny překvapivě, byť relativně, příznivé kolektorské vlastnosti. Přítoky podzemní vody jsou 

vázány na řadu drobných puklin v celém profilu vrtu v metráži 21,5–47,8 m.  Ověřená vydatnost vrtu 

1,5 l/s (při snížení hladiny podzemní vody ze 14,8 m na 31,7 m) spolu s hydrochemickým typem 

(NaCa-HCO3) dokumentuje poměrně živou dynamiku proudění podzemní vody.  
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_01C je proveden jako neúplná studna. Dne 3.3.2015 byla 

hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 12,74 m, což odpovídá kótě hladiny 307,26 m n. m. 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,2.10
-4 

m
2
/s. Při 

celkové mocnosti připovrchového kolektoru spojeného i s kvartérním souvrstvím vychází hodnota 

k = 2,7.10
-6

 m/s. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako silně alkalickou (pH 8,13) a středně celkově 

mineralizovanou (celková mineralizace 0,4 g/l), měkkou (Ca + Mg  0,95 mmol/l), typu NaCa-HCO3. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – většina stanovovaných 

ukazatelů vyhovovala příslušným limitům pro pitnou vodu, výjimkou byly těsně nadlimitní 

koncentrace amonných iontů (0,57 mg/l). Podzemní voda je vhodná podmíněně pro vodárenské 

využití. Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze podzemní vodu zařadit do kategorie A2. 

Důvodem jsou mírně nadlimitní koncentrace amonných iontů.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená radioaktivita, 

neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, termometrie, 

metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném vrtu 

proměřen ve dnech 10. a 11.3.2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní karotáží 

(3.3.2015). 

 

Vrt 4270_01Q (kolektor Q)  

V lokalitě byla ověřována vazba mezi zvodněnými štěrkopísky kvartérního stáří a připovrchovým 

kolektorem, reprezentovaným vrtem 4270_1C. Kolektor Q s výraznou průlinovou porozitou (T = 

1.4.10
–4

 m
2
/s) není v hydraulické spojitosti s připovrchovým kolektorem slínovců. Důvodem je jílovitý 

vývoj slínovců (slínů), který tvoří mezilehlý izolátor (vertikální okrajová podmínka s nepropustnou 

funkcí). Samostatnost režimu podzemních vod kvartérního kolektoru oproti připovrchovému kolektoru 

je dokladována mimo jiné i odlišným chemismem podzemních vod Ca-SO4 typu a jejich nižší 

celkovou mineralizací. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_01Q je proveden jako úplná studna do podloží kvartéru. Dne 

20.3.2015 byla hladina vody zaměřena v hloubce 8,8 m, což odpovídá kótě hladiny 256,48 m n. m. 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

výsledků stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,4.10
-4 

m
2
/s. Při 

zohlednění celkové mocnosti kvartérního souvrství vychází koeficient filtrace k = 7,9.10
-6

 m/s. 

Pro posouzení jakosti podzemní vody kvartérních zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 12.2.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,52), středně celkově mineralizovanou (celková mineralizace 

0,28 g/l), středně tvrdou (Ca + Mg  1,61 mmol/l), typu Ca-SO4 se zvýšenou koncentrací dusičnanů. 

Přítomnost vysokých koncentrací dusičnanů a několika herbicidů signalizuje významný antropogenní 

vliv na jakost podzemní vody kvartérního kolektoru. Ze stanovovaných ukazatelů byly zjištěny nad 

limitem pro pitnou vodu koncentrace dusičnanů (94 mg/l; NMH 50 mg/l) a několika 

chloracetanilidových herbicidů (acetochlor ESA: 0,74 g/l, alachlor ESA: 0,27 g/l, metolachlor ESA: 

1,59 g/l; NMH 0,1 g/l); nad limitem pro pitnou vodu je i součet obsahů pesticidů (2,6 g/l; NMH 

0,5 g/l). Podzemní voda kvartérního kolektoru není bez složitější úpravy vhodná pro vodárenské 

využití.  
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Podle zadání projektu byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po 

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen ve dnech 10. a 11.3.2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní 

karotáží (3.3.2015). 

 

Vrty 4270_02W, 4270_02B, 4270_02C Janov u Litomyšle 

Vrty jsou situovány do místa, kde je přerušená osa potštejnské antiklinály (Javornický hřbet a 

Kozlovský hřbet), tvořící hranici mezi HGR 4270 Vysokomýtská synklinála a HGR 4231 Ústecká 

synklinála v povodí Orlice a HGR 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. V tomto místě se za 

určitých piezometrických poměrů předpokládá proudění podzemních vod v kolektoru C a B mezi 

HGR 4270 a 4231/4232. Navrhované vrty jsou lokalizovány na rozvodnici, zatímco starší vrty v okolí 

(VS-9 Janov a HV-1006 Mikuleč) byly situovány již do v. ukloněného křídla vysokomýtské 

synklinály. Vrty měly potvrdit/vyvrátit předpoklad o transmisi podzemních vod kolektoru B a event. i 

kolektoru C mezi uvedenými hydrogeologickými rajony.  

Nové poznatky z geologického a strukturně tektonického hlediska 

Tyto poznatky jsou odvozeny z nového strukturního vrtu 4270_02W Janov, který byl umístěn při jv. 

okraji hydrogeologického rajonu na Kozlovském hřbetu v místě  předpokládaného případného 

proudění podzemních vod v kolektoru C a B mezi HGR 4270 a 4231/4232. Cílem vrtu bylo získat 

údaje o geologické stavbě v území tvořícím okrajovou podmínku tří sousedních hydrogeologických 

rajonů. Vrt dosáhl hloubky 260 m a zastihl v podloží křídy anchi- až epizonálně metamorfované 

grafitické břidlice s obsahem pyritu, dále byl zjištěn fylonitizovaný albitický granit. V křídových 

horninách vrtné jádro umožnilo podrobně litologicky rozdělit horniny kolektoru C na subkolektory Ca 

a Cb. Kolektor B je vyvinut v typické litofacii orlicko-žďárského vývoje. Fluviální, brakické a marinní 

sedimenty kolektoru A dosáhly mocnosti 39 m, což svědčí pro příslušnost území k v. paleofluviálnímu 

drenážnímu systému (tzv. semanínsko-malonínská deprese). Rovné stěny vrtu umožnily pořídit 

kvalitní akustickou karotáž, která identifikovala tektonické porušení křídových sedimentů. 

 

Tabulka 3-8: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_02W. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 5,30 hlinitokamenitý sediment Kvartér 
 

5,30 21,70 vápnité pískovce Křída - jizerské souvrství  kolektor Cb 

21,70 42,90 vápnité prachovce Křída - jizerské souvrství poloizolátor Ca/Cb 

42,90 96,30 vápnité pískovce, vápnité prachovce  Křída - jizerské souvrství kolektor Ca 

96,30 128,60 slínovce Křída - jizerské souvrství izolátor B/C 

128,60 207,30 vápnité pískovce Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

207,30 209,70 slínovce Křída - bělohorské souvrství izolátor A/B 

209,70 248,40 pískovce, prachovce, jílovce 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství  
kolektor A 

248,40 260,00 břidlice, metapískovce Proterozoikum izolátor 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

31 

 

Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_02A  

Po dohodě se zadavatelem byl pro monitorování kolektoru A využit jádrový vrt 4270_02W, který byl 

vystrojen jako dočasný piezometr. Přítokové zkoušky nebyly realizovány, vrt po zaměření hladiny 

podzemní vody byl následně likvidován v souladu s platnou legislativou. Zásadní nové poznatky 

z hlediska režimu podzemních vod v kolektoru A nebyly získány. Průzkumný vrt je situován v k. ú. 

Janov, při lesní cestě, cca 300 m v. od osady Mendryka. Hladina podzemní vody byla ustálena v době 

zaměření vrtu v hloubce 92,09 m pod terénem, tj. na kótě 401,05 m n. m. 

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

výstroji 20.3.2015.  

Vrt 4270_02B  

Ověřené kvantitativní parametry výrazně puklinového kolektoru B (vápnitý pískovec) jsou relativně (a 

překvapivě) nízké (při odběru 0,5 l/s podzemní vody bylo docíleno snížení její hladiny z 102,45 m na 

111,84 m), relativně nízká transmisivita (T = 1,2.10
–5

 m
2
/s) a nízká celková mineralizace podzemní 

vody (0,324 g/l) je v dobrém souladu s výsledky hydraulického modelu, kterým je dokladováno 

omezené proudění podzemních vod v kolektoru B spojené s jejich přetékáním mezi HGR 4270 a 4231, 

4232. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_02B je proveden jako úplná studna do podloží 

střednoturonského kolektoru C. Průzkumný vrt je situován na pozemku parc. č. 5002, k. ú Janov u 

Litomyšle. Dne 20.3.2015 byla hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 8,8 m, což odpovídá kótě 

484,64 m n. m.  

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,2.10
-5 

m
2
/s. Při 

zohlednění celkové mocnosti spodnoturonského souvrství vychází koeficient filtrace k = 1,5.10
-7

 m/s.  

Pro posouzení jakosti podzemní vody spodnoturonských zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 6.5.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 7,8), středně celkově mineralizovanou (celková 

mineralizace 0,32 g/l), středně tvrdou (Ca + Mg  2,07 mmol/l), typu Ca-HCO3. Vyhodnocení výsledků 

bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a všechny stanovované ukazatele vyhovovaly 

příslušným limitům pro pitnou vodu. Podzemní voda je vhodná pro vodárenské využití. Z hlediska 

limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze podzemní vodu zařadit do kategorie A1.  

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen dne 5.8.2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní karotáží 

(28.4.2015). 

Vrt 4270_02C  

Obecně byly potvrzeny relativně málo příznivé podmínky pro akumulaci podzemní vody v kolektoru 

C v důsledku pozice tohoto vrtu v okrajové části zkoumané hydrogeologické struktury (oblast 

infiltrace). Tomu odpovídají velmi nízké kvantitativní parametry ověřené při hydrodynamické zkoušce 

(vydatnost 0,06 l/s) při snížení hladiny podzemní vody ze 14,37 m na 58,61 m, s ověřeným 

přirozeným sestupným prouděním podzemní vody vrtným stvolem v množství 300 l/den.  
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_02C je proveden jako úplná studna do podložního izolátoru 

Ca/B. Průzkumný vrt je situován na pozemku parc. č. 5002, k. ú Janov u Litomyšle. Dne 20.3.2015 

byla hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 8,8 m, což odpovídá kótě 484,64 m n. m.  

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 5,5.10
-7 

m
2
/s. Při 

zohlednění celkové mocnosti spodnoturonského souvrství vychází koeficient filtrace k = 6,3.10
-9

 m/s.  

Pro posouzení jakosti vody střednoturonských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 30.4.2015. Tuto podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako silně alkalickou (pH kolem 10,96), středně celkově mineralizovanou (celková 

mineralizace 0,26 g/l), středně tvrdou (Ca + Mg  1,69 mmol/l), typu Ca-HCO3SO4(CO3). Podzemní 

voda má anomálně vysoké pH, které ovlivňuje dopočty jednotlivých vázaných forem CO2 (HCO3
-
, 

CO3
2-

, OH
-
). Důvodem vysokého pH je pravděpodobně doznívající vliv cementace vrtu. Vyhodnocení 

výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyjma anomálně zvýšených hodnot pH 

všechny stanovované ukazatele vyhovovaly příslušným limitům pro pitnou vodu. Podzemní voda 

střednoturonského kolektoru je (bez vlivu cementace vrtu) vhodná pro vodárenské využití. Z hlediska 

limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb. bude možné vodu zařadit do kategorie A1. 

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen dne 26.5.2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní karotáží 

(7.5.2015). 

Vrty 4270_3W, 4270_3B Radhošť 

Vrty ověřují okrajovou podmínku HGR 4270 Vysokomýtská synklinála a HGR 4310 Chrudimská 

křída. Z hlediska geologického se ověřuje existence zámrského zlomu ztotožňovaného se s. okrajem 

HGR 4270 v okolí Loučné. Tento zlom je zobrazen v tzv. syntéze české křídové pánve (Herčík a kol 

1987, resp. 1999), ale není již zakreslen v geologické mapě 1 : 50 000 list 14-31 Vysoké Mýto (Čech 

1996). Dále se tímto vrtem ověřuje hluboce zakleslá tektonická kra v okolí vrtu VS-1 Týnišťko a 

pokračování tzv. malejovské flexury směrem k S. Souběžně s malejovskou flexurou probíhá přes obec 

Vraclav osa tzv. vraclavské antiklinály tvořící morfologicky patrnou hranici HGR 4270 a 4310. 

Litologicky se předpokládá buď nepřítomnost kolektoru A či jeho malá mocnost s nepříznivým 

litologickým vývojem. Rovněž nepříznivý vývoj se očekává u kolektoru C. 

Tyto závěry se opírají mj. i o výsledky akce Novohradka (Smutek et al. 1991), kde v území z. od 

Vraclavi je podrobně dokumentován faciální přechod v bělohorském i jizerském souvrství, který je 

doprovázen skokovými změnami v kvantitativních parametrech kolektorů B a C a vyzníváním 

kolektorů B a C jakož i vyzníváním kolektoru A („cenomanská souš“). 

Z hlediska určení okrajové podmínky HGR 4270 a 4310, která je ztotožňována s výrazně příronovým 

úsekem Loučné, se jedná o klíčové místo z hlediska stanovení přírodních zdrojů sv. části HGR 4310 a 

sz. okraje HGR 4270 (tzv. vysokomýtský blok). 

Nové poznatky z geologického a strukturně tektonického hlediska 

Vrt 4270_03W Radhošť byl umístěn těsně za sz. okrajem HGR 4270 s cílem zjistit okrajové 

podmínky mezi HGR 4270 a 4310. Oproti původnímu předpokladu byl vrt prohlouben do hloubky 325 

m v důsledku překvapivého zjištění nového významného zlomu o vertikálním skoku přes 100 m. 

Tento zlom, který probíhá cca 50 m j. od vrtu, představuje okrajovou podmínku jak HGR 4310 tak 
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HGR 4270. Průběh tohoto zlomu byl následně ověřován komplexními geofyzikálními pracemi. 

Dalším výsledkem vrtu bylo ověření okrajové podmínky kolektoru C (sedimenty jsou již kompletně 

v pelitické facii tzv. labského vývoje) a kolektoru A, který není vůbec vyvinut v důsledku přítomnosti 

rozsáhlé předkřídové paleoelevace. Horniny kolektoru B jsou sice přítomny, ale již v jemnozrnné facii. 

V podloží křídy byly neočekávaně zjištěny slabě metamorfované horniny paleozoika. 

 

Tabulka 3-9: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_03W. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 2,00 písek a jíl Kvartér kolektor 

2,00 7,00 vápnité jílovce silicifikované Křída - rohatecké vrstvy  polokolektor D 

7,00 109,00 vápnité jílovce a slínovce Křída - teplické souvrství  izolátor 

109,00 249,00 
slínovce, vápnité pískovce až 

prachovce 
Křída - jizerské souvrství izolátor 

249,00 317,10 vápnité pískovce a prachovce Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

317,10 325,00 droby a prachovce Paleozoikum, hlinská zóna izolátor 

 

Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_03B  

Ve všech charakteristikách reprezentuje vrt oblast akumulace podzemních vod kolektoru B v prostředí, 

které se faciálně nachází mimo „produktivní“ partie hydrogeologické struktury, tzn. za hranicí 

přechodu písčitých prachovců až pískovců do slínovců. Jedná se o oblast s pomalým prouděním až 

stagnací podzemních vod, tomu odpovídá jejich chemismus a typ (NaCa-HCO3). Mimo jiné zde byla 

ověřena vysoká koncentrace fluoridů a sodíku a dále vysoká hodnota celkové mineralizace (1,66 g/l).  

Vrt je situován na pozemku parc. č.  221 v k. ú. Radhošť, po pravé straně silnice II/305 ve směru 

Stradouň – Jaroslav. Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_03B je proveden jako téměř úplná studna 

do spodnoturonského kolektoru B. Zvodnění kolektoru je napjaté s negativní výtlačnou výškou. Dne 

20.3.2015 byla hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 8,8 m, což odpovídá kótě 256,48 m n. m. 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,4.10
-4 

m
2
/s. Při 

celkové mocnosti kolektoru B 52 m vychází koeficient filtrace k = 2,8.10
-6

 m/s. 

Pro posouzení jakosti podzemní vody spodnoturonských zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 7.2.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,67), vysoce celkově  mineralizovanou (celková mineralizace 

1,66 g/l), tvrdou (Ca + Mg  3,67 mmol/l), typu NaCa-HCO3. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno 

dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a nad limitem pro pitnou vodu byly zaznamenány koncentrace fluoridů 

(4,0 mg/l; NMH 1,5 mg/l), sodíku (278 mg/l; MH 200 mg/l), železa (1,45 mg/l; MH až 0,5 mg/l) a 

amonných iontů (0,76 mg/l; MH 0,5 mg/l); na zvýšené úrovni byly zaznamenány ještě koncentrace 

manganu, vápníku a chloridů. Zvýšené koncentrace výše uvedených ukazatelů jsou vesměs 

přirozeného původu, výraznější antropogenní vliv nebyl v podzemní vodě prokázán. Podzemní voda 

spodnoturonského kolektoru není bez složitější úpravy vhodná pro vodárenské využití.  

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 
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vrtu proměřen ve dnech 18.–20.3.2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní karotáží 

(3.3.2015). 

 

Vrty 4270_04W, 4270_04A, 4270_04B, 4270_04C Příluka 

Cílem těchto průzkumných vrtů bylo ověření možnosti přetoku podzemních vod v kolektorech A a B z 

HGR 4270 Vysokomýtská synklinála do HGR 4310 Chrudimská křída, a to i přes skutečnost, že 

kolmo na průběh vyznačených hydroizohyps probíhá tektonická zóna tzv. poličských zlomů (se 

zakleslou v. krou) a osa tzv. vraclavské antiklinály tvořící současně přijímanou konvenční hranici 

HGR 4270 a 4310. U hornin kolektoru A se v tomto území předpokládá paleogeografický přechod z 

mocnějších pískovců u Nových Hradů do redukce kolektoru A u Javorníčku (vrt Lo-6). Horniny 

kolektoru B tvoří pískovce, u kolektoru C již ale bude zřejmě vyvinut pouze kolektor Cb a kolektor Ca 

již v litologicky ne zcela příznivém vývoji (jílovité prachovce).  

Z hydrogeologického hlediska se jedná o jedno z velmi významných míst struktury vysokomýtské 

synklinály, které je dlouhodobě vnímáno jako místo možného bočního přelivu podzemních vod v 

kolektoru B z HGR 4270 do HGR 4310. Z bilančního hlediska se jedná o množství 60 l/s až 100 l/s, 

přičemž v posledních dvou až třech dekádách dochází k jeho celkovému poklesu. Otevřená také 

zůstává otázka hydrogeologické funkce pásma poličských zlomů, které by v případě jejich drenážní 

funkce mohly převádět část vod infiltrovaných z krystalinika a přilehlých tektonicky modifikovaných 

křídových sedimentů při z. okraji HGR 4270 do oblasti Nových Hradů.  

Nové poznatky z geologického a strukturně tektonického hlediska 

Vrt 4270_04W Příluka byl situován v blízkosti průběhu hranice mezi HGR 4270 a 4310 a v blízkosti 

prameniště Nadymač u Nových Hradů v z. části HGR 4270. Přínosem tohoto vrtu je poznání 

litologicko-texturního vývoje sedimentů kolektorů B a C. Geologické popisy starších okolních vrtů 

jsou totiž dosti schematické a protichůdné, ztěžující rekonstrukci přechodu písčitých sedimentů 

orlicko-žďárského vývoje vysokomýtské synklinály do slínitého vývoje HGR 4310. Malá mocnost 

pískovců kolektoru A (cca 10 m) svědčí pro blízkost předkřídové paleoelevace. V podloží křídy byly 

zastiženy zčásti lateritizované horniny poličského krystalinika, které byly sledovány do hloubky 210 

m. 

Tabulka 3-10: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_04W. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 4,60 kamenitá hlína Kvartér  

4,60 43,40 vápnité prachovce, slínovce Křída - jizerské souvrství  izolátor Ca/Cb 

43,40 85,00 vápnité prachovce a pískovce Křída - jizerské souvrství kolektor Ca 

85,00 120,95 slínovce Křída - jizerské souvrství izolátor B/C 

120,95 180,00 vápnité pískovce a prachovce Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

180,00 185,50 slínovce Křída - bělohorské souvrství izolátor A/B 

185,50 194,30 pískovce 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství 
kolektor A 

194,30 210,00 rula 
Proterozoikum–paleozoikum 

poličské krystalinikum 
izolátor 
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Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_04A (kolektor A) 

Byla ověřena malá mocnost pískovců a prachovců cenomanského stáří, které mají kolektorské 

vlastnosti. Blízkost předkřídové paleoelevace v písčité a prachovité facii byla také ověřena v okolí 

Nových Hradů (vrt NH-1). Z toho vyplývá i marginální vodárenský význam kolektoru A v oblasti 

Příluka – Nové Hrady. Charakter a rychlost proudění podzemní vody v kolektoru A (nejvýše 

centimetry za den) spolu s jejím chemismem (typ CaNa-HCO3SO4) téměř vylučuje participaci 

podzemních vod kolektoru A z prostoru vysokomýtské synklinály na přírodních zdrojích kolektoru A 

v sousedním HGR 4310 Chrudimská křída. Jinými slovy, možný přeliv podzemních vod v rámci 

kolektoru A mezi sousedními hydrogeologickými strukturami lze pokládat za nepravděpodobný.  

Průzkumný vrt je situován na pozemku parc. č.  324/4 v k. ú. Příluka, po pravé straně silnice ve směru 

na obec Suchá Lhota. Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_04A je proveden jako téměř úplná studna 

do cenomanského kolektoru A. Zvodnění kolektoru je artéské s negativní výtlačnou výškou. Dne 

17.7.2015 byla hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 29,3 m, což odpovídá kótě 411,64 m n. m.  

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 3,4.10
-4 

m
2
/s. Při 

zohlednění celkové mocnosti cenomanu 10 m vychází koeficient filtrace k = 3,5.10
-5

 m/s.  

Pro posouzení jakosti podzemní vody cenomanských zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 11.6.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako neutrální (pH 7,07), středně celkově mineralizovanou (celková mineralizace 0,42 

g/l), středně tvrdou (Ca + Mg 1,95 mmol/l), typu CaNa-HCO3SO4. Vyhodnocení výsledků bylo 

provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a většina stanovovaných ukazatelů vyhovovala příslušným 

limitům pro pitnou vodu, výjimkou byly nadlimitní koncentrace železa (1,54 mg/l). Podzemní voda 

cenomanského kolektoru je podmíněně vhodná pro vodárenské využití. Z hlediska limitů vyhlášky č. 

428/2001 Sb. lze vodu zařadit do kategorie A2. Důvodem je zvýšená přítomnost železa (viz výše). 

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen ve dnech 10., 14. a 18. srpna 2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před 

vlastní karotáží (17.7.2015). 

Vrt 4270_04B (kolektor B) 

Charakter a rychlost proudění podzemní vody v kolektoru B (přirozené vertikální proudění ve vrtu 

v množství 5 l/den) v okrajové z. části vysokomýtské synklinály téměř vylučuje efekt bočního 

přetékání do sousedního HGR 4310. Existencí výrazné boční okrajové podmínky mezi HGR 4270 a 

4310 potvrdil zejména strukturní vrt u Vanic, kde je dokumentován pokles křídových sedimentů 

příslušných k vysokomýtské synklinále oproti prachovcům středního turonu chrudimské křídy tzv. 

vraclavské antiklinály o téměř 140 m. Proti těmto prachovcům vlivem tektonického uspořádání 

vystupují slínovce coniackého stáří.  

Výše uvedené poznatky byly zakomponovány i do hydraulického modelu, kterým byla podpořena 

teorie o samostatném režimu podzemních vod v. okraje HGR 4310, které jsou odvodňovány 

pramenem Nadymač v množství vyšších desítek litrů za sekundu. Výsledky z vrtu 4270_04B byly také 

jedním z podkladů pro modifikaci hranice mezi HGR 4270 a 4310. 
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_04B je proveden jako téměř úplná studna do spodnoturonského 

kolektoru B. Zvodnění kolektoru je napjaté s negativní výtlačnou výškou. Dne 12.2.2015 byla hladina 

podzemní vody zaměřena v hloubce 56,5 m.  

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů stoupací zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 8,7.10
-4 

m
2
/s. Při 

zohlednění celkové mocnosti spodního turonu 55 m vychází koeficient filtrace k = 1,5.10
-5

 m/s. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě alkalickou (pH 7,52), středně celkově 

mineralizovanou (celková mineralizace 0,38 g/l), typu Ca-HCO3. Vyhodnocení výsledků bylo 

provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a všechny stanovované ukazatelé vyhovovaly příslušným 

limitům pro pitnou vodu.  

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen ve dnech 10., 14. a 18. srpna 2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před 

vlastní karotáží (17.7.2015). 

Vrt 4270_04C (kolektor Ca) 

Vrt je typickým představitelem objektu, který reprezentuje režim podzemní vody v kolektoru C 

v oblasti infiltrace, kde rozsáhlé, srážkám otevřené území táhlých a mělkých údolí a elevací (z. křídlo 

vysokomýtské synklinály) vytváří vhodné předpoklady pro zasakování atmosférických srážek. 

Horninové prostředí pískovců s příznivými hydraulickými parametry (T = 1,1.10
–3

 m
2
/s) vytváří 

předpoklady pro získání zdrojů podzemní vody pro lokální zásobování, omezujícím faktorem jsou 

místy nadlimitní koncentrace dusičnanů. Vrt 4270_04C je analogem vrtu NH-3 Nové Hrady 

v sousedním HGR 4310 Chrudimská křída.  

Průzkumný hydrogeologický vrt 4270_04C je proveden jako téměř úplná studna do střednoturonského 

kolektoru C. Zvodnění kolektoru je napjaté s negativní výtlačnou výškou. Dne 12.2.2015 byla hladina 

podzemní vody zaměřena v hloubce 51,10 m, což odpovídá kótě 324/4 m n. m. Byla provedena 

standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z údajů stoupací 

zkoušky a přinesly výslednou hodnotu transmisivity kolektoru T = 1,1.10
-3 

m
2
/s. Při celkové mocnosti 

kolektoru Ca (nižší střední turon) 40 m vychází koeficient filtrace k = 2,9.10
-5

 m/s. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě alkalickou (pH 7,33), zvýšeně celkově 

mineralizovanou (celková mineralizace 0,57 g/l), tvrdou (Ca + Mg 3,60 mmol/l), typu Ca-HCO3. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a všechny stanovované ukazatele 

vyhovovaly příslušným limitům pro pitnou vodu. 

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen ve dnech 10., 14. a 18. srpna 2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před 

vlastní karotáží (17.7.2015). 
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Vrty 4270_05W, 4270_05A, 4270_05B Poříčí u Litomyšle 

Vrty byly navrhovány z důvodu ověření tektoniky (poličské zlomové pásmo) a jeho charakteru 

(přesmyk či pokles). Okrajové části hydrogeologické struktury jsou výrazným způsobem tektonicky 

modifikované (analog křídy Dlouhé meze a železnohorského zlomu či oblast mezi lužickou poruchou 

a rovenským zlomem z. od Jičína). V takto tektonicky utvářených oblastech dochází ke zvýraznění 

infiltrace a oběhu podzemních vod. K jejich převodu do osových částí struktury dochází zpravidla v 

místech porušení příslušné struktury příčnými tektonickými systémy; tyto jsou často charakteristické 

existencí ztrátových úseků v povrchových tocích, které by v tomto případě přetékaly z krystalinických 

komplexů do sedimentů křídového stáří (např. v okolí Lubné, Poříčí a obce Desná).  

Z hydrogeologického hlediska dosud nebyly informace o režimu podzemních vod v silně ukloněných 

blocích křídových hornin v této úzké tektonické zóně vyvinuté v infiltračním čele jz. části 

vysokomýtské synklinály. Z tohoto důvodu byly navrženy vrty dva, a to pro objasnění 

hydrogeologického vztahu mezi kolektory A a B. 

 

Tabulka 3-11: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_05W.  

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 0,10 humózní hlína Kvartér 
 

0,10 2,00 hlinitokamenité eluvium Křída - bělohorské souvrství   

2,00 34,40 vápnité prachovce spongilitické Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

34,40 36,60 vápnité jílovce Křída - bělohorské souvrství izolátor A/B 

36,60 54,00 pískovce glaukonitické a křemenné 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství 
kolektor A 

 

Nové poznatky z geologického a strukturně tektonického hlediska 

Vrty 4270_05W Poříčí a 4270_06W Lubná byly lokalizovány do z. okrajové části  vysokomýtské 

synklinály, do tektonické zóny poličských zlomů, kde jsou typické větší úklony křídových ker. Oba 

vrty potvrdily existenci tektoniky, vrt v Lubné pak zajímavý litologicko-texturní vývoj hornin 

kolektoru C. Oba vrty zhavarovaly v silně rozpadavých pískovcích cenomanského kolektoru A. 

Geologický profil byl však nastaven hydrogeologickými vrty 4270_05A a 4270_06A, které potvrdily 

anomální mocnosti cenomanu (cca 60 m) v této části struktury. Litologický profil cenomanu byl 

konstruován jak ze sítových vzorků, tak i podle karotáže. Podloží křídy tvoří granodiorit 

budislavského masivu. 

 

Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_05A (kolektor A) 

Překvapivě mocné souvrství ve facii pískovců s průlinovo-puklinovou porozitou, ve kterých byl 

zjištěn atypický oběh podzemní vody, a to od báze křídových sedimentů vertikálně vzhůru, kde 

dochází ke ztrátě vody v rigidních, dobře vytříděných pískovcích, a to z hloubky 92 m do úrovně 58 

m. Pozice vrtu v oblasti blízké hranici krystalinikum/křída vymezuje oblast tvorby podzemních vod. Je 

evidentní, že z krystalinika je část vody převáděna přes pásmo eluviálního rozpadu granodioritů a přes 

bázi písčitých sedimentů s kolektorskými vlastnostmi (T = 4.10
–5

 m
2
/s), místy je dokladován až 

extrémní stupeň puklinového postižení hornin.  
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Rychlá infiltrace atmosférických vod do kolektoru a jejich transport k ose struktury je příčinou 

nízkých kvantitativních parametrů (čerpáno 0,4 l/s podzemní vody při snížení její hladiny ze 41,4 m na 

52,0 m). Vliv přetékání podzemních vod z krystalinika do pískovců cenomanského stáří je dokladován 

hydrochemickým typem CaNa-HCO3SO4 a relativně zvýšenou celkovou mineralizací (0,416 g/l). 

Vrt 4270_05B (kolektor B) 

Vrtem je dokumentován režim podzemních vod v okrajové, tektonicky výrazně postižené partii 

hydrogeologické struktury vysokomýtské synklinály. Vrt byl vyhlouben v oblasti tvorby podzemních 

vod, infiltrované vody (srážkové i povrchové – které umožňují převod vod z krystalinika) velmi 

snadno gravitačně sestupují přes pískovce středního turonu (kolektor C) do opuk a pískovců kolektoru 

B, a to až k jeho bázi, odkud stékají k ose pánve. Proud podzemní vody v kolektoru B je výrazným 

způsobem modifikován příčnými zlomy, jejichž prostřednictvím dochází k intenzivní drenáži, zatímco 

podélné zlomy s poklesovým charakterem tvoří okrajovou podmínku s funkcí poloizolátoru, takže na 

nich s vysokou pravděpodobností dochází k jeho dočasnému zdržení.  

 

Vrty 4270_06W, 4270_06A, 4270_06B Lubná u Poličky 

Vrty byly navrhovány z důvodu ověření litologického profilu v oblasti jz. křídla HGR 4270, které je 

výrazným způsobem tektonicky predisponováno. Z hydrogeologického hlediska bylo cílem porovnání 

režimu a oběhu podzemních vod v subhorizontálně ukloněné kře křídových hornin (vrt 4270_06W) s 

krou silně ukloněných křídových hornin v tektonické zóně poličského zlomu (vrt 4270_05W). 

Kolektor Cb nebude vrtem zastižen, pouze opuky kolektoru Ca (předpoklad v hloubce do 50 m). 

Pískovce kolektorů A a B budou plně vyvinuty. Na vrtu 4270_06W byla ověřována hydrogeologická 

funkce vertikální okrajové podmínky – izolátoru mezi kolektory A a B. Její existence byla u vrtu 

4270_06W předpokládána na rozdíl od vrtu 4270_05W, kde funkce tohoto izolátoru bude s vysokou 

pravděpodobností intenzivním tektonickým postižením narušena. Nové poznatky z geologického a 

strukturně tektonického hlediska Vrty 4270_05W Poříčí a 4270_06W Lubná – viz výše. 

 

Tabulka 3-12: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4270_06W.  

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0,00 50,80 vápnité pískovce, slínovce  Křída - jizerské souvrství kolektor Ca 

50,80 85,85 slínovce Křída - jizerské souvrství  izolátor B/C 

85,85 146,10 
vápnité pískovce a vápnité 

prachovce 
Křída - bělohorské souvrství  kolektor B 

146,10 148,65 slínovce Křída - bělohorské souvrství izolátor A/B 

148,65 163,00 křemenné pískovce 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství 
kolektor A 

 

Nové hydrogeologické poznatky 

Vrt 4270_06A  

Vrtem byly ověřeny analogické charakteristiky kolektoru A jako v lokalitě Poříčí. Rozdíly jsou 

v chemismu podzemní vody (trojnásobně nižší hodnota celkové mineralizace – 0,130 g/l), přítomnost 

dusičnanů již signalizuje potlačení podílu vod z krystalinika a převahu vod intenzivněji protékajících 

pískovci. Kvantitativní parametry ověřené vrtem jsou oproti lokalitě Poříčí skokově vyšší, při snížení 

hladiny podzemní vody ze 118,9 m na 119,5 m bylo čerpáno 0,43 l/s. 
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Vrt 4270_06B  

Pozice tohoto vrtu v hydrogeologické struktuře je analogická s vrtem 4270_05B v lokalitě Poříčí, 

k dispozici jsou již údaje o chemismu podzemní vody z okrajové části hydrogeologické struktury a 

data o hydraulických parametrech (T = 1,0.10
–4

 m
2
/s). Je ověřen zvýšený podíl dusičnanů, což 

dokumentuje omezenou funkci mezilehlého izolátoru B/C, je na místě spíše hovořit o poloizolátoru 

(vliv tektoniky?), který v ploše postrádá charakter vertikální okrajové podmínky. Intenzivní infiltrace a 

rychlý odtok podzemních vod k ose pánve je příčinou nízkých kvantitativních parametrů.  

Vrt je situován na pozemku parc. č. 906/39 v k. ú. Lubná u Poličky. Průzkumný hydrogeologický vrt 

4270_06B je proveden jako téměř úplná studna do spodnoturonského kolektoru B. Zvodnění kolektoru 

je napjaté s negativní výtlačnou výškou. Dne 1.2.2015 byla hladina podzemní vody zaměřena 

v hloubce 118 m, což odpovídá kótě 427 m n. m.  

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška. Hydraulické parametry byly vyhodnoceny z 

údajů nálevových zkoušek. Odhadovaná hodnota transmisivity transmisivity kolektoru činí T = 1,0.10
-

4 
m

2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru B (spodní turon) 61 m lze odvodit koeficient filtrace k = 2,0.10

-

6
 m/s.  

Pro posouzení jakosti podzemní vody spodnoturonských zvodněných vrstev byly použity výsledky 

chemických analýz vzorku podzemní vody odebraného dne 30.1.2015. Podzemní vodu lze souhrnně 

charakterizovat jako alkalickou (pH 7,75), středně celkově mineralizovanou (celková mineralizace 

0,50 g/l), dosti tvrdou (Ca + Mg 2,92 mmol/l), typu Ca-HCO3. Přítomnost zvýšených koncentrací 

dusičnanů signalizuje antropogenní vliv na jakost podzemní vody spodnoturonského kolektoru. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a většina stanovovaných 

ukazatelů vyhovovala limitům pro pitnou vodu, výjimkou byla těsně nadlimitní koncentrace dusičnanů 

(51,8 mg/l). Podzemní voda není bez složitější úpravy vhodná pro vodárenské využití. Z hlediska 

limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze vodu zařadit do kategorie A3. Důvodem jsou nadlimitní 

koncentrace dusičnanů (viz výše). 

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

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Základní soubor karotážních metod (přirozená 

radioaktivita, neutron-neutron karotáž, gama-gama karotáž, magnetická karotáž, kavernometrie, 

termometrie, metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání označené kapaliny) byl v průzkumném 

vrtu proměřen ve dnech 26. a 27. srpna 2015. Kamerová prohlídka vrtu byla provedena před vlastní 

karotáží (29.4.2015). 
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4 CHARAKTERISTIKA HYDROGEOLOGICKÉHO 

RAJONU 

Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála představuje morfostrukturně a geologicky 

specifickou část jv. části české křídové pánve. V rajonizaci Olmera et al. (2006) je označen tradičním 

názvem „Vysokomýtská synklinála“ a patří mezi hydrogeologické rajony tzv. základní vrstvy. Svým 

plošným rozsahem z větší části koresponduje s hydrogeologickým rajonem 427 bilančního celku 6 

„vysokomýtská synklinála“ Herčíka a kol. (1999).  

Hydrogeologický rajon 4270 hydrologicky tvoří plochu povodí Loučné a mezipovodí Tiché Orlice a 

Divoké Orlice. Hydrogeologicky se jedná o multikolektorový zvodněný pánevní systém s kolektory A 

v perucko-korycanském souvrství, B v bělohorském souvrství a Ca a Cb v jizerském souvrství. 

V tradičním hydrogeologickém pojetí struktur v. části české křídy (Hynie 1949, 1961; Krásný et al. 

2012), kterého se přidržuje i v této práci prezentovaná koncepce, se jedná o plochou centrální část 

v okolí Vysokého Mýta a Litomyšle, považovanou za osní část synklinály, která je s obou 

stran sevřena antiklinálními strukturami: na Z vraclavskou antiklinálou (Vraclavský hřbet) a na 

V potštejnskou antiklinálou (Potštejnský hřbet, Kozlovský hřbet, Javornický hřbet). Hranice 

hydrogeologického rajonu v těchto strukturách probíhá v jejich osní části. Geologickou hranicí na S je 

předpokládaný v-z. zlom mezi Zámrskem a Chocní (Herčík a kol. 1999) a styk jílovického a 

semanínského zlomu u Kostelce nad Orlicí (obr. 4-1). 

Současné poznatky morfostrukturní, geologické a geofyzikální však spíše ukazují na dominantní 

kernou stavbu s uplatněním ohybové tektoniky, především flexurních ohybů a přízlomových vleků. 

Rovněž nové výsledky geologických a geofyzikálních prací vedou k revizi ohraničení HGR 4270 na 

Z a na S. Litologická a strukturní náplň křídových sedimentů se odráží v morfostruktukturním 

charakteru hydrogeologického rajonu (obr. 4-12 a 4-14), kde se vedle plošin (tabulí) s kaňonovitými 

údolními systémy výrazně v reliéfu uplatňuje typická kuestová stavba. Podloží křídy vystupuje na 

povrch pouze za jz. denudačním okrajem křídy a v erozním okně na vrcholu Potštejnského hřbetu. 

Neogenní fluviolakustrinní sedimenty jsou zachovány jako denudační relikty na svazích Kozlovského 

a Javornického hřbetu, kvartérní fluviální sedimenty tvoří akumulace v s. části HGR 4270. 

 

4.1 GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1 STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Podloží křídy HGR 4270 má poměrně komplikovanou geologickou stavbu, navíc nejednoznačně 

interpretovatelnou.  

Z jihu zasahuje do podloží centrální části HGR 4270 komplex hornin poličského krystalinika (obr. 4-

1). Ze západní strany je HGR 4270 lemován hlinskou zónou, z V letovickým krystalinikem, 

odděleným tzv. svojanovskou mylonitovou zónou (Mísař et al. 1983).  
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Obrázek 4-1: Geologická mapa. 
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Jádro poličského krystalinika je – podle znalostí především z výchozové části – tvořeno biotitickými 

pararulami. Je doloženo i z vrtů, ale mnohdy jsou popisy jejich profilů nedostatečné a jsou uváděny 

ruly, migmatity, kvarcity a též fylity. Na východním okraji poličského krystalinika v okolí Janova byly 

zastiženy vrtem 4270_03W slabě metamorfované horniny a mylonity, které by mohly indikovat jeho 

tektonickou hranici s letovickým krystalinikem. Tělesa dioritu a syenitu by pak mohla náležet už 

letovickému krystaliniku. Granitoidní masivy poličského krystalinika jsou považovány za 

syntektonická intruzivní tělesa variského stáří (~352–343 Ma; Pertoldová et al. 2010). Jsou to 

vápenato-alkalická magmatická tělesa řady granit-tonalit-granodiorit. Z jihu zasahuje do podloží HGR 

4270 budislavský pluton, podle vrtných profilů maximálně jen po spojnici obcí Sebranice – Dolní 

Újezd – Nové Hrady. Další menší granitoidní tělesa byla zastižena několika vrty v podloží křídy. 

Tělesa granitoidů byla vrty dokumentovaná i na zlomovém svahu tzv. choceňské flexury. 

Při západním okraji HGR 4270 byly z několika vrtů popsány fylity, kvarcity a břidlice, které 

prostorově odpovídají rozsahu hlinské zóny.  

Dno deprese v s. části HGR 4270 mezi Borohrádkem a Potštejnem je tvořeno migmatity a granitoidy, 

které pravděpodobně možno řadit již lugiku. 

Na východním okraji HGR 4270, v oblasti Kozlovského hřbetu, je doložen v podloží cenomanu 

permokarbon poorlické brázdy v nadloží okraje poličského krystalinika na jeho pravděpodobném 

styku s letovickým krystalinikem. 

 

 

Obrázek 4-2: Izoliniová mapa povrchu krystalinika  

 

SVRCHNÍ KŘÍDA 

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

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

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

moři. Podle litologického charakteru lze v tomto území vyčlenit dva litofaciální vývoje (např. Svoboda 
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ed. 1964): orlicko-ždárský a labský (obr. 4-8). Orlicko-ždárský vývoj je charakterizován písčitou 

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

coniaku. Hranice mezi oběma vývoji probíhá ve sledovaném území přibližně podle linie Jenišovice – 

Radhošť – Kostelecké Horky (Zahálka 1918). V orlicko-ždárském vývoji dosahuje maximální 

mocnost křídových sedimentů hodnoty kolem  330 m v okolí Vysokého Mýta, v labském vývoji byla 

ověřena maximální mocnost zachovaných křídových sedimentů ve vrtu RPV-32 v Horním  Jelení (442 

m). 

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

postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Mladší 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 coniak, 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 s výhodou používáno pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle Zahálky 

(1900) a Soukupa (1956). 

 

 

Obrázek 4-3: Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v HGR 4270 

1 – horniny podloží křídy; 2 – pískovce; 3 – slínovce spongilitické (opuky); 4 – slínovce, jílovce; 5 – silicifikované 

vápnité jílovce; 6 – polohy vápenců; 7 – glaukoniticko-fosfátový horizont na erozivní ploše; a – litostratigrafie 

(Čech et al. 1980); b – chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2015); d – neformální stratigrafie 

(Zahálka 1900, Soukup 1956). 
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PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman střední–svrchní) 

Sedimenty perucko-korycanského souvrství vycházejí v HGR 4270 na povrch při jz. denudačním 

okraji křídy a na SV u osady Hájek. Většinou jsou to různé druhy pískovců. Ve vrtných profilech je 

vývoj perucko-korycanského souvrství pestřejší. Pod kvádrovými pískovci (korycanské vrstvy) jsou 

vyvinuty perucké vrstvy zastoupené tmavými slídnatými jílovci a prachovci (tzv. přechodné souvrství; 

Vachtl et al. 1968), uhelnými jílovci místy s tenkými slojkami uhlí, pískovci a slepenci. Vývoj 

peruckých vrstev představuje říční a estuáriovou výplň raně křídového údolí zasahujícího na území 

Svitavska. Vajdík et al. (1978) nazývají toto paleoúdolí semanínsko-malonínskou depresí. Naopak 

v oblastech předkřídových elevací, které byly vrty zjištěny v podloží křídy u Sloupnice, Vysokého 

Mýta, Chocně, Zámrsku, Stradouně a Javorníku (tzv. holicko-novoměstská elevace; Herčík et al. 

1999) sedimenty perucko-korycanského souvrství chybí a na podloží diskordantně nasedají až 

sedimenty spodního turonu (Obrázek 4-4). Nově byla tato situace zjištěna i na vrtech vyhloubených 

v rámci projektu (vrty 4270_03W Radhošť a 4270_07W Vanice) a tím byly zpřesněny okrajové 

podmínky kolektoru A. Lokálně chybí glaukonitické pískovce korycanských vrstev a celé perucko-

korycanské souvrství je reprezentováno brakickými a sladkovodními sedimenty peruckých vrstev. 

Tento vývoj byl zjištěn staršími vrty např. v okolí Kozlovského hřbetu u Semanína a u Borohrádku. 

Nově byly zjištěny organikou bohaté jílovce s kořenovými půdami a slojkami uhlí. 

Hydrogeologický bazální kolektor A není litologicky homogenní, reprezentuje sedimenty vzniklé 

v různých sedimentačních režimech. V případech, kdy chybí kritéria pro oddělování jednotlivých 

vrstev (často ve starší vrtné dokumentaci), je celý sled označován jako nečleněné perucko-korycanské 

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

kolektor A stanoven. Mocnost perucko-korycanského souvrství je v rámci HGR 4270 proměnlivá, od 

téměř nulové mocnosti na předkřídových elevacích až po mocnosti max. 60–70 m při jz. okraji HGR 

4270 (Obrázek 4-5). 
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Obrázek 4-4: Izoliniová mapa povrchu perucko-korycanského souvrství– kolektoru A 

v m n. m. s vyznačením areálu předkřídové paleoelevace (fialově). 
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Obrázek 4-5: Izoliniová mapa mocnosti (udána v metrech) perucko-korycanského souvrství – kolektoru A 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

47 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní–střední) 

Sedimenty bělohorského souvrství vystupují v rámci HGR 4270 podél celého denudačního okraje 

křídy. Bělohorské souvrství tvoří cyklus, v kterém jsou naspodu jemnozrnné sedimenty (opuky) a 

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

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

bázi tvoří vrstva silně glaukonitického písčitého slínovce až vápnitého pískovce. Obvykle se vyskytují 

fosfatické konkrece. Tato vrstva má velký význam pro korelace – je regionálním korelačním 

markerem. 

Ve větší části území HGR 4270 je možné rozdělit bělohorské souvrství na dvě části. Ve spodní části 

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

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

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

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

kalcifikace. Charakteristický je obsah jehlic mořských hub. Při jejich podstatném zastoupení 

v sedimentu jde již o spongolit. Obsah CaCO3 se pohybuje mezi 20 a 40 %, v polohách s karbonáty i 

více než 40 %.  Na povrchu jsou slínovce a spongolity obvykle dekalcifikovány a mají žlutavou barvu. 

Ve slínovcích jsou velmi hojné fosilie spodnoturonských mlžů Mytiloides mytiloides (Mantell) a M. 

labiatus (Schlotheim). 

Vápnité pískovce  mají v orlicko-ždárském vývoji typické decimetrové polohy chalcedonových 

rohovců, vyšší obsah klastické slídy, ve spodní části pískovců dosahují obsahy CaCO3 40 a více 

procent. Pískovce mívají kolísavou příměs glaukonitu s přechody do glaukonitických pískovců. Barva 

pískovců je světle šedá, žlutá až žlutozelená či hnědozelená. Charakteristická je i chuchvalcová textura 

sedimentu způsobená intenzivní biogenní činností organismů. S přechodem do labského vývoje se 

stávají pískovce jemnozrnnější a přecházejí až do světle šedých  spongilitických prachovců (opuk), 

které pak tvoří celý rozsah bělohorského souvrství. Na základě revize starších originálních popisů 

vrtných jader provedené v rámci projektu byl poprvé přesněji vymezen areál písčitých sedimentů 

obsahujících typické silicifikované polohy – rohovce (Obrázek 4-7). Ojedinělé nálezy mlžů M. 

hercynicus (Petrascheck) indikují již střednoturonské stáří svrchní části bělohorského cyklu. 

Mocnost bělohorského souvrství kolísá v závislosti na modelaci předkřídového reliéfu. Maximální 

mocnost bělohorského cyklu byla  ověřena vrtem u Sloupnice – 104 m. V oblasti holicko-novoměstké 

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

krystalinika, je mocnost souvrství redukována jen na 49 m (vrt ZK-1 v Zámrsku). 

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

více) představuje izolátor A/B. 
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Obrázek 4-6: Izolinie mocnosti (udána v metrech) bělohorského souvrství (z větší části kolektor B) 
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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 geologický základ plošně velkého území v sv. a v jz. části HGR 

4270. Jizerské souvrství v závislosti na svém litologickém vývoji vystupuje nad reliéf bělohorského 

souvrství ve dvou až třech morfostrukturně výrazných terénních stupních – tzv. kuestách.  Nižší kuesta 

je tvořena naspodu měkkými slínovci (Zahálkova pásma V–VII), temeno kuesty je kryto pevnými  

spongilitickými písčitými slínovci a prachovci (opukami), v jv. části hydrogeologického rajonu pak 

vápnitými glaukonitickými pískovci (Zahálkovo pásmo VIII). Vyšší kuesta má podobnou 

charakteristiku. Ve spodní části jsou měkké slínovce (Zahálkova pásma IXab), přecházející výše do 

jílovitých vápenců. Temeno kuesty budují vrstvy glaukonitických vápnitých pískovců (Zahálkova 

pásma IXcd), které vystupují v plošně velkých areálech (Obrázek 4-9). 

Na základě vrtného materiálu se dříve vydělovaly dva progradační cykly oddělené záplavovou 

plochou na rozhraní pásem VIII a IXab. Podrobnou revizí vrtného materiálu, karotáží a 

chemostratigrafické analýzy provedených v rámci projektu bylo zjištěno, že tzv. pásmo VIII tvoří až 

tři písčitá tělesa prstovitě vykliňující směrem k s. okraji HGR 4270. Tato situace je dobře patrná na 

geologických řezech (Obrázek 4-25, Obrázek 4-27, Obrázek 4-8). Navíc je vrstevní sled ve střední 

části jizerského souvrství přerušen několika erozními polohami zvýrazněnými většími akumulacemi 

glaukonitu. Písčitá tělesa lokálně mění svojí mocnost a je nesnadné i v karotážních záznamech 

identifikovat průběžné polohy. Střední část je na základě karotážní korelace v genetické stratigrafii 

označována jako TUR 4, zčásti i TUR 5.  
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Velmi dobré výsledky pro korelaci střední části jizerského souvrství přináší metoda 

chemostratigrafické korelace. Dominantními minerály v turonských sedimentech představují kalcit a 

křemen, přičemž jejich vzájemný poměr má inverzní charakter, který  je charakteristický vertikálním 

průběhem minim a maxim obsahů karbonátu a křemene jak v písčitých areálech orlicko-žďárského, 

tak i labského pelitického vývoje (Štaffen 1999). V rámci projektu byla získána kalcimetrická data 

z prací Z. Štaffena a byl sestaven chemostratigrafický řez přes písčitý areál orlicko-ždárského vývoje 

do oblasti pelitického labského vývoje (Obrázek 4-8). 

Svrchní část jizerského souvrství má progradační charakter. Nad záplavovou plochou (nad stropem 

pásma VIII) jsou vyvinuty slínovce (pásma IXab) s polohami vápenců, které do nadloží gradují do 

vápnitých glaukonitických pískovců (tzv. kallianasové pískovce pásem IXcd). Svrchní část jizerského 

souvrství je na geologických řezech (Obrázek 4-25 až Obrázek 4-27) interpretovaná z hlediska 

genetické stratigrafie jako sekvence TUR 5 a TUR 6. 

 

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. 

 

Písčité vrstvy jizerského souvrství jsou vyvinuty typicky ve střední části HGR 4270, směrem k 

okrajům přecházejí do facie vápnitých prachovců – opuk (s. od linie Jenišovice – Radhošť – Koldín 

přechází jizerské souvrství kompletně do pelitické facie labského vývoje). Nicméně stopy po písčité 

sedimentaci jsou však identifikovatelné  i v labském vývoji jak litologicky, tak chemostratigraficky a 

na karotážních záznamech.  
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Slínovce spodní části jizerského souvrství (pásma V–VII) obsahují charakteristickou středně 

turonskou makrofaunu: Inoceramus cuvieri Sowerby. Slínovce vyšší části jizerského souvrství (pásma 

IXab) mají poměrně hojnou makrofaunu, z níž lze uvést svrchnoturonského mlže Inoceramus 

costellatus Woods.  

Celková vrtně ověřená mocnost jizerského souvrství dosahuje hodnoty 143–160 m v orlicko-ždárském 

vývoji, v labském vývoji 150 m (vrt RP-32 v Horním Jelení). 

Z hydrogeologického hlediska lze vápnité jílovce spodní části jizerského souvrství (známé z ústecké 

synklinály jako tzv. březovské slíny) považovat za regionální izolátor, písčitá tělesa ve střední části 

jizerského souvrství lze interpretovat jako subkolektor Ca, slínovce vyšší části jizerského souvrství 

(pásma IXab) jako poloizolátor a nejvyšší část jizerského souvrství tvořenou vápnitými 

glaukonitickými pískovci jako subkolektor Cb. 

 

 

Obrázek 4-9: Izolinie povrchu jizerského souvrství (m n. m.) - kolektoru C v soutisku s povrchovými výchozy 

tohoto kolektoru (zeleně)  
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Obrázek 4-10: Plošné vymezení subkolektorů Ca (šedě) a Cb (hnědě) se situací analyzovaných vrtů. 

  

Obrázek 4-11 + Obrázek 4-12: Rozsah subkolektoru Ca s vyznačením facie vápnitých glaukonitických pískovců 

(fialově) a  spongilitických prachovců (opuk) s puklinovou porozitou (zelená plocha) + Rozsah subkolektoru 

Ca (resp. C v HGR 4231 a 4232) s vyznačením jeho mocnosti v metrech. 
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Okrajové podmínky subkolektorů Ca a Cb (v rámci kolektoru C) ověřily s dostatečnou přesností nové 

vrty: vrt 4270_03W Radhošť a 4270_01W Kostrelecké Horky jsou již kompletně v pelitické facii 

labského vývoje (prachovitopísčitá tělesa nepřesahují mocnost 10 m). Vykliňování písčitých těles 

dobře ukazuje Obrázek 4-8, Obrázek 4-10 a geologické řezy (Obrázek 4-25 až Obrázek 4-27). 

 

TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ 

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

souvrství souvisleji rozšířeny podle diagonály mezi Ostřetínem a Litomyšlí, kde sledují osu 

vysokomýtské synklinály. Nesouvisle vystupuje teplické souvrství z kvartérního pokryvu jv. a sv. od 

Chocně.  

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 

pevné, tmavošedé vápnité jílovce a slínovce. 

V rámci teplického souvrství dochází od SZ k JV k významné redukci mocnosti vrstev. Ve vrtech u 

Horního Jelení a Týnišťka se pohybuje úplná mocnost tohoto souvrství mezi 90–100 m, v okolí 

Vysokého Mýta kolem 35 m a u Litomyšle pouze několik málo metrů. 

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

Podle karotáže na nových vrtech (4270_01W Kostelecké Horky a 4270_03W Radhošť) se do hloubky 

cca 60 m od povrchu projevují přítoky podzemní vody (důsledek kvartérního glacigenního rozpukání 

hornin) a v jílovcích tak dochází ke vzniku zvodněné připovrchové zóny rozpukání a rozvolnění 

hornin. 

Rohatecké vrstvy 

Rohatecké vrstvy oddělují vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství od nadložních vápnitých 

jílovců březenského souvrství. Poblíž okraje HGR 4270 se nachází typová lokalita rohateckých vrstev 

(Čech et al. 1980)  v příkré stráni Sutiny nad železniční tratí z. od Chocně. Valečka a Slavík (1985) 

podrobně tuto lokalitu petrograficky zpracovali. O mocnosti kolem 20 m zde vystupují rohatecké 

vrstvy v několika pevných lavicích tvořených vápnitými křemennými jílovci silicifikovanými až 

jílovito-vápnitými silicity. Rohatecké vrstvy byly novými vrty zachyceny na dvou místech: ve vrtu 

4270_03W Radhošť a 4270_07W Vanice. Úplná mocnost rohateckých vrstev se pohybuje kolem 20–

30 m. 

 

BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ 

Sedimenty březenského souvrství jsou zachovány v denudačních reliktech v okolí Tisové, Bučkova 

kopce u Vysokého Mýta, Chlumu a Čertova Dubu u Chocně, v okolí Horního Jelení a v tektonicky 

zapadlé kře u Týnišťka. Litologicky jde o málo pevné, tmavošedé vápnité jílovce, místy slínovce 

s obsahy CaCO3 15–40 %. Oproti podložním rohateckým vrstvám stoupá obsah karbonátu (společně 

se sideritem), kaolinitu, plagioklasu a slíd a naopak klesá obsah SiO2 (Štaffen 1999). Maximální 

zachovaná mocnost tohoto souvrství byla zjištěna ve vrtu RP-32 v Horním Jelení (70 m). 

 

KENOZOIKUM 

V miocénu tekly řeky z celých sv. Čech k J a JV do ústeckého a lanškrounského zálivu miocenního 

moře. V té době protékaly povodím dnešní Orlice pravděpodobně tři paralelní systémy vodních toků: 
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miocenní Loučná, dále tok, který nanesl štěrky v povodí Úpy, Metuje a pravých přítoků Orlice a 

posléze horní Divoká Orlice s přítokem nejhořejší Tiché Orlice. Tato situace patrně trvala až do 

spodního pliocénu. Pliocenní poklesy území na dolním toku Orlice a zdvihy Orlických hor daly podnět 

k postupnému vývoji dnešních toků. Terasa v relativní výšce nad 100 m, sledující dnešní tok Tiché 

Orlice, dokazuje, že již ve středním a svrchním pliocénu bylo povodí Orlice odvodňováno k Z. 

Početné a značně komplikované neogenní změny v odvodňování lze vysvětlit pouze pomocí 

tektonických pohybů.  

Fluviolimnické, jílovité písčité štěrky a štěrkovité písky vyskytující se v okolí Seče a Turova u 

Brandýsa nad Orlicí mají ověřenou mocnost 4,3–11 m. Jejich povrch leží cca 108–112 m, báze 90–93 

m nad nivou Tiché Orlice. Terasu tvoří hnědé až rezavě hnědé, silně jílovité, nevytříděné štěrkovité 

písky, které přecházejí směrem k bázi do rovněž nevytříděných, silně jílovitých písčitých štěrků. 

K této úrovni náležejí tzv. gajerské štěrky u Mikulče a štěrková rezidua na plošinách budovaných 

křídovými horninami jz. od Brandýsa nad Orlicí u Svatého Jiří ve výšce 400–410 m n. m.  

Na křídových sedimentech se vyskytují zbytky třetihorních zvětrávacích procesů – sluňáky. Horniny 

sluňáků varírují od polymiktních konglomerátů až po homogenní silicity. 

Kvartérní sedimenty se zachovaly ve větším plošném rozšíření ve střední a s. části HGR 4270 

v podobě fluviálních, eolických, deluvioeolických, deluviálních, organogenních a antropogenních 

uloženin. Stratigraficky jsou řazeny většinou do pleistocénu, v menší míře do holocénu až recentu. 

Největší význam pro geologii kvartéru mají fluviální terasy, které zčásti náleží k terasovému systému 

Tiché Orlice, zčásti k terasám Loučné.  

 

4.1.2 STRUKTURNÍ STAVBA 

Tradiční představa strukturní stavby v. části české křídové pánve jako areálu tzv. východočeských vrás 

(Zahálka 1918, 1955; Pauk 1932; Svoboda ed. 1964, Malkovský ed. 1974, Herčík et al. 1999) je 

v současnosti do určité míry modifikována. Výsledky geologického mapování 1 : 25 000 při rozhraní 

vysokomýtské a ústecké synklinály (Valigurský – Čech 2003 a Čech et al. 2011) naznačily, že tzv. 

potštejnská antiklinála je v okolí Javornického hřbetu hrástí a sousední ústecká synklinála 

asymetrickým příkopem. Rovněž digitální model reliéfu (DMR) potvrzuje, že tzv. vraclavská 

antiklinála je asymetrickou hrásťovou strukturou. Tyto hrásťové struktury jsou na V přetnuty zlomy 

(zlomovými zónami) s tvorbou tzv. vynucených vrás – flexur či přízlomových vleků (malejovská 

flexura, radiměřská flexura). V současnosti je proto třeba odlišovat geologickou strukturu (synklinála 

či antiklinála) od používání těchto názvů v hydrogeologické terminologii a legislativně zakotvené 

rajonizaci.  

Představa o strukturní stavbě HGR 4270 je sestavena na základě nových prací provedených v rámci 

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

morfostrukturní analýza (Grygar 2015), geologický model (Čech 2015) a geologické řezy (Uličný et 

al. 2015). 

Nezávisle na geologických výzkumech a výsledcích geologického mapování byla provedena 

morfostrukturní analýza křídového pokryvu v regionu v. Čech, která podává přehled křehkého 

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

orlického (SSZ-JJV). Tyto směry odrážejí etapu nejmladšího porušení křídových vrstev. 
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Obrázek 4-13: 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 HGR 4270 hraje seismický reflexní profil 

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

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

křídou. Hydrogeologického rajonu 4270 se týká ta část seismického profilu označená jako část A, B a 

zčásti i C. V křídových sedimentech jsou v seismickém signálu viditelná reflexní rozhraní, především 

v částech profilu, kde se střídají jílovité a písčité vrstvy. Tam, kde převládají písčité facie, je zřetelná 

absence těchto reflexů. Nejvýraznější reflex (odraz) vytváří reliéf podloží, který je sledovatelný v celé 

délce profilů. Horizont předkřídového podloží je členitý a lze sledovat jednotlivé deprese (příkopy) a 

elevace (hrástě). Seismická data odráží i charakter podložních hornin, deformované či nedeformované 

horninové masivy, popř. sedimenty mladšího paleozoika. Výrazné jsou také subvertikální poruchy, 

které přerušují průběh reflexních ploch v pánevních sedimentech, popř. způsobují flexurní ohyby. 
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Obrázek 4-14: Situace vrtů, geologických řezů a geofyzikálních prací v rámci HGR 4270: 

červená linie – hranice HGR 4270; černé linie – geologické řezy; červená přerušovaná linie – reflexně seismický 

profil RBSP/11; červené plochy – komplexní geofyzikální měření: 1 – lokalita Radhošť; 2 – lokalita Vanice; 3 – 

lokalita Nové Hrady; 4 – lokalita Lubná; 5 – lokalita Hrušová-Pekla; 6 – lokalita Vračovice-Orlov. 

 

Předběžná geologická interpretace seismického profilu RBSP/11-A je vyjádřena v geologických 

řezech 4310-SZ1 a 4270-SV1 (Obrázek 4-25, Obrázek 4-26) a v geologickém modelu izoliniové mapy 

stropu bělohorského souvrství – kolektoru B (Obrázek 4-15). Západní část seismického profilu 

RBSP/11-A prochází strukturou Vraclavského hřbetu (původně vraclavské antiklinály). Vraclavský 

hřbet považujeme za drobnou asymetrickou hrásťovou strukturu typu pop-up ukloněnou s mírným 

úklonem k SSZ. 
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Obrázek 4-15: Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství (kolektor B) 

bez vyznačených zlomů (údaje v m n. m., podklad DMR). Větší hustota izolinií naznačuje flexurní ohyby křídových 

sedimentů v blízkosti tektonických linií. Hydrogeologické rajony jsou vyznačeny červenými polygony. 

 

Východní okraj hrástě Vraclavského hřbetu přechází do malejovské flexury, přerušené zlomem ssz-jjv. 

směru. Zlom je nazván vanickým, jelikož byl u Vanic ověřen geofyzikálně a vrtem 4270_07W Vanice, 

vyhloubeným rovněž v rámci projektu. V linii sesmického řezu dosahuje strop jizerského souvrství 

v oblasti Vraclavského hřbetu nadmořské výšky cca 400 m, zatímco ve vrtu 4270_07W byl strop 

jizerského souvrství zastižen na kótě 280 m n. m., což představuje relativní skok 120 m na vanickém 

zlomu. V seismickém profilu se projevuje evidentně struktura typu pop-up, tj. hrásť vyvinutá v zóně 

horizontálního posunu s lokálně transpresním režimem s projevem pozitivní „flower structure“, tj. 

stromečková struktura zlomů (viz geologický řez 4310-SZ1 na Obrázek 4-26). Dva paralelní zlomy 

byly následně lokalizovány v terénu měřením geoelektrickými metodami a refrakční seismikou a byl 

určen jejich význam pro hydrogeologickou stavbu (tj. stanovena mocnost jílovitých sedimentů na V od 

zlomu a porušená propustná zóna v z. části lokality). Existence velkého výškového rozdílu byla rovněž 
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indikována v podloží křídy plošným tíhovým měřením v mapě tíhových reziduálních anomálií pro 

hustotu 2,3 g/cm
3
 a zpracováním dat do formy Linsserových indikací. 

 

 
Obrázek 4-16: Komplexní geofyzikální měření na lokalitě Vanice 

(Bárta et al. 2015a, 2015b). Přítomnost tektonických poruch indikují různé metody. Podle zdánlivých měrných 

odporů dle KOP je lokalita rozdělena na dvě části. Západní část s vyššími odpory (odpovídá vápnitým 

glaukonitickým pískovcům jizerského souvrství) a v. část s nižšími odpory (odpovídá vápnitým jílovcům teplického 

souvrství zastiženým vrtem 4270_07W Vanice). Stejných výsledků bylo dosaženo metodou VES. 

 

Strmý průběh vanického zlomu svědčí o tom, že byl založen jako horizontální posun, a lze uvažovat 

jeho částečně násunový charakter, i v pokračování na JJV do pásma poličských zlomů. Malejovská 

flexura a vanický zlom pokračují od Vanic dále směrem k SSZ, kde se u Malejova stáčí k SZ. Podobná 

struktura byla ověřena geofyzikálně (Sedlák et al. 2015, Levá 2015) a vrtem 4270_03W Radhošť (viz 

geologický řez 4310-SV2; Obrázek 4-26). Rovněž výška skoku na tomto zlomu činí cca 130–150 m. 

Velký výškový skok doprovázející zlom a malejovskou flexuru, který způsobuje styk kolektorských 

těles s horninami hydrogeologických izolátorů, představuje ve svém důsledku okrajovou podmínku 

HGR 4270 a změnu ve vymezení hydrogeologických rajonů oproti rajonizaci podle vyhlášky č. 5/2011 

Sb. 

Střední část seismického profilu RBSP/11-A byla začleněna do konstrukce geologického řezu 4270-

SV1 (Obrázek 4-25) vzhledem k tomu, že reflexně seismická data lze považovat za dostatečně kvalitní 

a strukturní obraz poměrně jasně interpretovatelný. Celkově jen mírně prohnutý průběh vrstevních 

celků odráží plochou stavbu centrální části hydrogeologické struktury vysokomýtské synklinály. Je 

narušen několika subvertikálními poruchovými zónami, k nimž se váží charakteristické deformace, 

interpretované z průběhu reflektorů v seismickém profilu. Velmi drobné, ale tvarově výrazné struktury 

typu pop-up jsou interpretovány mezi vrty Lo-16 a Lo-9. V okolí vrtů Lo-15 a Lo-9 na lokalitě 

Hrušová-Pekla byl proveden geofyzikální detailní průzkum v rámci projektu (Bárta et al. 2015a, 

2015b). Provedená měření ukázala, že hydrogeologická struktura jímacího území Pekla má charakter 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

59 

 

hrástě. Z okolních jílovitých sedimentů teplického až březenského souvrství vystupují na vrcholu 

hrástě písčité sedimenty jizerského souvrství až k povrchu. 

 

 

Obrázek 4-17: Výsledky komplexního geofyzikálního měření na lokalitě Hrušová-Pekla 

 (Bárta et al. 2015a, 2015b). V levé části profilu je patrná hrásťová struktura s vrstvou s vyššími odpory (pískovce 

jizerského souvrství). Vrstva pískovců v geologické interpretaci (dole) přechází do slinité facie směrem k S  

(v polovině profilu). Této interpretaci odpovídá faciální přechod vyšší části jizerského souvrství v geologickém 

řezu 4270-SZ1 (Obrázek 4-26). 
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Při přechodu ze střední části seismického profilu RBSP/11-A do v. části profilu je patrný mírný ohyb a 

úklon reflektorů směrem k vrcholu Kozlovského hřbetu. Reflexně-seismická data neukazují 

významnější vertikální posun křídových vrstev u Orlova v okolí předpokládaného průběhu choceňské 

flexury a souvisejícího zlomu tak, jako je tomu s. u Chocně. Oproti seismickému profilu však v těchto 

místech na lokalitě Vračovice-Orlov byl geofyzikálním průzkumem (Hrubec 2015) zjištěn významný 

zlom, kdy z. od zlomu jsou zastoupeny nízkoodporové jílovité horniny, naopak v. od zlomu vystupují 

pískovce o vyšším odporu (Obrázek 4-18). 

 

Obrázek 4-18: Výsledky komplexních geofyzikálních měření na lokalitě Vračovice-Orlov 

(Bárta et al. 2015a, 2015b). Patrné jsou různé odpory v levé a pravé straně profilů indikující přítomnost významné 

tektonické poruchy. Měření byla prováděna v místech reflexně seismického profilu RBSP/11-A, kde v těchto 

místech není patrné porušení reflektorů. 

 

Mezi staničením 13100 a 13400 se na seismickém profilu jeví pásmo nejméně dvou drobných hrástí, 

do kterého spadá průmět vrtu Lo-19/1, vzdáleného necelých 700 m. Interpretaci v tomto místě je nutno 

brát s větší rezervou vzhledem k méně zřetelnému vlnovému poli, což je zřejmě následek většího 

porušení vrstevního sledu subvertikálními frakturami. V okolí vrtu Lo-19/1 je seismický profil 

RBSP/11-A ukončen. V jeho směrném pokračování je veden geologický řez 4270-SV1 (Obrázek 

4-25), který prochází oblastí Kozlovského hřbetu, na V omezeného semanínskou zlomovou zónou, 

která zároveň tvoří z. okraj ústeckého příkopu sensu Čech et al. (2011). V tomto řezu nejsou 

interpretovány detaily struktur, jež nelze bez seismických dat ověřit, ale předpokládáme strukturní 

stavbu analogickou té, kterou zobrazuje profil RBSP/2011 – C diskutovaný u HGR 4231 – tedy hrásť 

omezenou zejména na V strmým horizontálním posunem s násunovou komponentou. 

Na seismickém řezu profilu RBSP/11-B, vedeném ve směru vrstevnatosti křídových sedimentů, je 

indikována zřetelná deprese v podloží křídy a absence reflexních ploch v sedimentárním sledu 

křídových sedimentů. Tato struktura pravděpodobně indikuje regionální hydrogeologickou strukturu, 

kde je vyšší zastoupení kolektoru křídových pískovců. 

Poněkud j. je veden geologický řez 4270-SV2 (Obrázek 4-26) paralelně se seismickým profilem 

RBSP/11-A, tj. napříč strukturou vysokomýtské synklinály. Západní část geologického řezu prochází 

za denudačním okrajem křídy tektonickou zónou poličských zlomů s ověřenými úklony křídových 
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vrstev do 30° k VSV, zjištěnými geologickým mapováním (Čech et al 2009). Nové vrty 4270_05W 

Poříčí a 4270_06W Lubná (Čech 2015), vyhloubené v rámci projektu, potvrdily jejich existenci. 

Následně na lokalitě proběhl v rámci projektu Rebilance geofyzikální průzkum (Levá et al. 2015b), 

který ověřil průběh tektonické zóny poličského zlomu. Předpokládá se, že tektonická zóna poličských 

zlomů se strmě ukloněnými křídovými krami při okraji křídy má analogický původ strmého zaklesnutí 

křídy jako vanický zlom u v. okraje Vraclavského hřbetu (exhumované jádro vraclavské antiklinály 

interpretuje Čech et al. 2009 z. od okraje křídy v prostoru budislavského granodioritového masivu). 

Tato úzká tektonická zóna má zřejmě svoji specifickou hydrogeologickou drenáž oproti drenáži v 

mírně ukloněných křídových vrstvách v. od tektonické zóny. Na geologickém řezu 4270-SV2 tvoří 

vrstevní celky střední části hydrogeologické struktury vysokomýtská synklinála mírný prohyb v okolí 

Čisté (vrt Lo-14). Dále na SV pak opět vrstevní celky stoupají směrem k ose hrásťové struktury, dříve 

označované jako potštejnská antiklinála. Mezi vrty VMK-287 a VMK-286 jsou křídové vrstvy 

porušeny dislokací, která j. omezuje z. okraj tektonické kry Javornického hřbetu a která tvoří výrazný 

tektonický segment při v. a sv. okraji celého HGR 4270. V nejvyšší partii hrásti je jeden z dílčích 

zlomů, s lokálně poklesovým smyslem pohybu, zachycen vrtem VMK-261,  jehož profil je zlomem 

vertikálně zkrácen. Semanínská zlomová zóna, ohraničující hrásť vůči ústecké brázdě dále na V, již 

spadá do HGR 4231 a je diskutována v příslušné části textu.  

Další geologické řezy jsou vedeny přes celý HGR 4270 ve směru přibližně S-J, tj. kolmo na předešlé 

geologické řezy.  

Západní okraj řezu 4270-SZ1 (Obrázek 4-26) zasahuje mimo samotnou vysokomýtskou synklinálu. 

Vrt VS-1 Týnišťko sice již spadá do HGR 4360, má ale význam pro korelaci křídových vrstevních 

celků v HGR 4270 a pro demonstraci faciálních změn, stejně jako z hlediska popisu struktur. Od 

vlastního HGR 4270 je blok s tímto vrtem oddělen zlomově omezenou elevací (výběžek novoměstsko-

holické paleoelevace), na níž je situován mimo jiné vrt ZK-1 Zámrsk. Absence cenomanu a redukce 

některých vrstevních celků spodního a středního turonu a četné erozivní plochy zjištěné ve vrtu ZK-1 

a vrtech v blízkém okolí ukazují na synsedimentární relativní výzdvih, resp. pomalejší subsidenci, v 

širším okolí dnešního vraclavského hřbetu. Směrem k JV až do okolí Litomyšle (vrty Lo-7A a Lo-8B) 

mají křídové vrstvy téměř subhorizontální uložení, porušené zlomy o malé výšce skoku (do 20 m). 

Dále na JV od vrtu Lo-8B lze sledovat pozvolné stoupání jednotlivých vrstevních úrovní přes 

Loučenskou tabuli až k Javornickému hřbetu. Tento hřbet, dříve součást tzv. potštejnské antiklinály, 

interpretujeme ve shodě s Čechem et al. (2011; též Valigurský – Čech 2003) jako hrásť. Považujeme ji 

za doprovodnou strukturu vzniklou při semanínském zlomu jako zóně horizontálního posunu, jejíž 

transpresní deformace dala vznik dnešnímu Javornickému hřbetu. Hrásť je na Z i V omezena 

tektonicky, v pásmu semanínské zlomové zóny je flexurní ohyb. Flexura navazuje směrem k J do 

oblasti Radiměře na tzv. radiměřskou flexuru. 

 

Obrázek 4-19: 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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Zhruba paralelní řez SZ2 (obr. 4-27) o délce přes 52 km vede podél sv. hranice HGR 4270. Západní 

okraj řezu zobrazuje, pro stratigrafický a strukturní kontext, relativně zakleslý blok na Z od vlastního 

HGR 4270 (okolí vrtu TO-1); hranice HGR 4270 je tu vedena podél významné zlomové zóny směru 

zhruba S-J, považované tradičně za součást tzv. jílovického zlomu (např. Herčík et al. 1999). Tato 

struktura je dosud nedostatečně prozkoumána a její kinematické role v průběhu vyplňování a inverze 

české křídové pánve zatím nejsou jasné – přesnější pochopení této struktury vyžaduje zejména reflexní 

seismická data. Nicméně směrově navazuje na podobnou strukturu zjištěnou gravimetricky s. od 

Zámrsku (Sedlák et al. 2015). Hlavní část řezu SZ2 ukazuje ze strukturního hlediska minimum 

pokřídové deformace. Lemuje po z. straně elevaci tzv. potštejnské antiklinály s odstupem několika 

kilometrů, tedy mimo osní oblast eroze vyšších turonských jednotek. Zdánlivé zvlnění vrstevních 

celků je dáno především lomy řezu na poměrně řídce rozmístěných vrtech. V geologickém řezu je 

situace mezi vrtem 4270_01W a SO2 řešena úklonem vrstev, v geologickém modelu stropu 

bělohorského souvrství (obr. 4-24) jsou interpretovány zlomy v údolí Tiché Orlice a mezi vrty VS-10 

a 4270_01W. V kilometráži profilu 29 až 41 km je jednoduchý charakter úložných poměrů ilustrován i 

reflexním seismickým profilem RBSP/2011 – B. Tímto profilem, vedeným směrně podél hrásti 

Kozlovského a Javornického hřbetu, neprocházejí významné deformační struktury. V tomto segmentu 

seismického profilu RBSP/2011 je ovšem také méně jednoznačné přiřazení jednotlivých skupin 

reflexů ke křídové stratigrafii než v segmentech A a C, a proto se nepokoušíme ani o předběžnou 

interpretaci.  

Dále k JV, za km 41, mezi Strakovem a Janovem, překračuje příčný zlom se skokem asi 100 m a v s. 

části Javornického hřbetu opouští HGR 4270. Na východním konci řezu je zobrazena – již v HGR 

4232 – semanínská zlomová zóna oddělující zde Javornický hřbet od tzv. svitavského příkopu, v němž 

je situován vrt HV-1007 Opatovec. 

V okolí Radhoště  byl v rámci projektu situován 325 m hluboký jádrový vrt 4270_03W, který měl za 

cíl zjistit okrajové podmínky HGR 4310 a 4270. Podle Herčíka a kol.. (1999) a Olmera et al. (2006) 

tvoří s. hranici HGR 4270 zámrský zlom orientovaný ve směru V-Z. V geologické mapě 1 : 50 000 list 

14-31 Vysoké Mýto (Čech 1997) však není tento zlom uváděn, místo něj v okolí Radhoště probíhají 

paralelní zlomy sz.-jv. směru o neznámé výšce skoku, které navazují na tzv. malejovskou flexuru při s. 

konci Vraclavského hřbetu. Geologický vrt 4270_03W v Radhošti prokázal existenci zlomu/zlomů se 

s. krou relativně zakleslou o cca 120-150 m. Na zlomu se stýkají křídové horniny kolektoru B (j. od 

zlomu) s 250 m mocným vrstevním sledem jílovitých hornin tvořících hydrogeologický izolátor (s. od 

zlomu). Situace je znázorněna na s. konci geologickém řezu 4310-SV2 (Obrázek 4-27). Směrné 

pokračování zlomu zjištěného v okolí vrtu 4270_03W bylo předmětem geofyzikálního měření 

prováděného pro projekt (Sedlák et al. 2015b, Levá et al. 2015). Geofyzikální průzkum potvrdil 

návaznost tektonických struktur v okolí Radhoště na průběh malejovské flexury. 
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Obrázek 4-22: Geologická interpretace gravimetrických měření na lokalitě Radhošť (Sedlák et al. 2015b) 

 

Obrázek 4-23: Komplexní geofyzikální měření na lokalitě Radhošť (Levá et al. 2015). 

Podle odporového měření VES, ale i podle seismických měření, je vyvinuta lokální deprese cca 300 m j. od vrtu 
4270_03W s výškou skoku cca 80 m. 

  

Obrázek 4-20: . Výsledky gravimetrického měření 

na lokalitě Radhošť (Sedlák et al. 2015b). Tíhové 

pole prezentuje linie hustotních rozhraní pro 

hloubku 125 m, které indikuje průběh zlomových 

rozhraní a návaznost zlomu u Radhoště 

s malejovskou flexurou směrem k JV. 

Obrázek 4-21: . Výsledky gravimetrického měření na 

lokalitě Radhošť (Sedlák et al. 2015b). Pole 

Bouguerových anomálií ukazuje s. okraj vraclavské 

kladné anomálie a strmý z. okraj výrazné zámrské 

anomálie. V severní části je prohlubující se 

záporná anomálie 
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V rámci projektu byl pro HGR 4270 vypracován vícevrstevný geologický model ve formě 

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

B, kolektorů C, resp. Ca a Cb.) a jejich mocností. Zároveň byla provedena revize zlomových struktur. 

Pro potřeby koncepčního a hydrodynamického modelu byl počet zlomů redukován.  Pro strukturní 

model je reprezentativní model povrchu bělohorského souvrství/kolektoru B (Obrázek 4-24).  

Hydrogeologická struktura vysokomýtské synklinály je na Z vymezena tektonickou hrásťovou krou 

Vraclavského hřbetu monoklinálně ukloněnou pod mírným úhlem k SSZ. Hrásť je na V omezena 

průběhem tektonické zóny vanického zlomu a malejovské flexury, na které navazuje na J tektonické 

pásmo poličského zlomu. Severovýchodní a v. okrajovou podmínku tvoří systém samostatných 

hrásťových struktur Potštejnského, Kozlovského a Javornického hřbetu s flexurním ohybem 

v tektonické zóně semanínského zlomu. Choceňská flexura, dobře patrná v okolí Chocně, se směrem 

k SZ a JV stává morfologicky nevýraznou a zlom, který ji na jz. úpatí dopravází, má pouze malou 

výšku skoku. Nelze tedy tuto strukturu ztotožnit s pokračováním jílovického zlomu, jak tomu bylo 

dříve. Centrální část HGR 4270 tvoří ploše uložené až mírně prohnuté křídové sedimenty porušené 

drobnými zlomy (podle geofyziky drobné příkopy a hrástě, např v okolí prameniště Pekla).  
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Obrázek 4-24 Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství/kolektor B (m n. m.) 

s vyznačenou tektonikou (černé linie) a analyzovanými vrty v HGR 4270 (vymezeno červeným polygonem). 



 

 

Obrázek 4-25 Geologický řez 4270 SV1 



 

+  

Obrázek 4-26 Geologické řezy 4270 SV2, SZ1 



 

 

Obrázek 4-27 Geologické řezy 4270 SZ2, 

4310 SV1, SV2 
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4.2 HYDROLOGIE (SRÁŽKO-ODTOKOVÝ VZTAH) 

Plocha HGR 4270 činí 800 km
2
 a jeho střední nadmořská výška má hodnotu 420 m n. m. Průměrný 

dlouhodobý roční úhrn srážek dosahuje 700 mm. 

Zájmové území náleží klimaticky k mírně teplé (MT) a teplé oblasti (T) (Quitt 1971). Od 

severozápadu až po j. okolí Vysokého Mýta zasahuje teplá oblast T2, kterou charakterizuje dlouhé 

teplé a suché léto, velmi krátké teplé jaro a podzim, krátká zima mírně teplá, suchá až velmi suchá. 

Choceň a území s. od Chocně náleží mírně teplé oblasti MT11 mající dlouhé teplé a suché léto, krátké 

teplé jaro a podzim, krátká zima je mírně teplá a velmi suchá. Území j. od Vysokého Mýta a Chocně 

patří k oblastem MT10, jež se od předchozí liší poněkud vlhčím létem, a MT9, jež má na rozdíl od 

předchozí poněkud chladnější jaro a podzim a vlhčí a chladnější zimu. 

Průměrný roční úhrn srážek stoupá od Z k V, od 660 mm v oblasti Novohradky, po více než 800 mm 

na potštejnské a litické antiklinále. Průměrné roční teploty vzduchu na Z po Choceň a Cerekvici nad 

Loučnou přesahují 8 
o
C, směrem k V a J v kopcích na S a J od Tiché Orlice na V zájmového území 

klesají až pod 7 
o
C.  

 

Tabulka 4-1: Údaje ze srážkoměrných stanic ze staršího období 

stanice Ø roční úhrn srážek mm Ø roční teplota 

vzduchu   oC 

výška m n.m období 

Luže 665  329 1931–1960 

Radhošť 674  240 1931–1960 

Vysoké Mýto 661  278 1951–1980 

Litomyšl 694 7,8 351 1951–1980 

Loučky 717  357 1931–1960 

Přívrat 823  450 1931–1960 

Lubná 711  560 1931–1960 

Nové Hrady 714  400 1931–1960 

Polička 687  555 1931–1960 

 

Proměnlivost srážek na ploše HGR 4270  

 

Obrázek 4-28: Výškopis [m n. m.]  Obrázek 4-29: Průměrné roční srážkové úhrny (1981–2010) [mm/rok] 

 

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

porovnané s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 
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rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4270 roste – byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C za rok s počátkem v roce 1963; zatímco u srážek 

z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981–2010 a 2001–2010 zjištěn významný 

trend. 

 

Tabulka 4-2: Vývoj srážkových úhrnů  

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

HGR 4270 701.46 707.46 1.01 742.48 1.05 

mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 699.67 704.43 1.01 741.07 1.05 

mezipovodí Loučná (Zámrsk) 700.02 696.06 0.99 734.26 1.05 

 

Tabulka 4-3: Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[°C] [°C] dif. [°C] [°C] dif. [°C] 

HGR 7.22 7.98 0.76 8.24 0.26 

mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 6.94 7.71 0.77 7.98 0.27 

mezipovodí Loučná (Zámrsk) 7.73 8.51 0.78 8.75 0.24 

 

Území HGR 4270 je odvodňováno větším počtem vodních toků. Z nich nejvýznamnějšími jsou 

Loučná na J a na Z území a Tichá Orlice na SV zájmového území.  

Charakteristiky vybraných toků: Tichá Orlice: průměrný průtok v Týništi 7,4 m
3
/s. Loučná: průměrný 

průtok v Pardubicích 4,28 m
3
/s. Novohradka: průměrný průtok v Uhřetické Lhotě 2,30 m

3
/s.  

Průtoky na tocích jsou dlouhodobě monitorovány ve vodoměrných stanicích ve správě ČHMÚ. Pro 

bilanční zhodnocení přírodních zdrojů podzemních vod byly využity údaje ze sedmi vodoměrných 

stanic: 

  Loučná – Cerekvice nad Loučnou (0450) 

  Loučná – Zámrsk (0460) 

  Tichá Orlice – Dolní Libchavy 

  Třebovka – Ústí nad Orlicí 

  Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí 

  Divoká Orlice – Kostelec nad Orlicí 

  Bělá – Častolovice. 

Větší část těchto stanic náleží do kategorie spolehlivosti A nebo B a má nepřetržitou hydrologickou 

řadu překrývající čtyřicetileté bilanční období. 

Poloha povodí a mezipovodí v HGR 4270 viz Obrázek 4-30, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje Tabulka 4-4. 
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Obrázek 4-30: Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

 

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

ID  DBC ANAL 

OG 
P [mm] Qa  

[m3/s] 
NV  

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4270m04 mezipovodí  0460-  664.80 1.079 337.22 159.08 157.88 1971– 

60-0450 Loučná (Zámrsk) 0450 1990 

4270p04 povodí 0450  702.50 1.864 465.70 356.03 332.48 1961– 

50 Loučná (Cerekvice nad 
Loučnou) 

2010 

HGR HGR - TRANS 700.64 - 419.42 799.90 799.90 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  

 

Základní odtok z území tvoří přibližně 10 % až 15 % průměrných ovzdušných srážek. Výtokové čáry 

průtoků při tání sněhu nebo po vydatných deštích mají klasický tvar exponenciálních křivek pro základ 

funkce a < 1. Limit specifického odtoku se na území HGR 4270 blíží hodnotám v pásmu 0,1 l/s/km
2
 

(Bílý potok) až 2,5 l/s/km
2
 (Loučná od Litomyšle po Hrušovou). Nejvyšší přirozený drenážní projev 

mají vodní toky Loučná mezi Litomyšlí a Hrušovou, Tichá Orlice a Divoká Orlice v celých bilančních 
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úsecích, Desná od Osíku po ústí a dále některé kratší úseky na menších vodních tocích (Řetůvka, 

Končinský potok, Sloupnický potok a Teplický potok). Nejnižší přirozený drenážní projev mají malé 

vodní toky odvodňující mělká erozní údolí a dále úseky malých vodních toků v okrajových partiích 

HGR 4270 podél rozvodnice s povodím Svratky, Svitavy a Třebovky. Tam se v malé míře v některých 

částech roku uplatňuje břehová infiltrace. 

Tvorba zdrojů podzemních vod je významnější při dotaci vody z tající sněhové pokrývky. Čím je 

vrstva sněhové pokrývky na území HGR 4270 vyšší a čím je doba tání delší, tím více vod infiltruje do 

půdních vrstev horninového prostředí a následně do kolektorů podzemních vod. 

 

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 

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 4270. 

Z hydrologických řad denních průtoků v referenčních vodoměrných stanicích byly vypočteny časové 

řady průměrných měsíčních průtoků a minimálních denních průtoků v měsíci pro jimi vymezená 

mezipovodí Loučné a Tiché Orlice za shora uvedené období. Obě průtokové řady byly dvěma 

nezávislými metodami statisticky zpracovány pro výpočet základního odtoku. Pro bilanční úsek 

Divoké Orlice nebyly časové hydrologické řady zpracovávány z důvodu absence vodoměrné stanice 

v uzávěrovém profilu. 

 

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. Dřívější i nová aktuální měření byla 

uskutečněna Kněnickým v letech 1981 až 1984 a Vlčkem v období 1985 až 2015.  

V rámci dřívějších hydrogeologických průzkumů regionálního i lokálního charakteru byly proměřeny 

podélné průtokové profily na bilančních úsecích Loučné, Tiché Orlice, Divoké Orlice, Novohradky a 

Bílého potoka a na přítocích Loučné. Z většího počtu uskutečněných měření byla vybrána ta, která 

jsou pro hydrometrované vodní toky referenční, tj. reflektují ustálený nebo kvaziustálený odtokový 

režim na delším úseku vodního toku při vyšších a vysokých odtokových zabezpečenostech. Takových 

vybraných měření bylo na jednotlivých vodních tocích celkem přibližně padesát. S využitím 

charakteristických M-denních průtoků v hydrologických stanicích ČHMÚ  byly následně tyto měřené 

průtoky v účelových profilech PPP převedeny na jednotnou odtokovou zabezpečenost Q290d, která 

přibližně odpovídá 80% zabezpečenosti základního odtoku.  

Cílem aktuálních měření průtoků uskutečněných v rámci projektu bylo získat podklady pro porovnání 

příronů podzemních vod a poklesů průtoků ve vodopisné síti zejména s ohledem na vývoj 

ovzdušných srážek, teploty vzduchu, výšky sněhové pokrývky, registrovaný pokles odběrů 
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podzemních vod v zájmovém území a na vyvolaný vzestup hladin podzemních vod. Druhým 

cílem bylo provést aktuální opakované doplňující měření v hydrologických profilech umístěných na 

vstupech vodních toků do HGR 4270 nebo nad ústím do vodního toku vyššího řádu. Změna využití 

řešeného území nebyla v uplynulém dvacetiletí natolik významná, aby základní odtok z území 

výrazněji ovlivnila. Úkolem bylo dále upřesnit informaci o prostorovém režimu hydraulické vazby 

mezi vodopisnou sítí a svrchním kolektorem podzemních vod. Hydrometrické profily pro podrobné 

charakterizování základního odtoku z území byly sestaveny v roce 2013 podle archivních údajů. Byly 

rozmístěny vcelku rovnoměrně a reprezentativně po celé vodopisné síti HGR 4270. Hydrologický 

průzkum provedla, dokumentovala a vyhodnotila firma Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 

Měření byla uskutečněna v srpnu 2013, v září 2014 a v srpnu 2015 metodou rychlostního pole 

s využitím elektroindukčního hydrometrického přístroje NAUTILUS 2000.  

V roce 2013 byla v HGR 4270 uskutečněna dvě přímá hydrometrická měření v rozsahu 46 měrných 

profilů. V létě 2014 a ve velmi suchém létě 2015 byla uskutečněna další čtyři doplňující měření 

v referenčních hydrologických profilech, které byly důležité pro navazující bilanci základního odtoku. 

Tyto profily se nacházejí na vtocích vodních toků do území HGR 4270 nebo nad ústím do vodních 

toků vyššího řádu. Měření byla provedena v celkovém počtu 4 x 18 profilů. Odtok povrchových vod 

z území byl v dny měření zpravidla ustálený a měřené průtoky obvykle nebyly významně ovlivněny 

žádným druhem okamžité lidské činnosti. Výjimkou byla některá měření na bilančních úsecích Tiché 

Orlice, Divoké Orlice a Loučné pod Hrušovou, kde byla spolehlivost některých měření snížena 

manipulací na jezech. Měřené průtoky náležely podle referenčních hydrologických stanic ve správě 

ČHMÚ pásmu odtokových zabezpečeností v rozmezí Q290d a Q364d. Pro účel projektu tak byly 

naměřené údaje velmi dobře interpretovatelné. 

Výsledky měření upřesnily a aktualizovaly informaci o prostorovém režimu odvodnění přebytků 

podzemních vod v zájmovém území i naopak o břehové infiltraci povrchových vod do vod 

podzemních. 

Bezesporu nejvýznamnější přírony podzemních vod byly dříve i nyní zjištěny na Loučné mezi 

obcemi Cerekvice nad Loučnou a Hrušová v říčním km 52,84–49,57. Zde v úseku délky 3,3 km 

byl opakovaně ověřen příron podzemních vod v rozmezí 400 až 700 l/s. Méně významné příronové 

úseky byly ověřeny na Loučné nad tímto úsekem od obce Benátky, na Desné od Osíku po ústí a 

v celých bilančních úsecích Tiché Orlice a Divoké Orlice. Na Loučné nad Cerekvicí se průměrný 

příron podzemních vod v oboru odtokové zabezpečenosti P50 % pohybuje okolo 300 l/s a na Desné od 

Osíku po ústí okolo 200 l/s. S několika pramenními vývěry a menšími přítoky vytváří vodopisná síť 

Loučné od Benátek po Hrušovou včetně Desné od Osíku po ústí mimořádně velký příron podzemních 

vod, který v oboru mediánu základního odtoku dosahuje hodnoty okolo 1 200 l/s a pro kvantil P80 % 

dosahuje hodnoty okolo 800 l/s. Tato množství vod se odvodňují do vodopisné sítě o celkové délce její 

trasy okolo 20 km. Zřetelný příron podzemních vod do vodního toku byl dále ověřen na Loučné 

v úseku Zámrsk – Radhošť, kde v úseku délky 4 km činí průměrný příron pozemních vod přibližně 

100 l/s. 

Na Tiché Orlici v trase dlouhé 26 km činí při odtokové zabezpečenosti P50 % celkový příron 

přibližně 600 l/s a při odtokové zabezpečenosti P80 % činí celkový příron více než 400 l/s.  

Na bilančním úseku Divoké Orlice v trase délky 6 km má medián základního odtoku hodnotu 

150 l/s a jeho 80procentní kvantil činí 100 l/s.  

Medián základního odtoku na bilančním úseku Novohradky má hodnotu necelých 140 l/s a to zejména 

vlivem napájení vodního toku vydatným pramenem Nadymač.  
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Přírony podzemních vod do Bílého potoka v nejjižnější části HGR 4270 jsou velmi nízké. To platí i o 

horních úsecích malých vodních toků v okrajovém pásmu HGR 4270, náležejícím povodí Svitavy a 

Třebovky.  

 

 

Obrázek 4-31: Základní odtok ve vodopisné síti HGR 4270 při zabezpečenosti 50 % 
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? 

 

Obrázek 4-32: Základní odtok ve vodopisné síti HGR 4270 při zabezpečenosti 80 % 
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Ztrátové úseky toků nejsou ve vodopisné síti HGR 4270 významné. Byly ve velmi malé míře ověřeny 

v úzkých okrajových partiích tohoto hydrogeologického rajonu, kde dno vodního toku tvoří výchozy 

propustných pískovců perucko-korycanského souvrství. 

Množství příronů podzemních vod odvodňujících se do vodopisné sítě je v průběhu roku na většině 

toků rozkolísané s tím, že ve vlhkých obdobích je několikanásobně vyšší než ve velmi suchých 

obdobích, kdy jsou tyto přírony nízké až velmi nízké. Výjimkou je vodní tok Loučné, která se 

vyznačuje vysokou přirozenou retencí povodí. Ta je způsobena vysokou retenční kapacitou 

kolektorského systému podzemních vod. 

Hydrologické výstupy jsou navázány na informace o litologické a tektonické stavbě zájmového území 

a na hydrogeologické informace o vymezení kolektorů a izolátorů a o směru proudění podzemních vod 

v HGR 4270. Základní odtok ve vodopisné síti při zabezpečenosti 50 % viz Obrázek 4-31, základní 

odtok ve vodopisné síti při zabezpečenosti 80 % viz Obrázek 4-32: Základní odtok ve vodopisné síti 

HGR 4270 při zabezpečenosti 80 % ukazuje Obrázek 4-32. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro potřeby režimního měření byly hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu vybaveny 

měřicí technikou na měření kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřící techniky byl 

zvolen v závislosti na typu měřicí techniky používané na okolních režimně sledovaných vrtech a na 

sledovaných vrtech ČHMÚ. Kontrolní měření a odečty sledovaných hodnot byly prováděny každé 3 

měsíce.  

Princip spočívá v měření a záznamu hydrostatického a atmosférického tlaku (Levelogger Junior Edge) 

kompenzovaného tlakem atmosférickým (Barologger Edge). Rozdíl v naměřených hodnotách 

reprezentuje výšku vodního sloupce nad dataloggerem, údaj je následně převeden v programu Excel 

na údaj  reprezentující hladinu podzemní vody. Dataloggery byly nainstalovány na hydrogeologické 

vrty po jejich odvrtání. Příklad grafického záznamu měření úrovně hladiny podzemní vody na vrtech 

ukazuje Obrázek 4-33.  
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Obrázek 4-33: Příklad grafického vyhodnocení měření úrovně hladiny podzemní vody na lokalitě Janov u 

Litomyšle   
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4.3 HYDROGEOLOGIE  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Vymezení hranic HGR 4270 je následující:  

Na východě je dáno průběhem osy potštejnské antiklinály (tj. přibližně spojnicí obcí Orlické Podhůří, 

Rviště, Ústí nad Orlicí-Kerhartice, Přívrat, Mikuleč, Květná, Pomezí), na JZ a J transgresivním 

okrajem křídových sedimentů (spojnice obcí Jedlová, Modřec, Kamenec u Poličky, Široký Důl, 

Lubná, Budislav, Perálec, Doly), na SZ průběhem osy vraclavské antiklinály (linie mezi obcemi 

Leština, Pustina, Brteč, Vraclav, Radhošť) a na S – za předpokládanou faciální změnou ve středním 

turonu (na linii Radhošť, Zámrsk, Choceň, Mostek, Seč, Rviště) – se k území tohoto 

hydrogeologického rajonu přičleňuje oblast mezi dílčím povodím Tiché Orlice a Divoké Orlice a na V 

pokračováním potštejnské antiklinály až ke Kostelci nad Orlicí. 

Aktuální pojetí hydrogeologické struktury a vymezení kolektorů HGR 4270 navazuje na předešlé 

výsledky a interpretace hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987) a na oblast 

tzv. vysokomýtského zvodněného systému v pojetí Krásného et al. (2012), který se shoduje s HGR 

4270 Vysokomýtská synklinála (Olmer et al. 2006) a s bilančním celkem 6 vysokomýtská synklinála 

Herčíka a kol. (1987, 1999). 

Autoři hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987) se zaměřili na hodnocení 

vodárensky významných kolektorů A, zejména pak kolektoru B a kolektoru C (děleného detailněji na 

subkolektory Ca a Cb) v bilančním celku 6  vysokomýtská synklinála.  

Tabulka 4-5 podává přehled o pozici kolektorů a izolátorů ve vysokomýtské synklinále ve vztahu 

k jednotlivým stratigrafickým jednotkám svrchnokřídových sedimentů a jejich litologicko-

petrografickému charakteru. 

Podle Krásného et al. (2012) je řídícím kolektorem vysokomýtského zvodněného systému kolektor 

bělohorského souvrství (B), který je v některých územích plošně rozšířen více než bazální kolektor 

perucko-korycanského souvrství (A), chybějící v rozsahu starších předkřídových elevací. Naopak 

vodohospodářsky významnější kolektory jizerského souvrství (zvláště Cb) se nacházejí v méně 

rozsáhlých územích ve střední části synklinály, přičemž vyšší kolektor Cb je oproti kolektoru Ca 

rozšířen dále k SSZ (směrem k Chocni, Zámrsku a Vysokému Mýtu).  

 

V zájmovém území lze vyčlenit 7 skupin hornin s odlišnými hydrogeologickými vlastnostmi: 

  krystalinikum (počevní izolátor), 

  perm (počevní izolátor), 

  cenomanské pískovce (průlinovo-puklinový kolektor), 

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

  turonské až coniacké prachovce, slínovce až jílovce (převážně izolátory) 

  kvarterní a terciérní štěrkopísky (průlinový kolektor), 

  spraše až hlíny (pokryvné útvary prakticky bez zvodnění). 
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Tabulka 4-5: Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru (přehled kolektorů a izolátorů) v HGR 
4270 

litostratigrafie 

(Čech et al. 1980) 
stáří stratigrafie 

(Soukup 

1952) 

litologie hydrogeologický charakter 

březenské 

souvrství   

Kbz 

C 

O 

N 

I 

A 

C 

Xef 

 

 

vápnité jílovce regionální izolátor 

rohatecké vrstvy 

Kr 

Xd silicifikované vápnité jílovce 

(inoceramové opuky) 

nevýznamný puklinový kolektor 

Dr 

teplické souvrství  

Kt 

 svrchní 

 

 

 

Xabc vápnité jílovce, slínovce izolátor D/C 

jizerské souvrství  

Kj 

T 

 

U 

 

R 

 

O 

 

N 

IXcd vápnité (kallianasové) 

pískovce až prachovce; 

slínovce, vápence 

puklinový kolektor Cb; 

na S od Tiché Orlice přechází 

v izolátor  

 střední IXab slínovce až jílovité vápence izolátor Cb/Ca 

 VIII písčité slínovce, prachovce, na 

J pískovce 

puklinový kolektor Ca, 

na S převážně izolátor 

  V–VII slínovce izolátor C/B; v okolí Poličky 

uprostřed izolátoru C/B je 

lokální kolektor písčitých 

slínovců    

bělohorské 

souvrství  

Kb 

  

spodní 

IV  spongilitické vápnité pískovce 

a prachovce 

puklinový kolektor B 

 

  IIIb  spongilitické a prachovité 

slínovce   IIIa izolátor B/A 

perucko-

korycanské 

souvrství  

Kpk 

C 

E 

N 

O 

M 

A 

N 

korycanské 

vrstvy 

 

II 

 

pískovce, slepence převážně 

s jílovitým tmelem, polohy 

jílovců 

průlinovo-puklinový kolektor A 

 

perucké 

vrstvy 

I 

 

Údaje o transmisivitě (koeficient transmisivity T) a propustnosti (koeficient hydraulické vodivosti 

neboli filtrace k) jsou převážně odhadnuty podle indexů transmisivity Y a indexů propustnosti Z. 

Přibližný vztah mezi nimi je: T=10
Y-9

, Y=logT+9, resp. k=10
Z-9

, Z=logT+9 (Jetel 1982, 1985). 

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 křídy 

Podloží svrchnokřídových sedimentů na území HGR 4270 tvoří hlavně metamorfované horniny 

poličského krystalinika (proterozoikum), hlinské zóny (paleozoikum), na V to jsou sedimenty 

permského stáří vyplňující poorlickou pánev (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, které přecházejí z oblasti 

Žďárských vrchů směrem k poličským zlomům.  

Významnou předkřídovou elevací je v okolí Zámrsku a Vysokého Mýta tzv. holicko-novoměstská 

elevace, která v tomto místě vytváří tzv. „cenomanskou souš“, kde horniny cenomanu buď zcela chybí 

anebo se vyskytují v malé mocnosti v pelitickém vývoji (Obrázek 4-4). 
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Hlubší puklinová zóna v krystaliniku je dokumentována v pararule potštejnské antiklinály u Polomu 

(metráž 52–61 m) s velmi nízkou transmisivitou (Y=3,33 Z=2,4).  

Poorlickou pánev vyplňují pískovce, arkózy, slepence, ojediněle polohy prachovců, jílovců a vápenců. 

Západně od Ústí nad Orlicí, kde jsou permské horniny odkryty erozní činností Tiché Orlice, byl zde 

zastižený perm hydraulicky zkoušen spolu s nadložním kvartérem, takže hydraulické parametry 

odpovídají spíše kvartéru.  

 

Tabulka 4-6: Indexy transmisivity a propustnosti vrtů v permu na základě publikovaných údajů 

(na listu 14-32 Ústí nad Orlicí - Burda 2000) 

 Ymin Ymax Yprůměr n Zmin Zmax Zprůměr  n 

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

Y – index transmisivity; n – počet údajů; Z – index propustnosti 

 

Kolektor A 

Bazální kolektor A nasedá na podložní rozpukané a zvětralé poličské krystalinikum nebo horniny 

hlinské zóny (Mísař et al. 1983), jejichž tektonické poruchy by mohly přispívat k proudění podzemní 

vody z okolního krystalinika směrem do křídových sedimentů. Pouze v případě vrtu HCZ-1 

situovaného u hájovny Kozlov byly v podloží bazálního kolektoru A ověřeny horniny permu.  

Generelně přikládáme předkřídovým horninám úlohu nepropustného počevního izolátoru pánevního 

zvodněného systému křídových sedimentů. Zvodnění kolektoru A nemá kromě jz. části struktury 

v prostoru Poličky, Sebranic, Horního Újezda, Chotěnova, Roudné a údolí Novohradky – tj. v oblasti 

infiltrace a v nevelkých vzdálenostech od z. okraje jeho překrytí vyššími křídovými souvrstvími – 

větší vodohospodářský význam.  

Výsledky hydrogeologických průzkumů ve v. části vysokomýtské synklinály alespoň okrajově 

hodnotících kolektor A ukazují, že se jedná o filtračně velmi nehomogenní prostředí s nízkou až 

vysokou transmisivitou. Hladina podzemní vody je při z. okraji synklinály volná, směrem do centra 

přechází v jz. křídle synklinály v napjatou s pozitivní piezometrickou úrovní, která je ze všech 

kolektorů nejvyšší, jak dokládají měření na významných hydrogeologických vrtech s perforovanými 

úseky prokazatelně v kolektoru A: Lo-8 Osík, Lo-7A Morašice nebo VS-6 Horní Újezd (Žižka et al. 

1989). Při v. okraji synklinály je hladina podzemní vody napjatá s negativní piezometrickou úrovní. 

Mimo jz. křídlo vysokomýtské synklinály je zvodnění kolektoru A pravděpodobně jen nesouvislé.  

 

Tabulka 4-7: Přehled hydraulických parametrů v kolektoru A na základě publikovaných údajů  

(Burda 1999, 2001, Čurda 2000, 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

severní část HGR 4270 (na S od Chocně) 3,89 4,60 4,18 4 nízká 

střední část HGR 4270 - Perná (VS-3)  5,38  1 střední 

střední část HGR 4270 - ostatní území 2,8 4,11 3,45 6 velmi nízká 

jihozápadní část HGR 4270 (list 14-33 Polička) 4,56 6,79 5,63 18 střední (vyšší střední) 

jihovýchodní část HGR 4270 (list 14-34 Svitavy) 4,29 4,92 4,54 4 nízká 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986) 

 

Nejblíže k ose synklinály je situovaný hydrogeologický vrt zastihující bazální kolektor A v mocnosti 

15,5 m – starý artéský vrt Lo-1 na levém břehu Loučné na pomezí Litomyšle a Benátek (Zima 1959).  
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Tento vrt je bez dostupných hydrogeologických údajů (přetok podzemní vody z vrtu, který byl podle 

tehdejších zvyklostí vystrojen bez oddělování jednotlivých kolektorů, je možno na základě chemismu 

podzemní vody přiřadit ke směsi všech kolektorů A, B, Ca i Cb). Izolinie stropu a mocnosti kolektoru 

A ukazuje Obrázek 4-4 a Obrázek 4-5. 

 

 

Obrázek 4-34: Polom - pramen z výchozu kolektoru A“ Perlivá studánka pod Ámosem” 

Příklad vývěrů na potštejnské antiklinále s nízkou mineralizací a vysokými obsahy hliníku (foto Zdeněk Musil, 

2010,  estudanky.eu) 

 

Izolátor A/B 

Silně jílovité pískovce až vápnité jílovce báze bělohorského souvrství vytvářejí pro kolektor A stropní, 

pro kolektor B počevní izolátor A/B, který si primárně i při jen několikametrových mocnostech 

podržuje dokonalou izolační funkci. Samotnou bázi bělohorského souvrství tvoří vrstva silně 

glaukonitického písčitého slínovce až vápnitého pískovce. Tato vrstva má velký význam pro korelace, 

neboť je regionálním korelačním markerem. Obvykle se vyskytují fosfatické konkrece. 

Mocnost tohoto izolátoru se většinou pohybuje maximálně kolem 3–5 m. Řada starších jímacích 

hydrogeologických vrtů v Sebranicích a okolí byla vystrojena na současnou exploataci kolektorů A+B, 
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takže tyto vrty sekundárně porušují těsnící funkci izolátoru A/B a hydraulicky kolektory A a B 

navzájem při zjz. okraji vysokomýtské synklinály propojují. 

 

Kolektor B 

Puklinový kolektor B je vázán na sedimenty bělohorského souvrství. Bělohorské souvrství tvoří 

cyklus, v kterém jsou naspodu jemnozrnné sedimenty (spongilitické slínovce a vápnité prachovce – 

opuky, rozšířené především v j. části vysokomýtské synklinály), které směrem do nadloží gradují do 

hrubozrnnějších písčitějších sedimentů (vápnité pískovce dominují hlavně v s. a z. části struktury). 

V genetické stratigrafii je spodní část bělohorského souvrství interpretovaná jako sekvence TUR 1, 

svrchní část jako TUR 2. 

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

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

kalcifikace. Charakteristický je obsah jehlic mořských hub. Při jejich podstatném zastoupení 

v sedimentu jde z petrografického hlediska již o spongolit. Obsah CaCO3 se pohybuje mezi 20 až 40 

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

dekalcifikovány a mají žlutavou barvu.  

Vápnité pískovce mají v orlicko-ždárském vývoji typické decimetrové polohy chalcedonových 

rohovců, vyšší obsah klastické slídy, ve spodní části pískovců dosahují obsahy CaCO3 40 a více 

procent. Pískovce mívají kolísavou příměs glaukonitu s přechody do glaukonitických pískovců. Barva 

pískovců je světle šedá, žlutá až žlutozelená či hnědozelená. Charakteristická je i chuchvalcová textura 

sedimentu způsobená intenzivní biogenní činností organismů. S přechodem do labského vývoje se 

stávají pískovce jemnozrnnější a přecházejí až do světle šedých spongilitických prachovců (opuk), 

které pak tvoří celý rozsah bělohorského souvrství. Na základě revize starších originálních popisů 

vrtných jader provedené v rámci projektu byl detailně vymezen areál písčitých sedimentů obsahujících 

typické silicifikované polohy (rohovce). 

Mocnost bělohorského souvrství kolísá v závislosti na modelaci předkřídového reliéfu. Maximální 

mocnost bělohorského cyklu byla ověřena vrtem u Sloupnice – 104 m. V oblasti holicko-novoměstké 

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

krystalinika, je mocnost bělohorského souvrství redukována až na 49 m (vrt ZK-1 v Zámrsku). 

Spodnoturonský kolektor je vyvinut prakticky v celé ploše území HGR 4270. Nejvyšší transmisivitu 

dosahuje ve dvou oblastech. V jihozápadní části území je to pásmo zhruba směru SZ–JV, široké asi 1 

až 3 km, které se táhne od jv. okraje struktury až k prameništi Pekla, vymezené transmisivitou řádu 10
-

3
 až 10

-2
 m

2
/s. Podobnou (a místy i vyšší) transmisivitu vykazuje i sv. část struktury j. od Tiché Orlice, 

kde je u bělohorského souvrství ověřena maximální transmisivita v rámci HGR 4270 vůbec (vrt LO-

5/3: T = 3.10
-2

 m
2
/s);. V jižní části vysokomýtské synklinály směrem k okrajům pánve transmisivita 

klesá až na hodnoty řádu 10
-7

 m
2
/s (vrty US-8 Přívrat, VS-7 Lezník, HV-1001 Pomezí).  

V centrální části pánve se projevuje zakleslá kra bělohorského souvrství nepatrnými až velmi nízkými 

transmisivitami (vrty Lo-10, Lo-13, VM-1, AVIA ČKD, Lo-9). Proti pásmům vysokých transmisivit 

je tato oblast oddělena flexurami majícími místy až hrásťovitý charakter: na SV choceňskou, na JZ 

šnakovskou a na Z malejovskou. Na jihu oblast střední části pánve odděluje příčný zlom u Javorníka. 

V širším okolí Šnakova je ale dokumentován výskyt vysoké transmisivity (vrty Lo-2, VM-2, Lo-20, 

VM-3; Žižka et al. 1985).  

Vnější omezení kolektoru B je dáno rozšířením spodnoturonských sedimentů na J a JZ a průběhem 

osy vraclavské antiklinály (na Z) a potštejnské antiklinály (na V). Za severní omezení orlicko-žďárské 
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facie bělohorského souvrství považujeme průběh izolinie transmisivity 10
-6

 m
2
/s (v linii přibližně 

Velká Skrovnice – Koldín – Choceň – Sruby – Dobříkov). V úseku mezi Radhoští a Dobříkovem je 

omezení kolektoru B sporné a mohlo by být dáno zmenšením jeho mocnosti na zámrské elevaci. 

Nadmořská výška stropu kolektoru B je většinou vyšší než nadmořská výška hladiny zvodně. 

V jihovýchodní části území – v okolí Mikulče – dochází ke snížení potštejnské antiklinály a tím i ke 

snížení báze kolektoru B až na úroveň přibližně 280 m n. m., tj. nejméně 100 m pod úroveň obvyklé 

hladiny zvodně. Z toho lze usuzovat, že by zde mohlo docházet ke vzájemnému přetékání vody 

kolektoru B mezi vysokomýtskou synklinálou a j. částí ústecké synklinály.  

Při žádném z dosud prováděných průzkumů se zatím nepodařilo detailně dokumentovat směr proudění 

vody v hraničním území mezi HGR 4270 Vysokomýtská synklinála, 4231 Ústecká synklinála v 

povodí Orlice a 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Je pravděpodobné, že ve zmíněných 

strukturách se při současných podmínkách vytváří zvodeň se shodnou hladinou, omezeně 

komunikující.  

Pozn.:  V rámci hydrogeologických průzkumů na lokalitách Opatov, Svitavy-Olomoucká a Svitavy-

Čtyřicet Lánů, probíhajících v letech 2010 až 2012, byl detailně sledován režim podzemních vod 

kolektorů B a C v ústecké a vysokomýtské synklinále. V rámci kolektoru B bylo potvrzeno, že 

spodnoturonské zvodně obou sousedících struktur spolu nekomunikují, naopak v rámci kolektoru C 

mají synchronní režim kolísání hladin obě struktury i napříč semanínského zlomu. Tato podobnost 

režimu podzemních vod ve vrtech kolektoru C se projevuje i dále na S od Opatova až k České Třebové 

v HGR 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice (Pavliš – Jiráček 2010, 2012).  

Doplňování kolektoru B je jednoznačné jen na výchozech bělohorského souvrství v oblasti Řetové a 

v nejjižnější části HGR 4270 v okolí Pomezí a Modřece. Úzké pruhy výchozů při zjz. okraji synklinály 

nemají pro infiltraci srážkových vod velký význam. Vysoké vydatnosti jednotlivých vrtů ale ukazují 

to, že nepříliš plošně rozsáhlé výchozy kolektoru nemohou zajistit dostatečnou dotaci a že kolektor B 

je tedy doplňován i z nadložního, plošně mnohem rozsáhlejšího kolektoru C prostřednictvím 

tektonických zón. 

Přírodní odvodňování kolektoru B je komplikované. K přirozenému odvodňování dochází hlavně 

v údolí Tiché Orlice – v úseku mezi Hrádkem a Pernou, a to v místech výchozů kolektoru B; dále 

pravděpodobně v údolí Loučné mezi Litomyšlí a Hrušovou především v prameništi Pekla, kde probíhá 

s vysokou pravděpodobností prostřednictvím tektonicky porušených nadložních kolektorů 

(přetékáním). K dalšímu odvodnění kolektoru B dochází v údolí Novohradky.   

Izolinie stropu kolektoru B znázorňuje Obrázek 4-36, Obrázek 4-24 i Obrázek 4-15.  
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Obrázek 4-35: Nové Hrady – pramen Nadymač, odvodňuje kolektor B (+ nejspíš s podílem kolektoru C) na J 

Vraclavského hřbetu 

Prameniště tvoří soustava jezírek a rybníčků, průměrná vydatnost se pohybuje kolem 86 l/s. (Foto: Geopark 

Železné hory, 2013, http://fotoarchiv.geology.cz/) 

 

 

Tabulka 4-8: Přehled hydraulických parametrů v kolektoru B na základě publikovaných údajů  

(Burda 1999, 2000, 2001; Čurda 2000, 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

severní část HGR 4270 (na S od Chocně) 3,47 6,81 5,2 12 střední (nižší střední) 

střední část HGR 4270 - Choceň (Lo-5, 5/4) ~6,9 7,48  2 velmi vysoká 

střední část HGR 4270 - s. okraj (Týništko VS-1) poblíž zlomu  ~5,6  1  

střední část HGR 4270 - Perná  (VS-3)  6,59  1 vysoká 

střední část HGR 4270 - sz. okraj (Zámrsk) 4,0 4,1  2 nízká 

střední část HGR 4270 – Vysoké Mýto okolí - Choceň západ 5,2*# 5,95  2 střední 

střední část HGR 4270 – Vysoké Mýto - Slatina 6,1# 6,84 6,46 4 vysoká 

střední část HGR 4270 - střed (Hrušová-V.Mýto-Lhůta-Vračovice) 3,28 4,9 4,06 4 nízká 

střední část HGR 4270 - JZ  (Javorník)  6  1  

střední část HGR 4270 - Pekla - Litomyšl 5,89 6,43 6,07 3 vysoká 

východní křídlo HGR 4270 -  Choceň-Brandýs-Sloupnice 2,85 6,1 5,26 9 střední (nižší střední) 

východní křídlo HGR 4270 -  řetovská pánev - sz. část 4,68 5,81 5,25 2 střední (nižší střední) 

jihozápadní část HGR 4270 (list 14-33 Polička) kolektor B 1,77 7,30 5,37 15 střední 

jihozápadní část HGR 4270 (list 14-33 Polička) kolektor A+B 5,04 6,24 5,80 7 střední (vyšší střední) 

jihovýchodní část HGR 4270 (list 14-34 Svitavy) 3,96 6,38 5,44 8 střední 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986) 
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Obrázek 4-36: Izolinie stropu kolektoru B  
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Kolektor B – výchozy představují plné plochy,  

fialové linie jsou hranice HGR 4270 a 4310 

 
Kolektor C - výchozy představují plné plochy 

Obrázek 4-37 Plošné rozšíření výchozové části kolektorů B a C 

 

Izolátor B/C 

Funkci izolátoru mezi kolektorem B a nadložním kolektorem C zastává bazální část souvrství 

středního turonu V–VII (Soukup 1956). Jedná se o vápnité jílovce až slínovce, které mají mocnost 

okolo 20 m, v místech tektonických poruch mají funkci spíše poloizolátoru. Samostatné hydraulické 

parametry izolátorů B/A, Ca/B (nejvýznamnější z hlediska těsnosti) a Cb/Ca v zájmovém území byly 

zkoušeny jen ojediněle. Transmisivita v jejich připovrchové zóně je odhadem nízká. 

 

Tabulka 4-9: Přehled hydraulických parametrů v izolátoru C/B na základě publikovaných údajů  

(Burda 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

severní část HGR 4270 (na S od Chocně) 3,11 4,84 4,36 4 nízká 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986) 

 

Kolektor C  

Kolektor C je vázán na jizerské souvrství střednoturonského stáří. Na většině území vysokomýtské 

synklinály se dělí na kolektor Ca (nižší část jizerského souvrství) a kolektor Cb (vyšší část jizerského 

souvrství). Mezi těmito kolektory je vyvinut mezilehlý poloizolátor Ca/Cb. Hydrogeologické funkce 

dílčích kolektorů a jejich poloizolátorů jsou komentovány níže.  
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Kolektor Ca 

Zvodeň kolektoru Ca je vyvinuta hlavně v jz. části území, v písčité facii kolektoru. Kromě 

infiltračních okrajů jde o zvodeň napjatou, s dominující puklinovou porozitou. Kolektor je 

charakterizován vysokou transmisivitou (vrty Lo-17 Makov, VS-6 Horní Újezd), která směrem k S, 

SV a V rychle klesá; v oblasti sz. od šnakovské flexury a s. od linie Hrušová – Sloupnice má nižší část 

jizerského souvrství spíše vlastnosti poloizolátoru.  

Nízké až velmi nízké transmisivity jsou doloženy také ve v. části struktury v širokém okolí Janova a 

Mendryky. Střední a vysoké hodnoty transmisivity jsou naopak prokázány v pruhu mezi Litomyšlí a 

Českou Třebovou (vrty HV-1 Pazucha – Suchá, Lo-12 Němčice, N-1 Člupek). Shodně jako u 

kolektoru B považujeme za s. ohraničení orlicko-žďárské facie v kolektoru Ca izolinii transmisivity 

řádu 10
-6

 m
2
/s (přibližně na spojnici obcí Velká Skrovnice – Koldín – Choceň – Sruby – Dobříkov). 

Napájení kolektoru Ca předpokládáme hlavně na výchozech při okraji synklinály a částečně 

z povrchových toků (Desinka u Desné, Jalový potok u Sebranic, Loučná u Karle). Nevylučuje se ani 

místní propojení kolektoru Ca po puklinách s nadložím (zejména při okrajích pánve) a s podložním 

kolektorem B (uvnitř pánve).  

K odvodnění kolektoru Ca dochází jednak v údolí Loučné především v prameništi Pekla, kde 

geofyzikálnlím měřením byla detekována vyzdvižená, tektoniky omezená kra plnící funkci 

„otevřeného hrdla“, tak zřejmě i v okolí pramene Končiny v blízkosti vrtu Lo-21. Dochází k němu i 

v četných pramenních vývěrech a příronech do toků v údolí Loučné (Benátky), Jalového potoka (Nová 

Ves) a Desné (Osík).  

V centru vysokomýtské synklinály má kolektor Ca velmi plochou konfiguraci s piezometrickou úrovní 

hladiny podzemní vody na kótách 370 m až 380 m n. m. V místech položených topograficky nízko 

podél Loučné v okolí Hrušové a Cerekvice nad Loučnou tak kolektor Ca získává výrazně pozitivní 

artéský charakter s tlaky odpovídající úrovni až +80 m nad terénem. Podél zlomu v úseku Vračovice – 

Končiny piezometrické napětí v kolektoru Ca náhle klesá na kótu 320 m až 330 m n. m. Tato výrazná 

deprese v piezometrické úrovni je pokládána za projev soustředěné drenáže podzemní vody po 

tektonické zóně do nadložního kolektoru Cb (efekt tlakového odlehčení hydrogeologické struktury). 

Pramenní vývěry z kolektoru Ca v místech nasedání mladších souvrství jsou většinou přelivného typu.  

 

Tabulka 4-10: Přehled hydraulických parametrů v kolektoru Ca na základě publikovaných údajů  

(Burda 2000, 2001; Čurda 2000, 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

střední část HGR 4270 - Brandýs - Choceň 5,66 6,22 5,94 2 střední 

střední část HGR 4270 -  Vysoké Mýto ~5 6,1# ~5,6# 3 střední 

střední část HGR 4270 -  Pekla – Vysoké Mýto 2,23 4,08* 3,25 3 velmi nízká 

střední část HGR 4270 -  (Pekla-Sloupnice-Litomyšl-Javorník) 5,11 6,14 5,58 6 střední (vyšší střední) 

východní křídlo HGR 4270 (mimo Sloupnice) 1,6 4,54 3,03 4 velmi nízká 

východní křídlo HGR 4270   Němčice, Suchá (+kolektor B) 4,89 6,7 5,58 4 střední (vyšší střední) 

východní křídlo HGR 4270 - Kozlov  4,65  1 nízká 

jihozápadní část HGR 4270 (list 14-33 Polička) 4,30 6,71 5,71 14 střední (vyšší střední) 

jihovýchodní část HGR 4270 (list 14-34 Svitavy) 4,49 6,47 5,63 8 střední (vyšší střední) 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986); # -.včetně kolektoru Cb 

 

Rozsah a izolinie povrchu kolektoru Ca znázorňuje Obrázek 4-38, Obrázek 4-11 i Obrázek 4-10. 
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Obrázek 4-38 Izolinie stropu kolektoru Ca (m n. m.)  
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Poloizolátor Ca/Cb 

Mezi spodní a svrchní částí jizerského souvrství se vyskytuje přibližně 20 m mocná poloha slínovců a 

prachovců, která má charakter lokálního poloizolátoru Ca/Cb (pásmo IXab). Několika vrty je tento 

poloizolátor propojen a jsou tak společně jímány obě střednoturonské zvodně (např. vrty JH-1 Janov, 

BT-2 Benátky). 

 

Tabulka 4-11: Přehled hydraulických parametrů v izolátoru C/B na základě publikovaných údajů  

(Burda 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

severní část HGR 4270 (na S od Chocně) ~2 5,14 4,06 8 nízká 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986) 

 

 

Obrázek 4-39: Brandýs nad Orlicí – ukázka izolační funce Cb/Ca - vývěry z báze kolektoru Cb uprostřed 

prudkého svahu dále stékají po podložním izolátoru do údolí Tiché Orlice (foto Jiří Burda 2012) 

 

Kolektor Cb 

Vyšší zvodeň středního turonu (pásmo IXcd – souvrství kallianasových pískovců) se kryje 

s rozšířením kolektoru Cb. Tento kolektor je převážně puklinového charakteru. Hladina zvodně je na 

většině území volná, jen ve středu území pod pokryvem mladších sedimentů je napjatá. 

Transmisivita kolektoru je v centrální a sv. části struktury vysoká, místy dokonce velmi vysoká 

(prameniště Pekla, vrt Lo-10/1 Vračovice). Směrem k okrajům pánve transmisivita klesá až na střední 

hodnoty, při okrajích pak dosahuje už jen nízkých hodnot. To je v celkové relaci s klesající mocností 

kolektoru. V severozápadní části struktury je to rovněž způsobeno faciální změnou – ubýváním písčité 

a přibýváním prachovito-jílovité složky v kolektoru Cb (dochází k němu od báze – tím se i zmenšuje 

mocnost). V hlubokých údolích na J území (údolí Loučné, Jalového potoka, Desné) kallianasové 
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pískovce často chybí, dna údolí jsou budována nepropustným souvrstvím středního turonu IXab; 

kallianasové pískovce jsou denudovány i v údolí Tiché Orlice.  

K napájení kolektoru Cb dochází prakticky v celé ploše struktury, s výjimkou centrální části, kde 

kallianasové pískovce jsou překryty vápnitými jílovci svrchnoturonsko-coniackého souvrství. Na 

většině území, budovaného těmito pískovci, nevznikají trvalé vodní toky. V křídlech synklinály je i u 

toků vtékajících na pískovcové skalní podloží zaznamenán úbytek vodnosti (Desná pod Osíkem, 

Jalový potok mezi Novou Vsí a Čistou, Loučná nad Litomyšlí). K napájení kolektoru dochází tedy i 

tímto způsobem. 

K odvodňování dochází jednak pramenními vývěry, jednak přírony do vodních toků. Hlavní pramenní 

skupiny, na nichž dochází k odvodnění zvodněných kallianasových pískovců, jsou: 

– prameny v Končinách, 

– prameny v údolí Jalového potoka pod Pohodlím a Novou Vsí, 

– prameny v Osíku,  

– prameny v Benátkách a v Litomyšli, 

– prameniště Pekla, 

– prameniště V Korytech u Šnakova, 

– prameniště Vračovice – Zálší. 

Největší přírony do toků jsou zaznamenány na Loučné, v úseku odpovídajícím prameništi Pekla, dále i 

v trati Loučné mezi Litomyšlí a Cerekvicí nad Loučnou a v údolí Desné v úseku prameniště Osík. 

Prameniště Pekla a V Korytech jsou založena v tektonicky predisponovaném území.  

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými kolektory existuje, ale jen omezeně, proto si podzemní vody 

jednotlivých kolektorů zachovávají odlišné chemické složení a většinou i různou piezometrickou 

úroveň hladin. Ve středu pánve toto propojení zřejmě existuje v hlavních prameništích (např. Pekla – 

pramen Pekla II, pramen Končiny). 

V místě tektonického uzlu na křížení javornického zlomu se zlomem Pekla v oblasti Pekel se do 

vodního toku Loučné mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hrušovou na vzdálenosti 2 km odvodňuje 

v průměru 700 l/s, k tomu ještě vyvěrá podzemní voda v pramenech Pekla I, II o úhrnné vydatnosti 

100 l/s. Toto je nejvýznamnější odvodnění podzemních vod z j. části struktury, které představuje po 

tento profil 80 % základního odtoku Loučné. Zbylých 20 % se do Loučné odvodňuje od tohoto úseku 

až po Radhošť (uzávěrový profil hydrogeologické struktury).  

Mnoho pramenních vývěrů je na levostranném přítoku Loučné v povodí Desné. Tento vodní tok 

pramení v krystaliniku, po vtoku do svrchnokřídové struktury část své vodnosti ztrácí. Samotné horní 

povodí Loučné má specifický charakter v tom, že po soutok s Jalovým potokem (celková plocha 

povodí 112 km
2
) bývá v průměru tři čtvrtě roku koryto Loučné suché. Jedná se o typický infiltrační 

typ povodí ve vyšších polohách křídových struktur (analogem je horní povodí Třebovky v sousední 

ústecké synklinále).  

Izolinie povrchu kolektoru Cb znázorňuje Obrázek 4-40, Obrázek 4-9 i Obrázek 4-10. 
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Obrázek 4-40 Izolinie stropu kolektoru Cb  (m n. m.) 
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Tabulka 4-12: Přehled hydraulických parametrů v kolektoru Cb na základě publikovaných údajů  

(Burda 1999, 2000, 2001; Čurda 2000, 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

severní část HGR 4270 (na S od Chocně - izolátor, výjimečně 

kolektor) 

4,2 5,73* 5,11 6 střední (nižší střední) 

střední část HGR 4270 - sz. okraj (sz. od V.Mýta) 2,96 4,7 3,91 3 nízká až velmi nízká 

střední část HGR 4270 - V.Mýto – okolí 5,2 5,8  2 střední 

střední část HGR 4270 - Choceň – Sloupnice 3,7 6,88 5,25 16 střední 

střední část HGR 4270 - okolí Džbánova x 4,2  2 nízká 

střední část HGR 4270 - Litomyšl-Pekla-Zálší-V.Mýto 5,6 7,8 6,41 14 vysoká 

střední část HGR 4270 - JZ (Javorník) 5,48 6 5,52 4 střední 

jihozápadní část HGR 4270 (list 14-33 Polička) 4,48 6,52 5,65 8 střední (vyšší střední) 

jihovýchodní část HGR 4270 (list 14-34 Svitavy) 5,43 6,66 6,15 3 vysoká 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986); * - po torpedaci 

 

 
Obrázek 4-41: Sloupnice – Končiny, pramen pod kaplí  

Poblíž zlomu, částeční odvodnění východní vyzdvižené kry vysokomýtské synklinály (Foto: Jiří Burda 1994, Pavel 

Hrdlička, 2014, CC BY-SA 3.0) 

 

Regionální izolátor teplického až březenského souvrství a kolektor Dr (rohatecké vrstvy) 

Jíly, jílovce, slíny a slínovce teplického souvrství (pásmo Xabc) vytvářejí stropní izolátor D/Cb 

Zvonivé inoceramové opuky rohateckých vrstev (pásmo Xd) tvoří hydrogeologické prostředí 

kolektoru Dr s nízkou transmisivitou, který má pouze omezený význam pro místní zásobování 

s vydatností jímacích objektů řádu desetin l/s. Kolektor Dr neboli rohatecké vrstvy představují 

silicifikované vápnité jílovce, které tvoří pevné lavice (tvrdší než podložní izolátor teplického 
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souvrství a nadložní izolátor březenského souvrství). Hydraulické parametry kolektoru Dr se vpodstatě 

neliší od parametrů připovrchové zóny izolátorů; jejich transmisivita je převážně nízká. Kolektor Dr 

spolu s podložním izolátorem Kt (příp. s relikty nadložního izolátoru Kbz) představuje stropní izolátor 

významnějšímu kolektoru Cb. 

Teplické až březenské souvrství charakterizuje lokální proudění k místním erozním bázím. Odvodňují 

se především skrytě do potoků, prameny jsou vzácné, např. Na Zavadilce nebo vysychající pramen na 

v. okraji Pekel nebo pramen z. Sedliště, který vznikl po proříznutí kolektoru Dr plynovodem. 

Pozoruhodná je zázračná studánka pod kostelem v Knířově (Obrázek 4-42) s 2 sochami svatých 

(odvodňuje kolektor Dr). Ostatní větší prameny vyvěrající z kolektoru Dr jsou prameny vzestupné, 

které odvodňují převážně podložní kolektor Cb. Kolektor Cb se často odvodňuje vzestupně 

prostřednictvím puklin v teplickém až rohateckém souvrství, takže vzniká dojem, že kolektor Dr je 

odvodňován množstvím vydatných pramenů (prameniště V Korytách u Vysokého Mýta, prameny 

Svatý Antonín a Ve sklepě v Nedošíně, prameny v Tržku, v Kornici - Obrázek 4-43, pramen 

Bohuňovické jezero, aj.), a tedy zdánlivě že kolektor Dr má větší hydrogeologický význam než 

odpovídá skutečnosti. 

  

Tabulka 4-13 Přehled hydraulických parametrů v teplickém až březenském souvrství v HGR 4270 a jeho 

nejbližším okolí 

(převážně přípovrchová zóna), na základě publikovaných údajů (Burda 2001) 

 Ymin Ymax Yprůměr n velikost transmisivity 

Březenské souvrství 3,86 5,58 4,26 9 nízká 

Kolektor D (rohatecké vrtvy) 3,9 6,07 4,9 39 nízká 

Teplické souvrství 3,3 5,73 4,9 24 nízká 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; Z – index propustnosti; velikost transmisivity – ve smyslu Krásného (1986) 

 

 

Obrázek 4-42: Vysoké Mýto – Knířov zázračná studánka pod hřbitovem, nejhezčí studánka z kolektoru D  

(foto Jan Dostál 2011, mapy.cz) 
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Obrázek 4-43: Kornice – „pramen u silnice“ 

Příkdlad vydatného pramene vyvěrajícího z rohateckých vrstev (zdánlivě kolektor Dr), avšak ve skutečnosti 

odvodňující podložní kolektor Cb po tektonice (foto Jiří Burda 1996) 

 

Terciér 

Terciérní říční a jezerní sedimenty (převážně štěrkopísky) tvoří plošně nepříliš rozsáhlé terasy 

pliocenní až miocenní Orlice s. od Brandýsa. Na severním okraji jejich výskytu u Turova nebyla 

podzemní voda vůbec zastižena. Na jižním okraji výskytu u Němčí byla podzemní voda zastižena v 

jílech. Transmisivita je na hranici nízké až střední, propustnost je mírná. Terasu odvodňují pramenní 

vývěry, které ji lemují z v. strany u Němčí. Praktický význam pro zásobování vodou, vzhledem k malé 

mocnosti a rozsahu terasy, je však omezený na několik využívaných pramenů a studní v Němčí (k 

veřejnému odběru slouží studánka u hasičské zbrojnice – přetok ze dvou pramenních jímek o 

vydatnosti řádově desetiny l/s).   

 

Tabulka 4-14: Transmisivity (index Y) a propustnosti (index Z) v terciéru  

v zájmovém území (na listu 14-31 Burda 1999) 

Ymin Ymax Yprůměr n Zmin Zmax Zprůměr  n 

5,14 4,85 5,03 3 4,8 4,85 4,82 3 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; Z – index propustnosti 

 

Kvartér 

Hydrogeologicky významné jsou v zájmovém území pouze kvartérní fluviální štěrkopísky. 

Spíše střední než vysokou transmisivitu a dosti silnou propustnost mají sedimenty údolních niv 

Loučné, Tiché Orlice a patrně i Desné (Desinky). V Chocni a s. od Chocně tvoří rozsáhlou údolní nivu 

též würmská terasa – tato rozsáhlá údolní niva (včetně na ni navazující terasy stáří riss–mindel) má 

transmisivitu vysokou až velmi vysokou, sedimenty jsou dosti silně až silně propustné. Z údolí 

ostatních vodních toků nejsou údaje, ale vzhledem k jejich malé mocnosti a omezenému plošnému 

rozsahu bude patrně transmisivita nízká. 

Rozsáhlé terasy Tiché Orlice z. a sz. Chocně (riss–mindel) mají převažující transmisivitu střední a 

dosti silnou propustnost. Málo mocná terasa (kolem 1 m) ve Vysokém Mýtě má transmisivitu 
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nanejvýš nízkou. Vzhledem k nedostatku údajů pouze odhadujeme, že ostatní terasové výskyty mají 

transmisivitu nanejvýš nízkou, některé mohou být bezvodé. 

Údolní niva je hydraulicky spojena s vodním tokem. K infiltraci dochází po celé ploše výskytu 

kvartérních sedimentů, omezeně pak v případě výskytu pokryvu sprašových a povodňových hlín. 

Především v případě Loučné po Vysoké Mýto a Tiché Orlice po Choceň dochází k odvodňování 

křídových kolektorů do kvartéru údolní nivy nebo přímo do vodního toku. Odvodnění teras se děje 

vrstevnými prameny tvořícími někdy pramenní linie a počátky potoků na okraji teras. 

 

Tabulka 4-15: Transmisivity (index Y) a propustnosti (index Z) v kvartéru  

v zájmovém území na listu mapy 14-31 Vysoké Mýto (Burda 1999) 

 Ymin Ymax Yprůměr n Zmin Zmax Zprůměr  n 

Qh Loučná 4,69 7,1 5,97 16 5,01 6,45 5,53 13 

Qh + Qp Tichá Orlice - Choceň 5,5 7,15 6,42 28 5,19 6,57 5,91 18 

Tichá Orlice - Kerhartice (Qh + perm) 5,86 6,45 6,19 6 4,33 5,86 5,45 6 

Y – index transmisivity; n – počet údajů; Z – index propustnosti; Qh - holocén (údolní niva), Qp - pleistocén (terasy) 

 

Prostorová distribuce hydraulických parametrů (zpracovaná v rámci projektu pro účely především 

matematického modelování) a podrobná analýza oběhu podzemní vody v kolektorech A, B i C je 

uvedena v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

 

 

4.4 HYDROCHEMIE 

CHEMISMUS PODZEMNÍCH VOD - POPIS 

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

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Chemismus podzemních vod vysokomýtské synklinály 

byl relativně nedávno podrobně popsán zejména ve smyslu prostorového rozložení jednotlivých 

hydrochemických typů (dle 20 mval %) a celkové mineralizace (Burda 1999, 2000; Čurda 2000, 2001; 

Žižka 1991). Následující popis - přibližně od severu k jihu - je tedy zpracován především na základě 

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

mval%), která je zcela novým dílem. 

 

Okrajové části vysokomýtské synklinály (vraclavský hřbet, severní část synlinály, potštejnská 

antiklinála a východní křídlo synklinály) nemají typický chemismus podzemních vod platný pro 

většinu HGR 4270, zároveň mimo připovrchové zóny je zde nedostatek údajů z vrtů. Proto jsou tyto 

oblasti popsány samostatně.  

Vraclavský hřbet tvoří západní okraj HGR 4270 s přesahem do sousedního HGR 4310. Kolektor B 

má hydrocehemický typ typ CaMg-HCO3 (dle 20 mval%) s celkovou mineralizací 0,54 g/l, se 

zvýšeným obsahem Fe. Kolektor Ca: má poněkud odlišný hydrochemický typ (Ca-HCO3SO4) a vyšší 

mineralizaci (0,83 g/l) než kolektor B. Celková mineralizace podzemní vody z vrtů v kolektoru Cb i 

izolátru Cb/Ca je prakticky totožná – v průměru 0,66 g/l (0,52-0,83g/l), v izolátoru bývá podíl Mg, 

v kolektoru Na, převažující chemícké typy v kolektoru Ca jsou Ca-HCO3 a CaNa-HCO3. Pitným 
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účelům často nevyhovují zvýšené obsahy NO3, někdy NH4 a Fe. Prameny v  kolektoru Cb mají 

chemický typ Ca-HCO3SO4, méně často Ca-HCO3. Celková mineralizace dosahuje 0,53-0,61 g/l v 

území Domoradice - Svařeň; relativně vysoká je v pramenech ve Vraclavi 0,63-0,93 g/l. Obsahy NO3  

velmi často překračují 50 mg/l (překračují hodnoty povolené pro pitné účely). 

Severní část vysokomýtské synklinály (na sever od Chocně a Tiché Orlice) trpí nedostatkem údajů 

z hlubších částí struktury. Chemismus podzemní vody z hlubších vrtů v kolektoru A je znám pouze z 

vrtu SK-22c – chrakterizuje jej vysoká celková mineralizace 1,1-1,3 g/l, chemický typ Na(CaMg)-

HCO3Cl, pozoruhodná je nepřítomnost SO4 (pouze 0,36-1,59 g/l 1982-91), pro pitné účely je tato 

podzemní voda nevhodná. Na výchozu kolektoru A má podzemní voda naopak nízkou celkovou 

mineralizaci 0,26 g/l a zcela odlišný chemický typ Ca-SO4HCO3. Podzemní voda v kolektoru B má 

celkovou mineralizaci střední 0,3-0,6 g/l, nejčastěji kolem 0,4 g/l. Chemický typ je obvykle CaNa-

HCO3 a CaMg-HCO3. Pro pitné účely nevyhovují někdy obsahy Fe, NH4. Podzemní voda 

v turonských izolátorech má podobný charakter jako v kolektoru B - mineralizace 0,4-1 g/l, chemický 

typ Ca-HCO3 až CaMg-HCO3SO4, pro pitné účely nevyhovuje Fe a NH4. 

Na potštejnské antiklinále severně od Tiché Orlice vystupuje k povrchu i krystalinikum, perm a 

kolektor A. Krystalinikum charakterizuje smíšený hydrochemický typ Ca(Na)-HCO3SO4, který s 

vyskytuje v žule i v rule. Celková mineralizace je převážně nízká 0,1-0,5 g/l. Podzemní vody v 

kolektoru A (cenoman) ve vyšších výchozových polohách na potštejnské antiklinále (v nadmořských 

výškách nad 450 m) mají z hlediska vyhl. 252/2004 Pitná voda nevhodný chemismus – charakterizuje 

je nízká až velmi nízká mineralizace, nízké, případně chybějící hydrogenuhličitany, nízké obsahy 

Ca+Mg, nízké pH, voda má naopak vysoké obsahy Al – často nad 1 mg/l (povolená hodnota je 0,2 

mg/l) - a to i v pěkně upravených pramenech s hrnečky vybízejícími k pití. Prameny v nižších 

nadmořských výškách mají nízkou celkovou mineralizaci 0,15-0,17 g/l, s chemickým typem Ca-

HCO3SO4. Ve vyšších nadmořských výškách apříklad Koskovy studánky pod Ámosem a nad Hájkem 

mají chemický typ CaMg(Al)-SO4, průměrnou mineralizaci 0,11 g/l, pro pitné účely nevyhovuje nízká 

tvrdost, nepřítomnost HCO3, nízké pH 4,3-4,6, vysoké obsahy Mn 0,7-1,1 mg/l, velmi vysoké obsahy 

Al 1,8-2,5 mg/l (roku 1994 až 1997). 

Podzemní vody ve východním křídle vysokomýtské synklinály charakterizuje především nižší 

celková mineralizace, zejména kolektoru Ca, než ve vlastní vysokomýtské synklinále. Kolektor A má 

celkovou mineralizaci kolem 0,35 g/l, zvýšené obsahy Fe, bez NO3. Kolektor B má celkovou 

mineralizaci kolem 0,3 g/l, chemický typ Ca-HCO3, bez NO3 a bez Fe. Na výchozech (oblast Přívrat - 

Klopoty) jsou mineralizace překvapivě vyšší až >0,4 g/l, mají vyšší obsahy NO3  (až 40 mg/l), vyšší 

podíl SO4  (45 mg/l). V prameni v Klopotech (směsná voda z kolektorů B, A, a z permu), který má typ 

Ca-HCO3SO4(NO3), je dokumentován vzrůst NO3  na dvojnásobek (1978-1991), což ukazuje na 

ovlivnění kyselými dešti a zemědělstvím (Žižka 1991). Kolektor Ca má celkovou mineralizaci kolem 

0,3 g/l (Němčice, Zlatý Pásek), tato roste k Z (celková mineralizace ve vysokomýtské synklinále je 

kolem 0,6 g/l),. Chemický typ je Ca-HCO3, v případě malé mocnosti nadloží může být chemický typ 

Ca-HCO3SO4. Vody jsou kyselé až slabě alkalické, středně tvrdé. Onsahy NO3 se pohybují mezi 10-50 

mg/l. Obsahuje více Sr (kolem 1,5 mg/l) než ostatní kolektory (kolem 0,5 mg/l). neobsahuje Fe (Žižka 

1991). V průběhu času vykazuje prameniště Zlatý pásek nárůst mineralizace z 0,24 g/l (1960-69) na 

0,28 g/l (1977-94), především díky nárůstu NO3 (z 12 na 23 mg/l). Podzemní vody kolektoru Cb mají 

nejvyšší celkovou mineralizaci - kolem 0,5 g/l. Charakterizuje je méně výrazný chemický typ Ca-

HCO3 pro vyšší obsahy NO3, Cl a SO4. Vody jsou dosti tvrdé až tvrdé, 30-70 mg/l SO4, kolem 25 mg/l 

Cl. Typické jsou vysoké obsahy NO3 kolem 30 až >50 mg/l (často překračují povolené obsahy ve 

vyhl. 252/2004 Pitná voda), běžné je bakteriální znečištění. Nízké jsou obsahy Fe. V zámovém území 

se v pramenech jedná o krátký oběh podzemní vody, proto je celková mineralizace poměrně nízká 

kolem 0,3 g/l (Klopoty, Hrádek, Řetová, H. Sloupnice, Člupek).       
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Obrázek 4-44: Klopoty - pramen odvodňující kolektory A, B i perm 

pramen byl považován za léčivý, proto došlo k založení kaple Panny Marie Pomocné z roku 1812  

(http://mapio.net/pic/p-87475281/) 

 

Střední část vysokomýtské synklinály 

V centru vysokomýtské synklinály je kolektor A izolován od přítoku vody z povrchu i z nadložních 

zvodní, naopak dochází zde zřejmě odvodnění kolektoru A pomocí puklinových pásem. Chemismus 

dokumentuje dlouhou dobu zdržení v prostředí omezené výměny vody, což zapříčiňuje silnější 

mineralizaci 0,5-0,7 g/l a chemický typ NaCa-ClHCO3 až CaNa-HCO3ClSO4, s vysokými obsahy Fe a 

s obsahem H2S (Žižka 1991). V prameništi Pekla je nižší mineralizace 0,41 g/l, chemický typ NaCa-

ClHCO3, pH neutrální, kolektor A se zde doplňuje se patrně i z nadložních kolektorů. Ve v. a sv. části 

(u Sloupnice a u Brandýsa) má podzemní voda kolektoru A mineralizaci kolem 0,3 g/l, chemický typ 

Ca-HCO3SO4, což je typické pro východní křídlo vysokomýtské synklinály. 

Kolektor B charakterizuje jednotný hydrochemický typ Ca-HCO3. Celková mineralizace mírně vzrůstá 

od J k S: 0,27 g/l na jihu jižní části vysokomýtské synklinály, 0,3-0,32 g/l v prameništi Pekla, až po 

0,35 g/l na severu vysokomýtské synklinály. Kolektor B má nejkvalitnější vodu z využívaných 

kolektorů v HGR 4270, výjimkou jsoue zvýšené obsahy Fe ve střední části 3-6 mg/l, bez NO3, bez P, 

bakteriologicky nezávadná (Žižka 1983, 1991). Severně od linie Vraclav - Choceň, má chemický typ 

CaNa-HCO3Cl, z důvodu větší vzdálenosti od míst infiltrace a většího podílu jílových minerálů. V 

údolí Tiché Orlice (vrty Lo-5, VS-3) je vyšší podíl Mg (chemický typ CaMg-HCO3). Chemický 

charakter vody z vrtu Lo-20/1 (j. část vysokomýtské synklinály) se za období 1982-1991 nezměnil, 
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patrný je pouze pokles obsahů SO4 z průměrně 29 mg/l (1982-84) na průměrně 15 mg/l (1990-91), 

nevyhovuje Fe, podobný pokles SO4 zaznamenaly také vrty Lo-5/0 a Lo-5/3 v Chocni. Převážně žádné 

změny jsou dokumentovány (od 70. let 20. stol. do roku 1991) na vrtech: Lo-14/1, CL-1, Lo-8B, Lo-

7B, Lo-15/1, Lo-11/1, US-19T, SK-22T (Žižka 1991). 

Pro kolektor Ca je typická celková mineralizace podzemní vody 0,5-0,6 g/l. V infiltračním území klesá 

celková mineralizace pod 0,3 g/l (vrt Lo-12, pramen Zlatý pásek v Němčicích). Směrem do středu 

vysokomýtské synklinály mineralizace roste. V oblasti Pekel dosahuje kolem 0,6 g/l, což je nejvyšší 

hodnota ze všech kolektorů. Chemický typ podzemních vod je převážně Ca-HCO3, v okolí Pekel s po-

dílem Na a Mg. Podzemní voda kolektoru Ca je obvykle bez Fe, s nízkými obsahy NO3, voda je 

vhodná pro vodárenské jímání. V nejhlubší části v okolí Pekel má podzemní voda výrazně redukční 

charakter - obsahuje NH4, Fe, H2S. 

Kolektor Cb má o něco nižší celkovou mineralizaci než kolektor Ca - kolem 0,5 g/l. Podzemní voda 

má slabě alkalickou reakci (pH 7,1-7,4), chemický typ Ca-HCO3, Ca-HCO3SO4, zvýšené obsahy NO3 

(převážně 30-40 mg/l, i >50 mg/l), zvýšenou tvrdost, nízké obsahy Fe, běžné je bakteriální znečistění. 

V kolektoru Cb zakrytém izolátorem teplického až březenského souvrství roste podíl Na (např. vrt SO-

21 u Srubů a SK-22 Číčová mají hydrochemický typ NaCa-HCO3). Od r. 1979 výrazně vzrostla 

mineralizace pramene Pekla II z 0,42 na 0,48 g/l, výrazně vzrostly též obsahy NO3, Cl, SO4.  

Na S střední části vysokomýtské synklinály (Slatina, Darebnice), má podzemní voda v kolektoru Cb 

už vysokou mineralizaci 0,7-1,5 g/l
  
a chemický typ NaCaMg-Cl, NaCa-SO4HCO3, s vysokými obsahy 

NH4 až 2,2 g/l, charakterizující redukční prostředí stagnující podzemní vody v tektonicky zakleslé kře. 

Severně od Javorníka, v. od Chocně po vrt VS-108 a v. od linie Tisová - Sloupnice má kolektor Cb 

chemický typ CaNa-HCO3Cl. 

Prameny v kolektoru Cb mají chemický typ Ca-HCO3, méně často Ca-HCO3SO4. Poměrně variabilní 

je celková mineralizace - nejčastěji kolem 0,6 g/l (V Korytech, Zálší, Javorník, Nedošín, Tržek, 

Domoradice, Svařeň), obsahy NO3 často překračují 50 mg/l. Poněkud nižší mineralizace se vyskytuje 

na Peklech (Pekla I 0,53 g/l, Pekla II 0,47 g/l což indikuje možný příron podzemní vody z kolektoru 

B), obsahy NO3 dosahují kolem 30 mg/l. V Chocni je v pramenech celková mineralizace kolem 0,5 g/l, 

v Brandýse kolem 0,4 g/l (což naznačuje blízkost infiltračního území a tedy krátký oběh podzemní 

vody), podobně jako v Končinách; NO3 často překračují 50 mg/l. Relativně nízká mineralizace 

pramenů v Litomyšli kolem 0,4 g/l je vysvětlitelná možným podílem podzemní vody z kolektoru B. 

Chemismus podzemní vody kolektoru Dr je značně variabilní, důvodem je i poměrně vysoké 

znečistění. Chemický typ je rozmanitý Ca-HCO3, CaMg-HCO3, CaMg-HCO3SO4, CaMgNa-

HCO3SO4, celková mineralizace je poměrně vysoká, obvykle mezi 0,6-1,2 g/l. Často pro pitné účely 

nevyhovují obsahy NO3, Fe, NH4, vysoká tvrdost. Pramen z kolektoru Dr „Na Zavadilce“ v Litomyšli 

má chemický typ Ca-HCO3(SO4), celkovou mineralizaci 0,63 g/l a vysoký obsah NO3 >70 mg/l. 

Chemické složení podzemní vody ve vysokomýtské synklinále ve vrtech od konce 70.let do roku 1991 

nevykazovalo podstatné změny; což je zásadní odlišnost od pramenů, kde je dokumentován nárůst 

celkové mineralizace, obsahu NO3, SO4 a Ca - tento jev byl zřejmě zatím omezen na krátkou doubu 

oběhu poduemní vody v blízkosti výchozů kolektoru. 

Chemismus vody v řece Loučné vykazuje prokazatelný vliv příronu podzemních vod z kolektoru Cb z 

prameniště Pekla – nárůst celkové mineralizace nad a pod prameništěm z 0,457 g/l nad prameništěm 

na 0,503 g/l pod prameništěm, obdobně nárůst dusičnanů, síranů a vápníku (Žižka 1991). 
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Jižní část vysokomýtské synklinály 

Podzemní vody kolektoru A mají příznivé hydrochemické vlastnosti v j. části HGR 4270. Jakost 

podzemní vody kolektoru A je velmi výrazně podmíněna vzdáleností odběrného objektu od místa 

infiltrace, hloubkou uložení kolektoru a mineralogickým složením kolektoru, které se promítá i do 

velikosti hodnot filtračních parametrů: silně jílovité nebo vápnito-jílovité sedimenty vykazují 

podstatně nižší  podíl průlinové porozity a protože jsou i plastické, ani jejich tektonické porušení 

neznamená výrazné zvýšení jejich puklinové porozity. Jde obvykle o neutrální, poměrně málo celkově 

mineralizované (0,25–0,27 g/l) podzemní vody Ca-HCO3 až Ca-HCO3SO4 typu, často s obsahy Fe 

kolem 0,1 mg/l. Při j. okraji vysokomýtské synklinály není ještě vyvinuto redukční prostředí, takže v 

podzemních vodách kolektoru A nejsou zastoupeny amonné ionty, dusík je přítomen ve formě 

dusičnanových iontů, jejichž koncentrace nepřesahují limity pitné vody pro přípravu kojenecké stravy. 

Směrem k ose synklinály narůstá hodnota celkové mineralizace podzemních vod kolektoru A až na 

0,35 g/l, objevují se amonné ionty (do 0,5 mg/l) za současného nárůstu koncentrací železa (0,5–

2 mg/l). Přítomnost stopových množství sirovodíku dokumentuje vývoj redukčního prostředí ve 

zvodněném kolektoru A, který probíhá konformně se směrem proudění podzemní vody od 

infiltračních výchozů do centra pánve. Podél osy synklinály je kolektor A zcela izolován od infiltrace 

vody z povrchu i z nadložních kolektorů, naopak tu do nadložních kolektorů dochází zřejmě k jeho 

odvodňování po puklinových zónách subparalelních s osou synklinály.  

Kolektor B je vázaný především na jemnozrnné vápnité  spongilitické pískovce až prachovce s  

výhradně puklinovou porozitou. Chemické složení podzemní vody kolektoru B vykazuje výrazné 

zákonitosti: neutrální až slabě alkalické podzemní vody kolektoru B jsou v souladu s jeho poměrně 

jednotným mineralogickým složením dominantního Ca-HCO3 typu. S postupující vzdáleností od 

infiltračních čel mírně přibývá hořečnatých iontů a voda tak přechází do CaMg-HCO3 typu za 

současného mírného nárůstu hodnot celkové mineralizace (přibližně z 0,27 na 0,33 g/l). Kvalitní 

podzemní vody z kolektoru B lze tedy jímat prakticky v celém rozsahu vysokomýtské synklinály. 

Podzemní voda je velmi vhodná pro vodárenské využití, protože většinou vyžaduje pouze hygienické 

zabezpečení, případně jednostupňové odželeznění, neboť průměrné koncentrace železa se pohybují na 

úrovni kolem 0,1 mg/l. V časovém vývoji lze pozorovat na okrajích synklinály nárůst koncentrací 

dusičnanů (např. vrt CL-1 Čistá z 6 na 9 mg/l), přesto si tento kolektor uchovává v rámci HGR 4270 

nejkvalitnější podzemní vodu a mimo plošně zanedbatelná území s absencí prvků přirozené ochrany 

nadložními kolektory ho lze účinně chránit.  

V kolektoru Ca je zřetelně patrná zonálnost chemismu podzemní vody, kdy celková mineralizace a 

chemické složení podzemní vody přesně odrážejí vzdálenost od oblasti infiltrace. Při okrajích 

synklinály v jejím v. křídle dosahuje nejnižších hodnot celková mineralizace (do 0,3 g/l), která 

směrem k ose synklinály vzrůstá až na hodnoty běžně kolem 0,4 či 0,5 g/l. V oblasti odvodnění 

(prameniště Pekla) dosahuje hodnota celkové mineralizace až kolem 0,6 g/l, což je nejvyšší celková 

mineralizace ze všech kolektorů vysokomýtské synklinály. Kolektor Ca se vyznačuje slabě kyselou až 

slabě alkalickou podzemní vodou, na tvorbě jejíhož chemismu se uplatňují především 

hydrogenuhličitany, podstatně méně i sírany a pouze zcela podružně chloridy. V osní části synklinály 

jsou zastoupeny i dusičnany, většinou do 30 mg/l. V kationtech převládé vápník, v okolí Benátek u 

Litomyšle přistupuje rovněž hořčík. Severně od Litomyšle v nejhlubší části kolektoru Ca se výrazně 

uplatňuje i sodík za současného zvýšení podílu redukčního charakteru kolektoru doložitelného vyššími 

obsahy amonných iontů (0,05 až 0,5 mg/l), maximálními koncentracemi dusičnanů pouze do 1 mg/l, 

koncentracemi železa v desetinách až jednotkách miligramů na litr a zjištěnými obsahy sirovodíku 

kolem 0,1 mg/l. Z hydrochemického hlediska je kolektor Ca vhodný pro vodárenskou exploataci 

podzemní vody.  
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Chemismus podzemní vody kolektoru Cb je silně ovlivněn expozicí kolektoru vůči negativním  

antropogenním vlivům jakož i chemismem podložních kolektorů B a Ca, které se jeho prostřednictvím 

odvodňují do povrchových  toků. Chemismus podzemní vody z vrtů v okrajové části výskytu 

kolektoru Cb je zcela shodný s chemismem podzemní v osní části synklinály. V obou oblastech se 

jedná o neutrální až  slabě alkalické podzemní vody typu Ca-HCO3SO4 s celkovou mineralizací 0,4 až 

0,5 g/l s obsahy dusičnanů do 50 mg/l a koncentracemi železa nejvýše do 0,2 mg/l. V místě překrytí 

kolektoru Cb artéským stropem nadložního teplického souvrství se i jílové minerály tohoto izolátoru 

Cb/D mohou alespoň částečně podílet na formování chemismu podzemní vody kolektoru Cb, což se 

projevuje zvýšenou celkovou mineralizací a přítomností iontů sodíku. Podzemní voda kolektoru Cb 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. Předpokladem trvalé vodárenské exploatace 

kolektoru Cb je jeho důsledná ochrana před antropogenní kontaminací především zemědělského 

původu. 

 

Tercier  

Chemismus podzemní vody v tercierní terase severně od Chocně je typu CaMg-HCO3 až Ca-

NO3SO4HCO3, s celkouvou mineralizací střední 0,32-0,51 g/l, pitným účelům nevyhovují obsahy NO3 

(ve studánce u hasičárny v Podlesí – Němčí dosahoval obsah dusičnanů 95,5 mg/l), Fe a Mn. 

 

Kvartér 

Podzemní voda údolní nivy Loučné má chemický typ Ca-HCO3, CaMg-HCO3, Ca-HCO3SO4. Celková 

mineralizace dosahuje 0,4-0,99 g/l, průměr 0,68 g/l. Pitným účelům nevyhovují vyšší obsahy Fe, Mn, 

NH4, někdy NO3 (pro kojence). Od Litomyšle po Vysoké Mýto se chemismus údolní nivy Loučné blíží 

chemismu kolektoru Cb, který se do kvartéru odvodňuje. 

Podzemní voda údolní nivy Tiché Orlice má chemický typ typ obvykle Ca-HCO3SO4 s celkovou 

mineralizací  0,22-0,84 g/l, průměr 0,49 g/l, někdy pro pitné účely nevyhovují obsahy NO3 (>50 mg/l). 

Chemismus pramenů vyšších teras je typický nízkou celkovou mineralizací 0,1-0,15 g/l; vyšší 

mineralizace se vyskytuje vzácně (až 0,24 g/l) nebo u antropogenně ovlivněných pramenů (0,34-0,45 

g/l). Chemický typ je CaMg-SO4, u antropogenně ovlivněných pramenů (Horní Jelení, Kostelecké 

Horky) s vysokými obsahy NO3 a Cl je chemícký typ Ca-SO4NO3Cl. 

Podzemní voda z vrtů pleistocenních teras mindelského stáří má nízkou mineralizací 0,13-0,33 g/l, 

průměr 0,22 g/l, chemický typ nejčastěji Ca-HCO3, který přechází do CaMg-HCO3SO4. Podemní vody 

jsou často znečistěny NO3, NH4, často nevyhovují pro pitné účely i obsahy Fe, Mn. 

Podzemní voda z vrtů pleistocenních teras risského a riss-mindelského stáří má chemický typ Ca-

HCO3SO4 a CaMg-HCO3Cl, s celkovou mineralizací 0,54-0,74 g/l. Podemní vody jsou znečistěné 

NO3, nebo NH4, pro pitné účely nevyhovují obsahy Fe, Mn. 

 

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 
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z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 
Tabulka 4-16: Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4270 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

chemický typ 

A 82 67 

B 165 130 

C, Ca 21 12 

Cb 143 113 

D 6 0 

připovrchová zóna 404  

celkem 909  

 

Kolektor A  

Na většině území HGR 4270 v kolektoru A převažuje hydrochemický typ Ca-HCO3. V hlubokých 

partiích mezi Vysokým Mýtem a Cerekvicí nad Loučnou – a nejspíš též též na nejsevernějším okraji 

rajonu, kam může zasahovat z HGR 4222 – převažuje typ s podílem sodíku CaNa-HCO3. Kolem 

Nových Hradů (mezi Prosečí a Cerekvicí) a na SV na potštejnské antiklinále se vyskytují síranové 

typy Ca-HCO3SO4 až Ca-SO4.  

Celková mineralizace podzemní vody v kolektoru Ase pohybuje převážně mezi 0,2–0,4 g/l a v globálu 

roste od j. okraje rajonu k S do centra vysokomýtské synklinály od 0,15–0,25 g/l v okolí Jedlové po 

0,35–0,4 g/l v širším okolí Litomyšle. Nízká celková mineralizace je na SV na potštejnské antiklinále 

(0,1-0,25 g/l) a též na jz. okraji rajonu v mělkých a výchozových partiích (Nové Hrady, Bor u Skutče), 

kde koreluje s nedostatkem hydrogenuhličitanů – typem Ca-SO4. 

Kolektor B 

V rámci HGR 4270 tak jako v celé východočeské křídě v podzemní vodě kolektoru B naprosto 

dominuje typ Ca-HCO3. V nejhlubších partiích se může objevit typ s podílem sodíku CaNa-HCO3 až 

Na-HCO3 – na s. okraji rajonu u Šachova (celková mineralizace kolem 0,35 g/l), na J od Vysokého 

Mýta (s vysokou celkovou mineralizací 0,7 g/l v tektonicky zakleslé kře), a též u Mikulče, kde 

koreluje s vyšší celkovou mineralizací 0,6 g/l. 

Pro kolektor B je typická je střední celková mineralizace mezi 0,25–0,35 g/l. Vyšší celková 

mineralizace je v okolí Poličky (0,6 g/l), na sv. okraji vysokomýtské synklinály (0,4–0,6 g/l v okolí 

Borovnice a Přestavlk) a u sodných typů (0,6–0,7 g/l). 

Kolektor Ca 
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V rámci HGR 4270 tak jako v celé východočeské křídě podzemní vodě kolektoru C naprosto dominuje 

typ Ca-HCO3. Výjimku tvoří hlubší partie na J od Vysokého Mýta v tektonicky zakleslých krách, kde 

se nárůst obsahu sodíku (jako v kolektoru B) podílí na formování typu Na-HCO3 .  

V infiltračních územích podél v. okraje rajonu je nejnižší celková mineralizace kolem 0,3 g/l, (0,2–0,4 

g/l). Na většině území vysokomýtské synklinály převažuje střední celková mineralizace kolem 0,5–0,6 

g/l, což je nejvyšší mineralizace ze všech kolektorů. Jižně od Vysokého Mýta je typická celková 

mineralizace kolem 0,55–0,75 g/l, která částečně koreluje se zde doloženými sodnými 

hydrochemickými typy podzemní vody. 

Kolektor Cb 

V rámci HGR 4270 tak jako v celé východočeské křídě naprosto dominuje typ Ca-HCO3. Výjimku 

tvoří hlubší partie zakryté nadložním izolátorem mezi Vysokým Mýtem a Českými Heřmanicemi, kde 

vzrůstá podíl sodíku, což vede k přítomnosti typu Na-HCO3. Sodné hydrochemické typy v kolektoru 

Cb téměř vůbec nekorelují s obdobnými typy podzemních vod v podložních kolektorech A, B i Ca. 

Celková mineralizace podzemní vody v kolektoru Cb je v průměru poněkud nižší než v kolektoru Ca a 

o něco vyšší než v kolektoru B. V infiltračních územích podél v. okraje rajonu je celková mineralizace 

nejnižší, kolem 0,3 g/l, (0,15–0,35 g/l), přičemž kolem Kozlovského kopce klesá i pod 0,1 g/l. 

Celková mineralizace v globálu roste od v. okraje rajonu do centra vysokomýtské synklinály, kde se 

pohybuje nejčastěji mezi 0,3–0,6 g/l, vysoká je v okolí Vysokého Mýta (0,5–1,2 g/l) v tektonicky 

zakleslých krách. 
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Obrázek 4-45: Chemický typ (35 val%) podzemní vody v kolektoru A  
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Obrázek 4-46: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru A  
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Obrázek 4-47: Chemický typ (35 mval%) podzemní vody v kolektoru B 
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Obrázek 4-48: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru B 
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Obrázek 4-49: Chemický typ (35 mval%) podzemní vody v kolektoru Ca 
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Obrázek 4-50: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru Ca  
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 Obrázek 4-51: Chemický typ (35 val%) podzemní vody v kolektoru Cb  
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Obrázek 4-52: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru Cb 
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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 podzemní 

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 

dusičnanů v závislosti na čase; Katz et al. 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 – Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení 

podzemní vody nelze ani zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru, je nutné použít pro 

určení doby zdržení stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, 

CFC, SF6, 
14

C, atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a 

výsledky byly srovnány se staršími údaji. 

V zájmové oblasti HGR 4270 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na pramenech 

Pekla II (R16), Nedošínský háj (R17), Končiny kaple (R18) a jímacím vrtu NH-3 v těsném okolí 

pramene Nové Hrady. Uvedenými prameny jsou drénovány jemnozrnné pískovce s často vysokým 

podílem vápnité složky. Jedná se vydatné prameny drénující významné kolektory v oblasti. Na 

uvedených objektech byly zjištěny střední doby podzemní vody zdržení v řádu prvních desítek let. 

Střední doby zdržení  v řádu prvních desítek let byly zjištěny ve vápnitých pískovcích a spongolitech 

zejména v ostatních oblastech východočeské křídy (objekty R19–R22, R42) ale i v polické pánvi 

(objekty R24, R25), na Turnovsku (objekty R08, R27) a v oblasti Poohří (objekty R10, R11, R13). 

 

Tabulka 4-17: Koncentrace freonů a SF6  

změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R16 Pekla II 5,3 ± 0,3 7,7 ± 0,8 0,39 ± 0,05 2,1 ± 0,3 

R17 Nedošín 12 ± 3 24 ± 5 0,47 ± 0,05 3,1 ± 0,4 

R18 Končiny kaple 7 ± 0,4 11 ± 3 0,43 ± 0,05 2,6 ± 0,3 

R47 vrt NH-3 Nové Hrady 2,2 ± 0,2 3,3 ± 0,4 0,2 ± 0,05 1,4 ± 0,2 
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Tabulka 4-18: Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R16 kontam. kontam. 27–34 13–24 

R17 kontam. kontam. 19–25 2–10 

R18 kontam. kontam. 25–31 8–14 

R47 42–56 27–38 80–110 28–42 

 

V oblasti HGR 4231, 4232 a 4270 proběhly detailní odběry vrtů a pramenů v letech 2007 a 2008 

(Churáčková et al. 2010). V prostoru vysokomýtské a ústecké synklinály byly provedeny tritiové 

analýzy z 22 pramenů a 23 vrtů (Tabulka 4-19, Tabulka 4-20). U pramenů byly prováděny opakované 

odběry pro ověření stálosti tritiové aktivity v čase a získání poklesových trendů za několikaleté období 

(Obrázek 4-53; Churáčková et al. 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 et al. 2010). 

 

Tabulka 4-19:  Aktivita tritia a obsah dusičnanů měřený ve studovaných pramenech 

rajon kolektor pramen NO3 (mg/l) 

15.7.2007 

tritium (TU) 

15.7.2007 

tritium (TU) 

8.2.2008 

4232 C Hladové pr. 32 9,4 ± 0,2 9,1 ± 0,2 

4232 C PB0305, Radiměř 26 8,8 ± 0,2  

4232 B PB0307, Sulkův pr. 27 7,0 ± 0,1 7,4 ± 0,1 

4232 B, A PB0308, Nádražní pr.  30 8,1 ± 0,1 8,3 ± 0,2 

4232 B, A PB0309, Nádražní pr.    8,0 ± 0,1 

4232 B PB0315, Rozhraní 25 6,1 ± 0,1  

4232 C Petrovy pr., přepad 49 9,9 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

4270 Q PP0055, Žďár n O. 6 6,6 ± 0,1  

4270 C PP0091, Nedošín 81 16,0 ± 0,6  

4270 B PP0092, Horní Újezd 81 8,9 ± 0,2  

4270 C PP0096, Němčice 32 9,4 ± 0,2  

4270 C PP0097, Končiny 53 10,2 ± 0,2  

4270 C PP0098, Zálší 83 9,2 ± 0,2  

4270 A PP0106, Zderaz 42 10,1 ± 0,2  

4270 A PP0145, Jarošov 6 10,2 ± 0,2  

4270 A PP0146, Jarošov 6 12,1 ± 0,3  

4270 C PP0610, Pekla 1 45 8,4 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

4270 C PP0611, Pekla 2 47 11,3 ± 0,3 11,6 ± 0,3 

4270 D, Q PP0702, Kost. horky 132 6,6 ± 0,1  

4270 C pr. Litomyšl* 42 8,7 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

4270 C pr. Osík** 59 10,6 ± 0,2  

4270 (C) řeka Loučná, most Hrušová 42 10,0 ± 0,2 9,9 ± 0,2 

pr. Litomyšl* (49°52'47.6"N, 16°17'50.6"E); pr. Osík** (49°50'34.7"N, 16°17'13.6"E) 
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Tabulka 4-20: Aktivita tritia (duben 2008) a obsah dusičnanů ve studovaných vrtech.  

rajon kolektor označení tritium (TU) NO3 (mg/l) 

1121 Q VP0026 Nové Město n. M. 11,7 ± 0,3 pod 1 

1121 Q VP0031 Rychnovek 8,6 ± 0,2 60 

4221 Q VP0131 České Meziříčí 8,2 ± 0,2 3 

1130 Q VP0210  Radhošť 7,7 ± 0,2 11 

4221 A VP7004 Chvalkovice 14,0 ± 0,4 78 

4221 B VP7005 Chvalkovice 3,6 ± 0,2 pod 1 

4221 B VP7018 Provodov 422 2,5 ± 0,2 pod 1 

4221 B VP7020 Lejšovka 5,8 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7221 Potštejn 10,4 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7222 Byzhradec 1,1 ± 0,2 pod 1 

4222 B VP7224 Černíkovice 8,0 ± 0,2 pod 1 

4232 B VP7211  Opatovec 9,9 ± 0,2 18 

4232 B VP7213  Dětřichov 2,4 ± 0,2 pod 1 

4231 B VP7215  České Libchavy 1,4 ± 0,2 3 

4231 B VP7217  Opatov 10,4 ± 0,2 39 

4270 B VP7303  Trstěnice 5,9 ± 0,2 30 

4232 C VP7212  Opatovec 8,6 ± 0,2 pod 1 

4232 C VP7214  Dětřichov 9,2 ± 0,2 82 

4231 C VP7218  Opatov 10,6 ± 0,2 21 

4270 C VP7210  Mikuleč (VP7310) 10,5 ± 0,2 2 

4270 C VP7304  Trstěnice (VP7313) 9,6 ± 0,2 15 

4270 C* VP7305  Cerekvice nad Loučnou 4,4 ± 0,2 1 

4270 C* VP7308  Slatina 1,3 ± 0,2 3 

* -vrt s přetokem. Obsah dusičnanů převzat z analýz na www.chmi.cz (průměr za rok 2007). 
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pr. Litomyšl* pr. Osík** V korytech

 

Obrázek 4-53: Vývoj tritiové aktivity na opakovaně vzorkovaných pramenech. 

V případě HGR 4221, 4222, 4231, 4232 a 4270, ale v menší míře i v z. části české křídové pánve, 

existuje významný rozdíl v tritiové aktivitě pramenů a vrtů (Obrázek 4-54). Zatímco v pramenech 

http://www.chmi.cz/
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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. 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 4-54: 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 v. 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 cíleně (jsou situovány do drenážních oblastí), zachycují 

aktivně proudící vodu z velké většiny. 
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Podstata vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. Tradované 

tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010) – specifická vydatnost vrtů 

ve v. 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 et al. 2011).  Idealizovaný model kolektorů ukazuje Obrázek 4-55. 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 preferenčích transmisních 

cest směřujících původně do míst pramenní drenáže. 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 sevřenější a regionálně neprůběžné pukliny, kde voda proudí 

velmi pomalu. 

Výsledky z řady hydrogeologických rajonů dokládají, že je nutné rozlišovat mezi A) aktivně proudící 

vodou v kolektorech, která má relativně vysokou tritiovou aktivitu (obvykle nad 4 TU), která často 

vykazuje aerobní podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu 

infiltrovanou po roce 1950; B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často 

anaerobní podmínky, má nízkou tritiovou aktivitu a často neobsahuje dusičnany. Zatímco vodu typu A 

lze zkoumat na pramenech a intenzivně jímaných vrtech, vrty monitorovací sítě ČHMÚ a vrty bez 

intenzivního čerpání zachycují velmi často spíše vodu typu B. Důvodem je, že preferované zóny 

proudění jsou omezeny na velmi malou plochu kolektoru, takže jsou zachyceny pouze v malém 

procentu dlouhodobě nejímaných vrtů. Údaje z monitorovacích vrtů ČHMÚ tak mohou snadno vést 

k nesprávné představě o daleko nižší míře znečištění kolektorů dusičnany, než odpovídá skutečnosti 

v aktivně proudící vodě. Skutečný obraz o míře znečištění aktivně proudící podzemní vody lze získat 

jen z jímacích vrtů a pramenů. Prostory s pomalu proudící až téměř stagnující vodou v české křídové 

pánvi mohou pravděpodobně obsahovat vody o době zdržení i několika tisíc let, jak naznačují 

výsledky radiouhlíkového datování po korekci Pearsonovým faktorem. 

 

Obrázek 4-55:  Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“.  

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení podzemní vody v HGR 4270 

pohybují v řádu prvních desítek let. Vyhlazený průběh hodnot 
18

O a 
2
H v pramenech v čase ukázal, 

že zastoupení podzemní vody s dobou zdržení pod 5 let je ve vodě pramenů velmi nízké. Podobně i 

povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení vody z přímých srážek 

nepřesahuje v tocích 10 % (Buzek et al. 2015). 
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4.6 ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD V HGR 4270 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena kontrola všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod 

s odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních a 

povrchových vod a vypouštění odpadních vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. 

Jedinečnost této databáze spočívá v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 

1979–2010 a celorepublikový charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně 

zpracovává pro Souhrnnou vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje 

vykazované podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o 

údajích pro vodní bilanci. V databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m3 

v kalendářním roce nebo 500 m
3
 v kalendářním měsíci. 

Z velmi rozsáhlé databáze Povodí Labe, s. p., byla extrahována relevantní data pro HGR 4270 a z 

těchto dat byly následně zpracovány přehledné tabulky odběrů podzemních a povrchových vod a 

vypouštění odpadních vod v hydrogeologickém rajonu za rok 2012. Odběrový režim roku 2012 se 

nejvíce přibližuje odběrovému režimu roků 2013–2015, v kterém byly v rámci projektu provedeny 

expediční záměry hladin podzemních vod v bilancovaných hydrogeologických rajonech.  

Při zpracovávání přehledných tabulek bylo zjištěno, že z hlediska zpracování úkolů rebilance má 

převzatá databáze Povodí z datového skladu ČGS závažné nedostatky. Především jde o velmi častou 

absenci dat o genezi odebírané podzemní vody, tj. přiřazení jednotlivých odběrových objektů 

podzemních vod – vodních zdrojů – k využívaným kolektorům. Tento nedostatek ve spojení s občas 

nepřesnými nebo chybnými souřadnicemi jednotlivých vodních zdrojů a s častou absencí označení 

vodních zdrojů (někdy chybnou či nepůvodní) musel být dodatečně řešen v rámci zpracování úkolu 

Rebilance. Byl řešen srovnáváním databáze Povodí s neúplnou databází ČGS a s neúplnou databází 

zpracovatelů úkolů Rebilance. Přiřazení kolektorů k jednotlivým odběrovým objektům v neposlední 

řadě bylo provedeno v rámci terénního průzkumu odběrových objektů.  

Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých 

objektech, s upřesněním vztahu jednotlivých objektů k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů 

definovaných v HGR 4270 v předchozí etapě. Současně byl skutečný odběr porovnáván s povoleným 

odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při následujících výpočtech a jeho variantách.  

Dále je uvedena skutečná vydatnost zdroje a seznam zdrojů s ukončeným odběrem včetně zdrojů 

s nově zahájeným odběrem. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 

zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 

objekty, byly doplněny do databáze. 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD  

Správcem povodí Povodí Labe, s. p. byly poskytnuty podrobné údaje o odběrech vod za období 1987 

až 2010. Na území HGR 4270 se nachází přibližně sto evidovaných zdrojů podzemních vod a 

přibližně dvacet zdrojů povrchových vod. Od poloviny devadesátých let není z povrchových zdrojů 

odebírána žádná voda. 
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Celkový odběr vod podzemních vod dlouhodobě klesá z hodnoty okolo 300 l/s na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let minulého století na hodnoty okolo 170 l/s v závěru první dekády 

tohoto století. Průměrná hodnota odběrů podzemních vod za období 1987 až 2010 činí 210 l/s. 

Dlouhodobě nejvydatnější vodní zdroje na území hydrogeologického rajonu s přiřazením čerpaných 

množství a jímaných kolektorů jsou doloženy v následující tabulce. 

 

Tabulka 4-21: Nejvydatnější zdroje podzemních vod v HGR 4270 a jejich odběr za období 1987–2010 

označení a název zdroje jímané podzemní vody druh jímadla jímaný kolektor průměrný odběr,   Qodb, l/s 

Cerekvice nad Loučnou – Pekla S-1 šachtová studna Ca + Cb 37 

Javorník vrtaná studna Ca 6 

Nové  Hrady šachtové studny Ca 7 

Polička V-6 vrtaná studna A 10 

Čistá u Litomyšle CL-1 vrtaná studna B 29 

Sebranice V-1 a V-5A vrtané studny A 14 

Litomyšl – Nedošín vrtaná studna Cb 12 

Litomyšl – Benátky  BT-1 vrtaná studna Cb 7 

Litomyšl – Benátky  BT-2 vrtaná studna B 6 

 

Vydatné vodní zdroje veřejného zásobování jsou vybudovány zejména v litomyšlsko-poličském bloku 

HGR 4270. 

Roční množství celkových odběrů podzemních vod za období 1987–2010 viz Tabulka 4-22. Graficky 

jsou uvedené údaje zpracovány v časové řadě viz Obrázek 4-56. 

 

Tabulka 4-22: Celkové odběry vod v HGR 4270 v období 1987–2010   

rok 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Qpod./l/s 273 278 297 293 241 203 199 179 202 236 205 198 201 189 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 průměr 

   
Qpod./l/s 180 186 199 191 187 183 187 180 178 172 210 

   
 

Velmi malá část podzemních vod jímaných v hydrogeologickém rajonu je převáděna mimo toto území 

a tam je vodárensky využívána. Distribučními cíli jsou malé obce za z. a jz. hranicí HGR 4270. 

Průměrné množství převáděných odběrů vod mimo hydrogeologický rajon se v bilančním období 1981 

až 2010 pohybovalo podle údajů provozovatelů do 20 l/s. Opačným směrem, t. j. z lokalit mimo území 

HGR 4270, do prostoru tohoto hydrogeologického rajonu žádné vody z podzemních zdrojů převáděny 

nejsou. Situace míst odběrů podzemních  je uvedena v mapě – viz Obrázek 4-57. 
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Obrázek 4-56:  Grafické vyhodnocení odběru podzemních a povrchových vod v HGR 4270 

 

Povrchové vody nejsou ani v minulosti nebyly přes území hydrogeologického rajonu převáděny 

žádným z obou směrů. Situace míst odběrů povrchových  je uvedena v mapě – viz Obrázek 4-57. 
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Tabulka 4-23: Odběr povrchové vody                     

nazev_mista_uzivani_vody vodni_tok X_JTSK Y_JTSK
povol. 

m3/rok

povol. 

l/s

 celkem 

m3/rok

celkem 

l/s

Koupaliště Sebranice Jalový potok -617 540 -1 094 508 5 000 6.5 1 290 0.04

Závlaha - Zahradnictví Osík Desná -612 752 -1 085 554 21 000 20.0 28 0.00

Závlaha - Školky Litomyšl Loučná -611 424 -1 083 656 65 000 12.0 54 173 1.72

Iveco Czech Republic, a.s. Loučná -620 226 -1 072 511 60 000 27.8 22 073 0.70  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4-24: Významné odběry podzemní vody v HGR 4270 (odběry nad 0,5 l/s) 

nazev_mista_uzivani_vody zdroj vodni_tok kolektor_1 kolektor_2 X_JTSK Y_JTSK
povol. 

m3/rok

povol. 

l/s

 celkem 

m3/rok

 celkem 

l/s

VaK V. Mýto - Cerekvice,Pekla S1 S1 Loučná střední turon -618 340 -1 078 260 1 200 000 100.0 943 900 29.93

VHOS Mor.Třebová - Sebranice a Střítež Sebranice V1, V5a, st.Hnida Jalový potok -618 154 -1 095 243 750 000 52.0 731 863 23.21

VHOS Mor.Třebová - Čistá vrt CL1 Jalový potok -610 758 -1 087 916 1 100 000 100.0 501 662 15.91

Vodovod Litomyšl – ÚV Nedošín Li-1 Loučná -612 550 -1 081 950 550 000 45.0 428 424 13.59

VHOS Mor. Třebová - Polička (vrt V6) -615 732 -1 100 841 349 436 11.08

VaK V.Mýto - Javorník vrt J1 Knířovský potok spodní turon -622 037 -1 080 484 220 000 8.0 180 600 5.73

VaK Chrudim-Nové Hrady S1, S2 a NH-3 Hradecký potok -623 000 -1 084 150 200 000 10.0 175 171 5.55

Vodovody Litomyšl - Benátky 1 vrt BT1 Loučná -609 280 -1 085 510 200 000 25.0 139 780 4.43

Vodovody Litomyšl - Benátky 2 vrt BT-2 Loučná -609 300 -1 085 380 180 000 25.0 132 110 4.19

Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. - Litomyšl Ver-1 Loučná -612 645 -1 082 506 410 000 12.0 123 922 3.93

VaK Jablonné n.O. - Svatý Jiří, vrt NJ 1 NJ-1 Betlémský potok střední turon spodní turon -613 412 -1 072 738 150 000 8.0 100 924 3.20

Skupinový vodovod ZÁHORAN studna S1 Pekla Loučná -618 000 -1 078 820 140 000 15.0 93 607 2.97

Vodovod Osík vrt LO 8b Desná -613 181 -1 086 268 130 000 15.0 88 689 2.81

Vodovod Čistá vrt LO 14 Loučná -609 752 -1 089 154 120 000 7.0 85 116 2.70

VaK V. Mýto - Sloupnice vrt LO-6 Cihelna Sloupnický potok spodní turon -610 325 -1 078 433 100 000 3.2 83 900 2.66

VHOS Mor.Třebová - Janov JH-1 Loučná -607 986 -1 088 805 85 000 8.0 67 154 2.13

VaK Jablonné n.O. - Brandýs, Klopoty studna Tichá Orlice -611 135 -1 069 526 110 000 4.0 65 828 2.09

VaK Jablonné n.O. - Jěhnědí, zářezy U  Buku Jímací zářezy U Buku Řetovka střední turon -608 760 -1 074 280 65 000 2.5 61 734 1.96

OVS Česká Třebová - Svinná HV 101 Zlatý pásek střední turon -605 291 -1 081 503 135 000 10.0 61 152 1.94

VHOS Mor.Třebová - Morašice, vrt V-1 V-1 a V-2 Morašický potok střední turon -617 380 -1 084 000 65 000 10.0 55 608 1.76

VHOS Mor. Třebová - Jedlová (vrty HV3 a HV5) -614 527 -1 105 872 52 156 1.65

Obec Němčice, vrt N-1 N-1 Zlatý pásek -607 308 -1 081 362 83 000 10.0 49 295 1.56

AQUA a.s. Rychnov n.K.- Čermná n.O. vrt VC -1 Tichá Orlice -620 536 -1 059 404 52 000 5.0 47 101 1.49

Město Vysoké Mýto - koupaliště VM-4 Vanický potok spodní turon -621 795 -1 072 078 60 000 10.0 45 194 1.43

VaK V. Mýto - Sloupnice prameniště Vilámov Řetovka střední turon -607 780 -1 076 550 80 000 3.4 43 700 1.39

Mlékárna Choceň S1, S2 Tichá Orlice kvarter -616 120 -1 068 700 60 000 10.0 0.00

VaK Jablonné n.O. - Přestavlky, HV-1 vrt HV-1 Brodec spodní turon -614 866 -1 061 136 60 000 5.4 37 853 1.20

Kabatovec DU 101, DU 102 Desná cenoman -615 904 -1 089 346 44 150 6.9 36 663 1.16

VaK Jablonné n.O. - Řetová, Vanclíkova studánka Řetovka střední turon -605 564 -1 077 718 50 000 2.0 35 963 1.14

VHOS Mor.Třebová - Bohuňovice, studna Končinský potok -615 250 -1 079 200 40 000 5.0 35 434 1.12

VaK V. Mýto - Sloupnice vrt LO-11 Dolní Sloupnice Sloupnický potok střední turon -612 377 -1 076 950 47 000 34 200 1.08

VHOS Mor.Třebová - Trstěnice TC 1 Loučná -610 299 -1 093 593 45 000 8.0 32 662 1.04

VHOS Mor.Třebová - Budislav Prameniště Borek Novohradka -623 197 -1 089 176 50 000 1.9 29 869 0.95

Měšťanský pivovar Polička - studny spodní turon -616 929 -1 101 066 28 463 0.90

VaK Jablonné n.O. - Kaliště, Vrt RK-1 RK-1 Tichá Orlice spodní turon -610 000 -1 068 090 35 000 2.5 26 353 0.84

VHOS Mor. Třebová - Polička (vrt V7) spodní turon -616 022 -1 100 231 25 052 0.79

Iveco Czech Republic, a.s. býv. Karosa - sanace sanace Loučná -620 879 -1 072 998 24 734 0.78

VaK Jablonné n.O. - Řetová, RE-1 RE-1 Řetovka -606 600 -1 075 800 40 000 4.0 21 185 0.67

Obec Stašov -609 974 -1 104 503 20 401 0.65

Vidlatá Seč - zemědělský areál VS-1 a VS-2 Morašický potok spodní turon střední turon -618 669 -1 086 164 31 200 5.0 19 354 0.61

Obec Koldín vrt K-1 Skořenický potok -612 586 -1 065 078 25 000 2.0 19 202 0.61

Zemědělské družstvo Mostek - k.ú. Mostek st.p.č. 122/1 Teplický p. -613 116 -1 067 748 30 000 4.0 18 550 0.59

VaK Jablonné n.O. - Říčky S1 Tichá Orlice -606 680 -1 070 210 25 000 2.5 18 370 0.58

ZOPOS - zemědělské středisko Svídnice studna A, B Vrbický p. -614 915 -1 059 260 19 284 0.5 18 355 0.58

Obec Lhoty u Potštejna Brodec -611 815 -1 063 132 18 000 9.0 17 898 0.57

Drůbežárna Osík p.p.č. 607 Desná -612 330 -1 084 752 16 230 0.51

Obecní úřad Jarošov, vrt Jarošovský potok -621 600 -1 087 800 25 000 7.0 15 705 0.50  
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Obrázek 4-57 Nejvýznamnější odběry podzemní a povrchové vody v HGR 4270  

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

Místa vypouštěných odpadních vod do vod povrchových - viz Tabulka 4-25 a Obrázek 4-58. 
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Tabulka 4-25: Vypouštěné odpadní vody v HGR 4270                     

nazev_mista_uzivani_vody zdroj vodni_tok X_JTSK Y_JTSK
povol. 

m3/rok

povol. 

l/s

 celkem 

m3/rok

celkem 

l/s

Litomyšl - ČOV Loučná -612 590 -1 082 169 4 000 000 200.0 3 207 700 101.72

Vysoké Mýto - SČOV Loučná -621 774 -1 071 423 1 900 000 160.0 1 520 600 48.22

VHOS M. Třebová - Polička ČOV -617 485 -1 100 852 750 136 23.79

Němčice - ČOV Končinský potok -609 874 -1 081 107 200 000 8.5 96 394 3.06

Brandýs nad Orlicí - VK Tichá Orlice -611 658 -1 069 276 123 600 16.2 64 809 2.06

Cerekvice nad Ločnou - ČOV p.p.č. 143/11 Loučná -618 003 -1 079 314 99 000 5.0 42 536 1.35

Měšťanský pivovar v Poličce ČOV -617 040 -1 100 932 27 665 0.88

Tisová - ČOV Sloupnický potok -617 139 -1 075 346 100 000 8.0 27 314 0.87

Široký Důl - ČOV Jalový potok -618 695 -1 096 557 27 400 2.4 27 136 0.86

Zámrsk - VK (výusti V1-V12) Loučná -623 139 -1 069 464 35 500 41.4 26 837 0.85

Obalovna Polička - Modřec ČOV -614 959 -1 102 416 26 792 0.85

býv.Karosa Vysoké Mýto - ze sanace do Vanického p.sanace Vanický potok -622 089 -1 072 288 70 000 4.0 24 734 0.78

Džbánov - VK bezejmenný tok -621 245 -1 077 148 24 775 1.3 24 200 0.77

Morašice - ČOV Morašický potok -616 210 -1 083 139 35 000 10.0 22 200 0.70

KÖGEL Choceň Slatinka -617 889 -1 070 059 45 000 3.1 21 604 0.69

Vodňanská drůbež Skořenice Teplický p. -615 142 -1 066 245 51 200 6.0 19 970 0.63

Říčky - ČOV bezejmenný tok -606 784 -1 070 808 78 000 2.5 19 944 0.63

Nové Hrady - ČOV Novohradka -624 423 -1 084 715 25 000 4.0 19 334 0.61

Vysoké Mýto - VK (Lhůta, Svařeň, Voštice, Brteč) Knířovský potok -618 466 -1 076 457 18 500 18.4 19 200 0.61

Hrušová - ČOV p.p.č. 1284 Loučná -618 634 -1 077 718 60 000 3.0 18 261 0.58

Dolní Újezd - VK Desná -615 625 -1 088 162 32 821 5.0 17 459 0.55

České Heřmanice - ČOV Sloupnický potok -614 830 -1 076 344 50 000 4.8 14 600 0.46

Koldín - VK Skořenický potok -613 910 -1 064 897 17 900 19.7 13 244 0.42

Řeznictví  Sloupnice s.r.o. - ČOV Sloupnický potok -611 985 -1 077 341 15 000 2.0 12 556 0.40

Leština - VK Doubravický potok -625 465 -1 082 580 11 160 3.2 12 000 0.38

Jehnědí - VK Ostrovecký potok -610 543 -1 072 646 16 362 7.9 12 000 0.38

ČKD CHLAZENÍ, s.r.o. - Choceň Slatinka -618 092 -1 070 328 32 000 2.5 11 500 0.36

Vidlatá Seč - 2 x DČB Morašický potok -618 443 -1 086 301 16 000 3.0 10 800 0.34

Choceň - VK (Dvořisko, Hemže, Plchůvky, Březenice) Slatinka -618 045 -1 070 751 10 080 5.8 10 080 0.32

Květná - ČOV Loučná -608 781 -1 099 794 13 500 0.6 10 000 0.32

Lubná - ČOV Lubenský potok -617 793 -1 093 208 35 000 1.0 9 400 0.30

Dolní Újezd - ČOV Desná -614 671 -1 087 689 200 000 7.4 9 200 0.29

Svatý Jiří - VK bezejmenný tok -612 561 -1 072 104 9 000 0.29

Oucmanice - VK Ostrovecký potok -612 546 -1 070 178 10 300 1.5 8 201 0.26

Mostek - VK Teplický p. -613 028 -1 067 822 7 400 0.6 7 298 0.23

ČOV Podlesí - Němčí bezejmenný tok -611 968 -1 067 015 11 826 1.2 6 570 0.21

Brück AM spol. s r.o., Zámrsk (kovovýroba) bezejmenný tok -623 283 -1 069 890 32 400 0.0 4 907 0.16

Vojenský arál Kerhartice nad Orlicí Tichá Orlice -606 999 -1 072 748 6 200 3.0 2 946 0.09

Velká Skrovnice - ČOV Brodec -609 327 -1 065 810 12 483 1.1 2 834 0.09

Sudslava - ČOV bezejmenný tok -610 894 -1 064 583 11 223 1.8 2 456 0.08

Sebranice - koupaliště Jalový potok -617 513 -1 094 481 960 0.03  
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Obrázek 4-58 Vypouštěné odpadní vody do povrchových vod v HGR 4270 
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5 KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1 ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU 

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4270 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   

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ 

Hydraulické vlastnosti kolektorů A, B a C byly zjišťovány z výsledků čerpacích zkoušek, 

realizovaných v minulosti na jednotlivých hydrogeologických vrtech. Byla využita data GDbase, která 

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. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

122  

V následujících schématech vytvořených především pro účely matematického modelování (Obrázek 

5-1, až Obrázek 5-3) jsou uvedeny hodnoty indexu Y včetně plošného znázornění distribuce indexu 

pro vyčleněné kolektory A, B a C.  

 

 

Obrázek 5-1:  Distribuce indexu Y v kolektoru A 

Distribuce parametru Y 
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Obrázek 5-2: Distribuce indexu Y v kolektoru B 

 

Distribuce parametru Y 
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Obrázek 5-3: Distribuce indexu Y v kolektoru C 

 

 

 

Distribuce parametru 

Y 
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Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála je plošně rozsáhlou brachysynklinální 

strukturou se složitým s. tektonicky a litologicky predisponovaným okrajem a velmi rozsáhlými 

plochými infiltračními křídly. Tvorba podzemní vody probíhá infiltrací na značné ploše 

hydrogeologického rajonu s výjimkou slínité axiální části, přítok vody z okolních hydrogeologických 

rajonů je nevýznamný, naopak možný přeliv podzemní vody do okolních hydrogeologických rajonů je 

významný.  

Charakteristickou vlastností HGR 4270 je blokové schéma: příčné zlomové linie i litofaciální změny 

od J  k S dělí tento hydrogeologický rajon na samostatné celky s omezenou komunikací podzemní 

vody, což vede k vytvoření zásadních míst přírodní drenáže uvnitř morfologicky zdánlivě jednotného 

hydrogeologického rajonu. Vnitřní diverzifikace zdrojů podzemní vody je tak dána jednak primární 

hydrogeologickou stratifikací, kdy hlavní kolektory B a Ca a Cb jsou vázány na sedimenty 

bělohorského a jizerského souvrství, a jednak existencí směrných a příčných zlomových linií, podél 

kterých se vytvářejí zóny až pseudokrasové porozity se značnou rychlostí proudění podzemní vody a 

vzdáleností tlakových přenosů (10 i více kilometrů). 

Celková rozloha modelové oblasti HGR 4270 je 800 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. Území modelových regionů 8 a 9 skládají hydrogeologické rajony: 

 

Koncepční předpoklady je možno shrnout v následujících bodech: 

 Hydrogeologický rajon 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice se táhne přibližně s-j. 

směrem v pásu širokém cca 7 km a dlouhém cca 25 km. Jedná se o s. část většího celku – tzv. 

ústecké synklinály, která je odvodňována protékající Tichou Orlicí. Orientační rozloha HGR 

4231 je cca 176 km
2
. 

 Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy je j. část většího celku – 

tzv. ústecké synklinály. Její odvodnění zprostředkovává horní tok řeky Svitavy, která je 

pomyslnou osou celého rajonu. Orientační rozloha HGR 4232 je cca 358 km
2
. 

 Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála je největší z uvedených 

hydrogeologických rajonů. Jeho plocha je cca 800 km
2
. Jedná se podobně jako u výše 

zmíněných hydrogeologických rajonů o artéskou pánev. Při její sv. hranici protéká řeka 

Divoká Orlice a probíhá tzv. potštejnská antiklinála. Celá v. hranice se přimyká k HGR 4231 a 

4232. Svým z. okrajem navazuje na sousední HGR 4310 Chrudimská křída a severněji, u Rzů 

a Nové Vsi, na HGR 4360 Labská křída. 

 V prostoru modelové domény lze vymezit pět superponovaných kolektorů oddělených 

izolátory. Od podloží do nadloží to jsou (Krásný et al. 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. Křídová souvrství tvoří zvodněný systém, v němž je v 

nejhlubších částech struktury dokumentováno až 5 kolektorů oddělených mezilehlými 
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izolátory. Porozita kolektorů je výrazně puklinová, pouze v cenomanských sedimentech 

(kolektor A), zejména při z. okraji hydrogeologického rajonu se projevuje také průlinová 

porozita. 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 HGR 4231 a 4232 ve směru sklonu vrstev k axiální oblasti synklinály do nádrží 

podzemních vod jednotlivých kolektorů. Zde dochází ke změně směru proudění 

podzemních vod. Nádrž podzemních vod kolektoru B se formuje v. od semanínského 

zlomu v hlubší části ústecké synklinály. Poměrně plochá artéská 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 dva 

proudy podzemních vod; jeden směřuje k s. místu odvodnění na Tiché Orlici (cca 325 m 

n. m.), druhý k j. místu odvodnění na Svitavě (cca 370 m n. m.).  

 V případě HGR 4270 ve směru sklonu vrstev k S až SZ do údolí Loučné a Tiché Orlice. 

Nejsevernější část hydrogeologického rajonu je odvodňována do Divoké Orlice. Směr 

odtoku podzemní vody, rychlost jejího proudění a tím sklon její hladiny je však v 

jednotlivých kolektorech výrazně diferencovaný, formovaný zejména strukturně-

tektonickou stavbou území. 

 Podloží hodnocených hydrogeologických 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. 

 Protože hydraulický model zahrnuje hydrogeologické rajony do značné míry odlišné svým 

litofaciálním vývojem, musel být přijat koncept počtu a funkce modelových vrstev společný 

pro všechny hydrogeologické rajony. 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 (A/B mezi 

kolektorem A a B, B/Ca mezi kolektorem B a Ca, Ca/Cb mezi 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 hydrogeologických rajonů byly zanedbány. 

 K odtoku podzemních vod dochází:  
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 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 1 000 l/s. 

 Všechny modelové vrstvy byly simulovány v režimu napjaté hladiny. 

 

Tabulka 5-1: 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 

 

 

5.2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Pro bilanční výpočty je vhodné rozdělit rozdělit celou hydrogeologickou strukturu HGR 4270 na 

jednotlivá bloková schémata. 

Původně bylo navrhováno HGR 4270 rozdělit na 4 bloky a k nim přiřazené bilanční kolektory 

(Obrázek 5-4). Pro účely hydraulického modelování, stacionárního a transientního modelu bylo 

nakonec přistoupeno k zjednodušení blokové stavby HGR 4270, jejíž struktura byla také odsouhlasena 

řešiteli jednotlivých aktivit v území projektu. 

Zásadní zjednodušení je v tom, že hydrogeologická struktura byla rozdělena jen na 2 části, a to na 

„Sever“ a „Jih“ (Obrázek 5-4). Bilancovány jsou svrchnokřídové kolektory A, B, C a D, přičemž 

kolektor D je vnímán v naprosté většině jako připovrchová zóna (připovrchový kolektor). 

Hranice mezi severní a jižní částí hydrogeologického rajonu 

Hranice je vedena od S v oblasti Chocně, přes Vračovice k Tisové a Českým Heřmanicím, odkud se 

stáčí k v. okraji končinského zlomu v okolí Sloupnice. 

Znamená to, že s. část zahrnuje území od Kostelce nad Orlicí k Chocni, kde je kolektor C převážně 

vyvinutý v pelitickém vývoji a kde je také patrný již méně litologicky příznivý vývoj kolektoru B. Od 

Chocně na J je území omezeno končinským zlomem v okolí Sloupnice. Hydrologicky je území 

odvodňováno zejména do mezipovodí Tiché Orlice, částečně pak do mezipovodí Divoké Orlice (potok 

Brodec) a Sloupnickým potokem do Loučné. Severní část zaujímá přibližně čtvrtinu rozlohy HGR 

4270. 

Zbylé tři čtvrtiny plochy HGR 4270 náleží k j. části bilančního celku. Zaujímá celý tzv. vysokomýtský 

blok, tzv. litomyšlsko-poličský blok a na V při hranici se sousedními HGR 4231 a 4232 tzv. blok 

janovský. Hydrologicky je odvodňován do povodí Loučné, a to až po uzávěrový profil v Radhošti. 
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Loučná je hlavním drenážním tokem celé struktury, resp. celého j. bilančního celku. Menší část je 

odvodňována na Z do Novohradky a na J do Bílého potoka, přítoku Svratky. 

 

 

Obrázek 5-4 Původně navržené a přijaté blokové schéma HGR 4270 
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Proudění podzemní vody v severní části 

Kolektor A díky malé mocnosti cenomanského souvrství nebo jeho úplné absence není vyvinut. 

Kolektor B 

Proudění podzemní vody je v jednotně vyvinutém kolektoru B vázáno na pukliny pevných slínovců a 

především vápnitých spongilitických pískovců ve svrchní části bělohorského souvrství, v nichž plochy 

diskontinuity nabývají často až pseudokrasového charakteru.  

Východní křídlo, na V od choceňské flexury, má transmisivitu střední, na v. okraji Chocně a v Perné 

transmisivita dosahuje vysoké až velmi vysoké hodnoty. Mezi Chocní a Vysokým Mýtem je 

transmisivita střední. Odvodnění především kolektoru B i kolektoru A (mj. i otevřeným přetokový vr-

tem US-3) zde dosahuje cca 300 l/s; byly prokázány též změny teploty vody v Tiché Orlici vlivem 

příronu podzemní vody. 

V nejsevernější části má kolektor B transmisivitu v průměru střední, obvykle v rozmezí nízké až 

vysoké. Oblast vysoké  transmisivity v kolektoru B se  vyskytuje v  prostoru Častolovice (regionální 

odvodnění) – Zdelov – Číčová podél jílovického zlomu. Toto omezení je však vzhledem k údajům z 

minima vrtů jen orientační. Velmi vysoká transmisivita byla zjištěna též ve vrtu ve Lhotách  

u Potštejna  (Y = 6,81; území  představuje zřejmě dílčí odvodnění potštejnské antiklinály a 

vysokomýtské synklinály). Oblast střední transmisivity byla vymezena na většině území HGR 4270 

přibližně v prostoru Lhoty u Potštejna – Kostelecké Horky – Mírov. 

Kolektor C 

Kolektor C je doplňován na výchozech pískovců jizerského souvrství.  

Vodárenský význam nabývá v oblasti písčitého vývoje, tj. od  linie Soupnice – Hrušová – Javorník 

směrem na J, kde má střední až vysokou transmisivitu. Směrem k S pískovce prstovitě přechází do 

spongilitických slínovců. Severně od písčitého vývoje (s. od Sloupnice) na v. křídle je transmsivita 

nepatrná, kolektor C má význam až v oblasti podél Tiché Orlice. 

Nejvýznamnější odvodnění střední části vysokomýtské synklinály probíhá u Perné do Tiché Orlice, 

kde dochází též k drenáži z prostoru potštejnské antiklinály. Odvodnění kolektoru C se odehrává v 

celém údolí Tiché Orlice k Chocni, o čemž svědčí množství vydatných pramenů v různých výškových 

úrovních nad hladinou Tiché Orlice – podle úrovně výchozů kolektorů Ca a Cb (prameny v Chocni – 

Pelinách; prameny Orlík, V Klopotech, lázně Salaba aj. prameny u Brandýsa nad Orlicí). 

Jizerské a teplické souvrství (převážně slínovce) tvoří regionální izolátor. Polohy rigidních hornin 

v horninách jizerského souvrství, které mohou tvořit výjimečně kolektor C, nejsou dokumentovány 

čerpacími zkouškami. Celkově má kolektor C v připovrchové zóně transmisivitu nízkou. Výjimku 

tvoří vrt v Číčové (Y = 5,59). Toto bylo potvrzeno rovněž průzkumným vrtem 4270_01C Kostelecké 

Horky, kde bylo střednoturonské souvrství zastiženo v pelitickém vývoji. 

 

Proudění podzemní vody v jižní části 

Kolektor A  

Kolektor nasedá na podložní rozpukané a zvětralé poličské krystalinikum nebo horniny hlinské zóny, 

jejichž tektonické poruchy mohou převádět infiltrací podzemní vody z krystalinika směrem do 

křídových sedimentů. Generelně pokládáme předkřídové horniny za počevní izolátor pánevního 

zvodněného systému křídových sedimentů. Zvodnění kolektoru A nemá kromě jz. části struktury 

v prostoru Poličky, Sebranic, Horního Újezda, Chotěnova, Roudné a údolí Novohradky – tj. v oblasti 
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infiltrace a v nevelkých vzdálenostech od z. okraje překrytí vyššími křídovými souvrstvími – větší 

vodohospodářský význam. Největší vodárenské využití a význam má na J v okolí Poličky a Sebranic. 

Jedná se o velmi nehomogenní prostředí s nízkou až vysokou transmisivitou. Hladina podzemní vody 

je při okrajích synklinály volná, směrem do centra přechází v jz. křídle synklinály v napjatou s 

pozitivní piezometrickou úrovní, která je ze všech kolektorů nejvyšší, jak dokládají měření (Žižka et 

al.1989) na významných vrtech s perforovanými úseky prokazatelně v kolektoru A: Lo-8 Osík, Lo-7A 

Morašice nebo VS-6 Horní Újezd. Mimo jz. křídlo vysokomýtské synklinály je zvodnění  kolektoru A 

pravděpodobně nesouvislé. Výsledky hydrogeologických průzkumů ve v. části vysokomýtské 

synklinály alespoň okrajově hodnotících kolektor A ukazují, že se jedná o filtračně nehomogenní 

prostředí s nízkou transmisivitou. Hladina podzemní vody je i při v. okraji synklinály napjatá s 

negativní piezometrickou úrovní. 

Pramenní přelivy na bázi  kolektoru A, typické jednotnou výškovou úrovní především pro oblast 

Toulovcových Maštalí (např. pozorované prameny sítě ČHMÚ PP0145 Jarošov – Vranice Voletínský 

pramen a PP0146 Jarošov – Vranice ) a údolí Novohradky (např. PP0106 Zderaz  Kapalice), vznikají 

ve dně depresí předkřídového reliéfu a jsou podmíněny drobnými elevacemi krystalinického podloží, 

které se projevují výchozy poličského krystalinika v údolí Novohradky a jejích přítoků. Křídové 

sedimenty i podložní krystalinikum zapadají k SV a krystalinikum vystupující ve dnech erozních údolí  

působí jako bariéra vzdouvající proud podzemní vody a podmiňující vznik soustředěného pramenního 

vývěru. 

Ve vysokomýtském strukturním bloku se cenoman již nevyskytuje nebo jen v malých mocnostech. 

 

Kolektor B 

Proudění podzemní vody je v jednotně vyvinutém kolektoru B vázáno na pukliny pevných slínovců a 

především vápnitých spongilitických pískovců ve svrchní části bělohorského souvrství, v nichž plochy 

diskontinuity nabývají často až pseudokrasového charakteru. Extrémní filtrační nehomogenita a 

anizoptropie kolektoru B se projevuje v oblasti stoku ze z. i v. křídla vysokomýtské synklinály. 

Praktickým projevem této nehomogenity jsou na jedné straně anomální jednotkové specifické 

vydatnosti vrtů CL-1 Čistá 15,95 1/s/m nebo NH-3 Nové Hrady 19,8 1/s/m, na straně druhé pak vrty, 

které zastihly málo rozpukané bloky a tedy skoro nepropustné prostředí (vrt Lo-17/1 Makov 6.10
-5

 

1/s/m nebo VS-9A Janov 9.10
-3

 1/s/m).  

Nejvyšší  transmisivitu dosahuje kolektor B v pásmu zhruba SZ-JV o šířce 1 km až 3 km, které se 

táhne subparalelně s osou synklinály od Trstěnic až k prameništi Pekla. Směrem k okrajům synklinály 

transmisivita klesá a výrazně nižších hodnot (až o 2 řády) dosahuje v oblastech infiltrace na výchozech 

pískovců a u Pomezí. 

Kolektor B je dotován atmosférickými srážkami nejvýrazněji na výchozech hornin bělohorského 

souvrství na J synklinály v širším okolí Poličky a Pomezí a v úzkém pruhu při jz. omezení struktury 

táhnoucím  se mezi Poličkou, Poříčím u Litomyšle, Novými Hrady a Leštinou. Celková rozloha 

infiltračního území kolektoru B v j. části vysokomýtské synklinály nepřesahuje 75 km
2
, a proto lze 

předpokládat částečné doplňování kolektoru B z nadložního kolektoru Ca při okrajích struktury tam, 

kde je hladina podzemní vody kolektoru Ca piezometricky výše než hladina podzemní vody kolektoru 

B. Podle předpokládaného průběhu izohyps k tomuto vzájemnému přetékání kolektorů B a Ca může 

docházet po tektonických zónách hlavně mezi Pomezím, Květnou a Chmelíkem a dále pak na 

Z struktury v okolí Chotěnova a Jarošova. Vzhledem k omezené ploše výchozů kolektoru B na povrch 
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v oblasti infiltrace jsou vysoké specifické vydatnosti vrtů s otevřenými úseky v kolektoru B, např. vrt 

Lo-14, NH-3 nebo TC-1, vysvětlitelné třemi způsoby:  

1.  K doplňování dochází z nadložního kolektoru Ca po tektonických zónách při okrajích 

synklinály.  

2.  K dotaci dochází po zvodněných tektonických zónách z poličského krystalinika, o čemž svědčí 

chemismus podzemní vody.  

3.  Většina čerpaných vod pochází ze statických zásob.  

K přirozenému odvodňování kolektoru B dochází pouze v údolí Bílého potoka v Pomezí, částečně 

Hradeckého potoka a Novohradky, kde mezi řadou soustředěných pramenních vývěrů vyniká pramen 

Nadymač v Nových Hradech. Tento pramen je situován v místě erozního obnažení vápnitých 

prachovců až prachovitých pískovců kolektoru B s výrazně otevřeným systémem tektonických poruch 

s lokálně až pseudokrasovým charakterem oběhových cest podzemní vody. Podle nových průzkumů je 

ale pramen Nadymač dotován z největší míry z kolektoru C (jeho pozice na rozhraní HGR 4310 

Chrudimská křída a HGR 4270 Vysokomýtská synklinála je dále hodnocena řešitelským kolektivem 

sousedního HGR 4310), jak dokládají rozdílné chemismy podzemní vody z vrtů NH-1 (typická pro 

kolektor B) a NH-3 (směsná z kolektorů B+C; Smutek 1992). Infiltrační povodí pramene Nadymač se 

rozkládá na V a JV od Nových Hradů směrem k Nové Vsi a Jarošovu, čemuž odpovídá i převládající 

směr proudění podzemní vody od JV k SZ. V místě existence na směr proudění kolmých tektonických 

zón dochází ke stáčení proudu směrem k Z a v místě erozního odkrytí kolektoru B v údolí Hradeckého 

potoka v. od zámku v Nových Hradech pak dochází k vývěrům podzemní vody, jejichž část je 

dlouhodobě jímána pro vodovodní zásobování jednak studnami, jednak nověji vrty. Bilančně se tedy 

jedná o území, které patří již k HGR 4310 Chrudimská křída.  

Nezanedbatelnou roli hraje umělé odvodnění kolektoru B vodárenskými odběry (Sebranice, Litomyšl, 

Osík, Čistá, Trstěnice, Chmelík). Hladina podzemní vody je mimo výchozů bělohorského souvrství 

napjatá s úrovní 380 až 390 m n. m. Její spád do centra synklinály odpovídá úklonům vrstev, výjimkou 

je území mezi vnějším a vnitřním poličským zlomem (Zima 1959) mezi  údolím Desné a Novými 

Hrady, kde dochází k převládajícímu proudění podél tzv. vnitřního poličského zlomu souhlasně 

s průběhem orografické rozvodnice (táhlé hřbety prachovců jizerského souvrství mezi Chotěnovem a 

Novými Hrady) k místu lokální drenáže (pramen Nadymač v Nových Hradech). Směry proudění 

podzemní vody v kolektoru B jsou jasné pouze mezi místy infiltrace a akumulace v centru synklinály.  

Zásadní rozdíl mezi vysokomýtským a litomyšlsko-poličským blokem se projevuje především v roz-

dílné piezometricé úrovni hladin podzemní vody v kolektoru B (v okolí Vysokého Mýta kolem 300 m 

n. m., j. od Pekel kolem 390 m n. m.). Hladiny podzemní vody ve vrtu Lo-15/1 Cerekvice nad 

Loučnou – Pekla jsou o 30 m výše než za javornickým zlomem ve vrtu Lo-16 Džbánov. V hluboké kře 

v centru vysokomýtské synklinály mezi oblastmi odvodnění je transmisivita nízká, směrem k oblastem 

odvodnění (Litomyšl – Pekla, Vysoké Mýto), se transmisivita zvyšuje až o několik řádů. Mezi Chocní 

a Vysokým Mýtem je transmisivita střední. Na jih od džbánovské flexury je transmisivita střední, 

podobně jako na V od oblasti Pekla – Litomyšl. V centrech odvodnění (Vysoké Mýto – Slatina a Pekla 

– Litomyšl) transmisivita stoupá až k velmi vysokým hodnotám. 

Proudění podzemní vody v. od jílovického zlomu a j. od zlomu končinského je v jednotně vyvinutém 

kolektoru B vázáno na pukliny pevných slínovců a především vápnitých spongilitických pískovců ve 

svrchní části bělohorského souvrství, v nichž plochy diskontinuity nabývají často až pseudokrasového 

charakteru. Extrémní filtrační nehomogenita a anizoptropie kolektoru B se projevuje v oblasti stoku 

z v. křídla vysokomýtské synklinály. Směrem k V transmisivita klesá (vrt VS-9A Janov).  
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Velmi obtížně kartograficky postižitelná je situace hydroizohyps v prostoru axiální deprese potštejnské 

antiklinály u Mikulče, kde dochází ke snížení osy potštejnské antiklinály a tím i  ke  snížení báze 

kolektoru B až na úroveň kolem 280 m n. m. (tj. přibližně 100 m pod úroveň průměrné piezometrické 

úrovně kolektoru B). V těchto místech pokračuje hladina kolektoru B ve shodné úrovni 380 m až 

390 m n. m. ze synklinály vysokomýtské do ústecké a žádný z provedených regionálních průzkumů 

(Žižka et al. 1981; Herrmann 1979; Slavík 1980, 1986) zde nedokázal lokalizovat hydrogeologickou 

rozvodnici nebo stanovit směr proudění.  

V průběhu skupinové čerpací zkoušky při regionálním průzkumu Žižky et al. (1981) bylo intenzivním 

odběrem podzemní vody z kolektoru B docíleno mírného poklesu piezometrické úrovně v přilehlé 

části ústecké synklinály a uměle tak bylo vyvoláno proudění podzemní vody do vysokomýtské 

synklinály. Z této skutečnosti je možno navzdory názorům na příčnou nepropustnost semanínského 

zlomu (Slavík 1980) usuzovat, že poloha hydrogeologické rozvodnice v kolektoru B nebude fixní a 

bude se měnit v závislosti na poměru odběrů podzemní vody z tohoto kolektoru v obou sousedících 

strukturách. Teprve vyšší odběry poblíž předpokládané hydrogeologické rozvodnice v jednom ze 

sousedních hydrogeologických rajonů by mohly způsobit výraznější přetékání podzemní vody přes 

tuto rozvodnici. 

Nejvyšší  transmisivitu dosahuje kolektor B v pásmu zhruba SZ-JV o šířce 1 km až 3 km, které se 

táhne subparalelně s osou synklinály od Trstěnic až k prameništi Pekla. Směrem k okrajům synklinály 

transmisivita klesá a výrazně až o dva řády nižších hodnot dosahuje v oblastech infiltrace na 

výchozech pískovců a v potštejnské antiklinále (vrt HTZ-1: T = 3,4.10
-4 

m
2
/s, HVT-1: T = 4,7.10

-5 

m
2
/s). 

 

Kolektor Ca 

Puklinový kolektor Ca je vyvinut v rámci j. části vysokomýtské synklinály na převážné části území. 

Vysoká transmisivita zvodněného kolektoru Ca dokumentovaná v ose synklinály v oblasti Újezdce, 

Makova, Morašic, Dolního Újezda a Trstěnic a klesá směrem k okrajům do tzv. janovského bloku, kde 

sedimenty nižšího a báze vyššího jizerského souvrství vystupují ve vývoji slínovcovém a 

prachovcovém a spodní část jizerského souvrství zde nabývá téměř charakter izolátoru. V infiltrační 

oblasti v. a z. křídla synklinály v pruhu morfologicky výrazné kuesty od Pomezí přes Poličku, Střítež, 

Lubnou, Jarošov, Nové Hrady a Leštinu má kolektor Ca volnou hladinu, která směrem k ose po 

překrytí kolektoru Ca vyššími křídovými souvrstvími přechází v napjatou.  

Kolektor Ca je doplňován na výchozech pískovců nižší části středního turonu v pruhu mezi Pomezím a 

Květnou a v pruhu mezi Přílukou, Chotěnovem, Poříčím a Lubnou, který se stáčí dále k V do s. okolí 

Poličky a Pomezí. Na dotaci kolektoru Ca se podílí i tok Loučné u Karle, dotaci lze očekávat také z 

povrchových toků (Desná v Poříčí, Jalový potok u Sebranic) v místech jejich přechodu přes výchozy 

kolektoru Ca. Napájení kolektoru Ca lze očekávat také lokálním propojením s nadložním kolektorem 

Cb při okrajích synklinály (po tektonických zónách porušujících izolátor  souvrství Ca/Cb, jak 

dokládají např. výsledky vrtu Lo-18/2 Jalový potok, v němž dochází k protékání podzemní vody po 

puklině v izolátoru Ca/Cb z nadložního kolektoru Cb; Žižka et al.1983) a s podložním kolektorem B v 

centru synklinály. Ke vzájemnému přetékání podzemní vody může docházet pouze v omezeném 

časovém období, kdy to umožňuje kolísání hladiny v kolektoru Ca, které dosahuje v celé ploše 

synklinály běžně ±10 m (±100 kPa) a směrem k okrajům synklinály se zvyšuje až na ±30 m. K 

odvodnění kolektoru Ca dochází pravděpodobně jednak pramenními vývěry v údolí Loučné 

(prameniště Pekla – Litomyšl – Benátky) a v četných dalších pramenech v údolí Jalového potoka 

(Sebranice, Lezník, Nová Ves) a Desné (Horní Újezd, Poříčí, Osík), jednak prostřednictvím 
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nadložního kolektoru Cb. Pramenní vývěry a pravděpodobně i hlavní pásma propojení kolektorů jsou 

seřazeny do linií subpararelních s osou synklinály.  

Ve vysokomýtském bloku kolektor Ca nabývá vodárenský význam v oblasti písčitého vývoje, tj. od  

linie Sloupnice – Hrušová – Javorník na J, kde vykazuje střední až vysokou transmisivitu. Směrem k S 

pískovce prstovitě přechází do spongilitických slínovců. V hluboké kře v centru vysokomýtské 

synklinály (mimo oblast odvodnění u Vysokého Mýta) je kolektor Ca vodárensky bezvýznamný. Pro 

jeho přesnější poznání však chybí dostatek hydraulických údajů a nejasnosti v dříve pojatém rozlišení 

kolektoru Ca od Cb ve starších vrtech v okolí Vysokého Mýta. 

Další významné odvodnění kolektoru Ca probíhá na končinském zlomu a v oblasti Němčic, kde 

pramenní vývěry dosahují vydatnosti až 70 l/s. Na tomto zlomu je také dokumentován významný 

rozdíl v piezometrických úrovní mezi s. a j. částí hydrogeologického rajonu. 

 

Kolektor Cb 

Kolektor Cb je vázán na kallianasové pískovce vyššího jizerského souvrství (pásma IXcd) a souvisle 

je vyvinut pouze v osní části synklinály, neboť blíže k okrajům svého výskytu je přerušován 

zahloubenými údolími Loučné, Jalového potoka, Desné a Hradeckého potoka, jejichž dno je většinou 

tvořeno výchozy izolátoru Ca/Cb. Transmisivita kolektoru je v centrální části synklinály zhruba v zóně 

kopírující směr toku Loučné (Trstěnice – Osík – Litomyšl) až velmi vysoká, směrem k okrajům 

struktury klesá na střední hodnoty a při okrajích vlivem redukce mocnosti dosahuje pouze nízkých 

hodnot. Pokud jsou v nadloží vyvinuty sedimenty teplického souvrství (j. okolí Litomyšle), působí 

jako stropní izolátor Cb/D, což má za následek vznik napjaté hladiny podzemní vody. Výchozy 

kolektoru Cb vytvářejí v terénu morfologicky výrazné plošiny (tabule) bez stálých povrchových toků, 

které spolu s úklonem křídových souvrství k SV až VSV způsobují vznik charakteristických kuest. 

Úklon kolektoru Cb k SV spolu s náhlou absencí nadložního izolátoru Cb/D v údolích Desné a 

Říkovického potoka podmiňuje vznik četných vydatných přelivných pramenů v linii Říkovice – 

Višnáry – údolí Desné z. od Litomyšle.  

K infiltraci do kolektoru Cb dochází prakticky v celé ploše rozšíření kallianasových pískovců mimo 

místa překrytí těchto pískovců izolátorem C/D teplického souvrství. Infiltraci podporuje existence 

silně propustného zvětralinového pokryvu tvořeného písky a písčitými půdami. Při jihovýchodním a 

jz. okraji vysokomýtské synklinály dochází k dotaci kolektoru Cb z i povrchových toků Loučné, 

Desné a Jalového potoka přivádějících vodu i z oblasti poličského krystalinika ležícího s. od hlavní 

evropské rozvodnice.  

Jalový potok při průchodu křídovými souvrstvími na jz. okraji synklinály ztrácí po většinu roku svoji 

vodnost téměř úplně, jak ostatně naznačuje i jeho název, avšak poměr dotace jednotlivých kolektorů 

není znám. Desná, přivádějící z krystalinika minimálně 30 1/s
 
povrchových vod, ztrácí přibližně 

třetinu vodnosti hned při přechodu výchozů kolektorů A a B v Poříčí u Litomyšle. K dalším úbytkům 

průtoků (až 30 1/s, ale z vodnosti 90 1/s
 
pocházející už v této části toku z drenáže kolektorů B a Ca) 

dochází až na výchozech kallianasových pískovců kolektoru Cb pod Osíkem (Slepička 1971).  

Loučná spolu s dalšími potoky přispívá i k přetékání podzemní vody mezi jednotlivými kolektory: 

hlavně z nižších kolektorů A, B a Ca do kolektoru Cb, ale toto přetékání je sezónní, protože po většinu 

roku jsou koryta horní části toku Loučné a dalších potoků suchá. Kvantitativně bylo přetékání 

dokázáno pouze v případě Loučné – 14 l/s
 
z kolektoru Ca do Cb (Slepička 1971). Vzhledem k tomu, 

že izolátor Ca/Cb jizerského souvrství bývá tektonicky porušen, dochází k propojení kolektorů Ca a 

Cb: z kolektoru Cb je doplňován při okrajích synklinály kolektor Ca tam, kde je hladina podzemní 
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vody kolektoru Cb výše Ca. Propojení v centrální části vysokomýtské synklinály mezi Litomyšlí a 

prameništěm Pekla probíhá však opačně – prostřednictvím kolektoru Cb se odvodňují kolektory 

podložní. Platí to zejména u pramenních vývěrů v údolí Loučné nad Litomyšlí. Vzájemná komunikace 

kolektorů existuje však jen v omezené míře, neboť podzemní vody jednotlivých kolektorů si na většině 

území zachovávají odlišné chemické složení a různou úroveň hladin podzemní vody. 

K odvodňování kolektoru Cb dochází jednak ve vydatných a dobře udržovaných pramenních vývěrech 

(údolí Loučné u Karle, Chmelíku a Trstěnic, údolí Jalového potoka pod Novou Vsí a Pohodlím, Osík, 

Benátky, Litomyšl,  Říkovice, Višňáry), jednak přírony do toků (Loučná v úseku Litomyšl – 

Cerekvice nad Loučnou, Desná v Osíku), se kterými kolektor Cb bezprostředně komunikuje (plynulá 

ztráta vodnosti horního toku Loučné a její opětovný pozvolný nárůst). Hlavní pramenní vývěry jsou 

jakožto přelivné prameny soustředěny do míst, kde kolektor Cb začíná být překrýván nadložním 

izolátorem C/D. 

Prameniště Pekla představuje hlavní místo odvodnění křídy na rozhraní střední a j. části vysokomýtské 

synklinály. Celkový odtok je 100 1/s, skrytý odtok vývěry do Loučné dosahuje asi 700 1/s (v oblasti 

Cerekvice nad Loučnou – Hrušová). Pozoruhodný je zejména pramen Pekla II. Vývěr vytváří jezírko v 

louce, měřen je obdélníkovým měrným přepadem. Pramen má stabilní vydatnost 30 až 40 1/s. Na po-

vrchu území vystupuje sice mělká kvartérní terasa (údolní niva), ale podzemní voda pochází z 

podložní křídy. Podle chemismu má podzemní voda původ nejen v nejvyšším křídovém kolektoru Cb, 

ale zřejmě se po puklinách či zlomech protlačuje až z hlubšího kolektoru B.  

V okolí Vysokého Mýta je Cb kolektorem s největšími využitelnými zásobami podzemní vody v 

okolí. Oblast vysoké transmisivity probíhá v širokém pruhu od s. okolí Vysokého Mýta, podél Loučné 

k Zálší až na J do širšího okolí Litomyšle. Na ostatním území je transmisivita střední, s výjimkou 

sz. okraje (Zámrsk – Sruby), kde kolektor Cb přechází v izolátor, a v okolí Džbánova, kde převládá 

nízká transmisivita. 

Proudění podzemní vody z důvodu úzké vazby s okolními HGR 4231 Ústecká synklinála v povodí 

Orlice a 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy je uvedeno v modelovém řešení zpracovaném 

„Sdružením 17. listopadu“. Odtokové poměry v kolektorech A, B, Ca a Cb pro neovlivněný stav a stav 

se současnými odběry uvádí Obrázek 5-5 až Obrázek 5-12 (převzato z hydraulického modelu).  
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Obrázek 5-5: Odtokové poměry v modelové vrstvě 8 (převážně kolektor A) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-6 Odtokové poměry v modelové vrstvě 8 (převážně kolektor A) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

137  

 

Obrázek 5-7 Odtokové poměry v modelové vrstvě 6 (převážně kolektor B) – neovlivněný stav  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-8 Odtokové poměry v modelové vrstvě 6 (převážně kolektor B) – současný odběr  

(převzato z Beránek 2016, doplněno) 
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Obrázek 5-9 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 5-10 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 5-11 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 5-12: 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 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování – byl zvolen rozbor kolísání 

hladiny podzemní vody v pozorovaných vrtech. 

V následujícím textu budou uvedeny příklady režimů podzemních vod jednotlivých kolektorů v rámci 

HGR 4270. Za podklad sloužily údaje ze státní pozorovací sítě ČHMÚ nebo údaje firmy Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s r. o., které byly nashromážděny během různých regionálních hydrogeologických 

průzkumů na území hydrogeologického rajonu. Seznam dlouhodobě monitorovaných objektů 

s přiřazenými monitorovanými zvodněmi a délkou pozorování uvádí následující Tabulka 5-2. 

 

Tabulka 5-2: Přehled dlouhodobě monitorovaných objektů podzemních vod 

označení a název monitorovaná 

 zvodeň 

období pozorování poznámka 

Lo-5/1 Choceň B 1972–1988, 2006–2010  

Lo-8A Osík Ca 1971–1988, 1992–2015  

VP7307 (Lo10/1) Vračovice B 1983–1988, 1991, 1979–2015 objekt ČHMÚ 

Lo-12/1 Němčice B 1979–1988, 1994–2000, 2003–2015  

Lo-12/1 Němčice Ca 1979–1988, 1994–2000, 2003–2015  

  VP7305 (Lo15/1) Pekla-Cerekvice nad Loučnou B 1979–1988, 1992–2015 objekt ČHMÚ 

  VP7306 (Lo15/3) Pekla-Cerekvice nad Loučnou Ca 1979–1988, 1992–2015 objekt ČHMÚ 

Lo-16 Džbánov u Vysokého Mýta B 1979–1988, 1992–2014,   

Lo-17/1 Makov B 1982–1988, 1992–2015  

Lo-18/1 Jalový potok B 1982–1988, 1992–2015  

Lo-18/2 Jalový potok Ca + Cb 1982–1988, 1992–2015  

VP7308 (Lo-20/3) Slatina  Ca  1986–1988, 1992–2015 objekt ČHMÚ 

Lo-21/1 Končiny  B 1983–1985, 1992–2015  

Lo-21/2 Končiny  B 1983–1985, 1992–2015  

VS-6 Horní Újezd  A 1979–1985, 1992–2015  

VS-6A Horní Újezd  B 1979–1985, 1992–2015  

VS-7 Lezník  A 1979–1988, 1992–2015  

VP7303 Trstěnice B 1989–1990, 1992–2015 objekt ČHMÚ 

VP7313 Trstěnice Ca 1989–1990, 1992–2015 objekt ČHMÚ 

VP7309 Mikuleč Ca 1981–1988, 1992–1999, 2001–2015 objekt ČHMÚ 

PP0091 Litomyšl - U svatého Antoníčka Cb 1959 –2015 objekt ČHMÚ 

PP0092 Horní Újezd - U Panny Marie Cb 1963–2004 objekt ČHMÚ 

PP0093 Říkovice - Jezírko Cb 1957–2004 objekt ČHMÚ 

PP0094 Říkovice - V Dolcích Cb 1963–2015 objekt ČHMÚ 

PP0096 Němčice - Zlatý pásek Cb 1968–2015 objekt ČHMÚ 

PP0097 Horní Sloupnice (Končiny) - Pod Kaplí Cb 1957–2004 objekt ČHMÚ 

PP0098 Zálší - Vývařisko Cb 1977–2004 objekt ČHMÚ 

PP0610 Cerekvice nad Loučnou - Pekla I Cb 1957–2015 objekt ČHMÚ 

PP0611 Cerekvice nad Loučnou - Pekla II Cb 1977–2004 objekt ČHMÚ 

  

Kolektor A 

Režim podzemních vod se vyznačuje charakteristickým víceletým kolísáním s rozkyvem hladin 

podzemní vody 10 až 15 m, které je doprovázeno méně výrazným sezónním kolísáním s rozkyvem 

hladin 2 až 5 m (Obrázek 5-13). Směrem od oblasti napájení k oblasti odvodnění se v hladinovém 

režimu zřetelně zvyšuje význam víceletého kolísání oproti kolísání sezónnímu a velmi zřetelně se 

snižuje amplituda rozkyvu. Zpoždění oproti režimu ovzdušných srážek je v oblasti volného napájení 

jeden týden až dva týdny, v oblasti akumulace dva měsíce až tři měsíce. Vodárensky jsou využívány 

podzemní vody litomyšlsko-poličského strukturního bloku. 
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Kolektor A má v oblasti napájení (vrt HV-1001 Pomezí) volnou hladinu, v oblasti stoku (vrty VS-6 

Horní Újezd a VS-7 Lezník) napjatou hladinu s negativní až mírně pozitivní výtlačnou úrovní a 

v oblasti akumulace má napjatou hladinu s výrazně pozitivní výtlačnou úrovní (vrt Lo-15 Pekla – 

Cerekvice nad Loučnou). Nejreprezentativnějšími z hlediska monitorování hladin jsou vrty VS-6 a 

VS-7 (Obrázek 5-13). Mocnost kolektoru je v těchto vrtech do 10 m a piezometrická výška dosahuje 

100 až 200 m nad strop kolektoru. 

Trend vývoje hladiny podzemních vod byl v monitorovaných vrtech litomyšlsko-poličského bloku do 

začátku devadesátých let minulého století zřetelně poklesový, od té doby je setrvalý. Významný 

pokles hladin podzemních vod byl vyvolán dřívějším vyšším odběrem podzemních vod zejména 

v jímacím území Sebranice, které se nachází v tomto bloku (pokles odběrů z hodnoty okolo 45 l/s na 

hodnotu 20 l/s). Druhým důvodem dřívějšího poklesu hladin podzemních vod byla víceletá suchá 

perioda na počátku devadesátých let. V jiných strukturních blocích nejsou vrty monitorující kolektor A 

zastoupeny. 
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Obrázek 5-13: Vývoj hladin podzemních vod ve vrtech VS-6 Horní Újezd a  VS-7 Lezník (období 1980–2010) 
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Kolektor B  

Režim podzemních vod se vyznačuje charakteristickým víceletým kolísáním s rozkyvem hladin 5 až 

20 m, který je vyšší v oblasti napájení a stoku a nižší v oblasti akumulace. Nízké víceleté kolísání je 

dále dokumentováno v oblasti hlavního odvodnění podzemních vod Pekla – Cerekvice nad Loučnou. 

Sezónní kolísání je významnější v oblastech napájení a stoku, kde rozkyv hladin dosahuje rozmezí 10 

až 15 m, výrazněji rovněž klesá směrem k oblastem akumulace. Zpoždění oproti režimu ovzdušných 

srážek je v oblasti stoku dva až čtyři týdny, v oblasti akumulace je dva měsíce až tři měsíce. 
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Obrázek 5-14: Vývoj hladin podzemních vod v referenčních monitorovacích vrtech, kolektor B. 

 

Trend vývoje hladiny podzemních vod je v HGR 4270 nestejnoměrný (Obrázek 5-14). Ve dvou 

reprezentativních dlouhodobě monitorovaných vrtech je evidován ve vysokomýtském a litomyšlsko-

poličském bloku zřetelně sestupný trend s poklesem více než 20 m za uplynulých čtyřicet let. Jsou jimi 

vrty Lo-15/1 Pekla – Cerekvice nad Loučnou (litomyšlsko-poličský blok) a Lo-16 Džbánov u 
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Vysokého Mýta (vysokomýtský blok). Pokles hladin je dlouhodobý. Ve většině jiných vrtů je tento 

pokles nižší a zpravidla nepřekračuje 5 m (vrty VP7303 Trstěnice, Lo-12/1 Němčice, Lo-17/1 Makov, 

Lo-18/1 Jalový potok, Lo-21 Končiny a  Lo-5/1 Choceň). Hladiny ve vrtech klesaly do začátku 

devadesátých let, kdy se ustálily, a jejich další rozkyv je dán výhradně střídáním suchých a vlhkých 

period. Trend vývoje hladin podzemní vody v kolektoru B je podmíněn v prvé řadě ovzdušnými 

srážkami a v menší míře dále vývojem odběrů podzemních vod z tohoto kolektoru ve shodném 

období. 

Odběr podzemních vod v zájmovém území byl do začátku osmdesátých let 20. století velmi nízký. 

Postupným zprovozněním jímacích zdrojů CL-1 Čistá, v menší míře zdrojů Lo-6/3 Osík a VS-4A 

Chmelík, odběr podzemních vod ve druhé polovině osmdesátých let vzrostl na 40 l/s až 60 l/s 

s nejvyššími hodnotami v závěru osmdesátých let. Od poloviny devadesátých let se odběr podzemních 

vod z kolektoru B udržoval okolo 30 l/s. Vodárensky jsou využívány zejména podzemní vody 

litomyšlsko-poličského strukturního bloku. Výrazné zvýšení odběru podzemních vod v polovině 

osmdesátých let způsobilo trendový pokles hladin podzemních vod v oblasti stoku a akumulace 

uvedeného strukturního bloku o 5 m, v blízkosti jímacích objektů až o 10 m. 

Nejreprezentativnějšími monitorovacími vrty jsou dlouhodobě VP305 (Lo-15/1) Pekla – Cerekvice 

nad Loučnou, VP7303 Trstěnice, Lo-17/1 Makov a Lo-18/1 Jalový potok. Všechny tyto vrty se 

nacházejí v litomyšlsko-poličském bloku. 

Východní křídlo vysokomýtské synklinály a osová část  

Typický průběh kolísání hladin pro tento segment HGR 4270 je charakteristický u vrtů VP7303 

Trstěnice (dříve označovaný jako VP7203 nebo VP7203N), VP7309 Mikuleč (dříve označovaný jako 

VP7209 nebo VP7209N), tato podobnost se projevuje i u vrtů Lo-12/1 Němčice, Lo-21/1 Končiny a 

Lo-18/1 Jalový potok. Charakteristická je převaha dlouhodobější složky kolísání hladin před ročním 

sezónním režimem. Zpoždění oproti nadložnímu kolektoru činí až 4 měsíce a roční maxima se tedy 

vyskytují v podzimních měsících říjnu a listopadu. Rozkyv během roku činí 3–5 m, maximální za 

dlouhodobé období se pohybuje okolo 10–15 m. 

Režim v oblasti spojené nádrže kolektoru B v sousední ústecké synklinále je odlišný. I přestože rovněž 

převažuje víceletá složka kolísání nad sezónní, zpoždění oproti nadložnímu kolektoru C činí jen 1–2 

měsíce. 

Z dlouhodobějšího hlediska byl u vrtů v. křídla a osové části vysokomýtské synklinály patrný výrazný 

pokles hladin od 80. let dvacátého století, který se zastavil na nejnižších úrovních na začátku 90. let. 

Od tohoto období začaly hladiny celkově stoupat a v současnosti se pohybují okolo dlouhodobého 

průměru. U některých vrtů (např. VP7303 Trstěnice) byly v roce 2012 nejvyšší stavy za posledních 20 

let (Obrázek 5-15, Obrázek 5-16). 
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Obrázek 5-15: Vývoj hladin podzemních vod ve vrtu VP7303 Trstěnice (období 1988–2010) 

 

 

Obrázek 5-16: Průměrné měsíční úrovně hladin během roku ve vrtu VP7303 Trstěnice 

 

Jihozápadní část vysokomýtské synklinály (zahrnuje hlavně z. část bloku č. 1)  

Pro jihozápadní část struktury je režim podzemních vod kolektoru B odlišný. Sezónní složka 

doplňování a vyprazdňování zásob má výraznější charakter. Zpoždění oproti nadložnímu kolektoru C 

činí jen 1 měsíc. Názorné příklady jsou vrty VP7311 Makov (dříve Lo-17/1; obr. 5-15, 5-16), VS-6A 

Horní Újezd, CV-1/II Chotěnov. Rozkyv u některých vrtů v průběhu roku činí až 10 m, maximální se 

pohybuje kolem 15 m. 
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Obrázek 5-17: Vývoj hladin podzemních vod ve vrtu VP7311 Makov (období 1991–2010) 

 

 

Obrázek 5-18: Průměrné měsíční úrovně hladin během roku ve vrtu VP7311 Makov 

 

Okolí javornického zlomu (zahrnuje oblast bloku č. 1 na S a bloku č. 2 na J) 

Pro tyto vrty, konkrétně Lo-15/1 Cerekvice nad Loučnou – Pekla, Lo-16 Džbánov, Lo-6/1 Javorníček, 

je charakteristické, že nemají vyvinutý cyklický režim během roku. Maxima nebo minima se vyskytují 

v kterémkoliv měsíci. Zatímco u vrtu Lo-6/1 Javorníček má velmi malý rozkyv během roku – 

maximálně do 3 m, u vrtů  Lo-15/1 a Lo-16 to je až 10 m. Z dlouhodobého hlediska je u vrtů Lo-15/1 

Cerekvice nad Loučnou – Pekla (Obrázek 5-19) a Lo-16 Džbánov patrný výrazný sestupný trend 

oproti 80. létům dvacátého století, který se zastavil až v období 2007–2009.  
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Obrázek 5-19: Vývoj hladin podzemních vod ve vrtu Lo-15/1 Pekla (období 1979–2010) 

 

Kolektor Ca 

Režim podzemních vod se vyznačuje charakteristickým víceletým kolísáním s rozkyvem hladin 10–20 

m. Víceleté kolísání hladin podzemní vody je největší v oblasti stoku a akumulace podzemních vod. 

Sezónní kolísání je nejvýraznější v oblasti stoku poblíž pásma volného napájení zvodně. Zde dosahuje 

rozkyv hladin hodnot až 40 m (monitorovací vrty VS-4B Chmelík, VP7313 Trstěnice a Lo-18/2 

Jalový potok). Směrem k oblasti akumulace podzemních vod se vliv sezónního kolísání významně 

snižuje. Zpoždění oproti režimu ovzdušných srážek je v oblasti stoku jeden týden až tři týdny, 

v oblasti akumulace tři až šest týdnů. 

Zcela netypický režim podzemních vod monitoruje vrt Lo-21/2 Končiny, který je korelačně velmi 

těsně spjat s monitorovacími vrty svitavsko-opatovského strukturního bloku v sousedním HGR 4232. 

Amplitudy rozkyvů hladiny podzemních vod jsou v uvedeném monitorovacím vrtu oproti 

analogickým monitorovacím vrtům v ústecké synklinále nižší. 

Odběr podzemních vod ve zvodni Ca v litomyšlsko-poličském strukturním bloku se do začátku 

osmdesátých let pohyboval okolo 70 l/s, v druhé polovině osmdesátých výrazně vzrostl až na 120 l/s, 

kdy kulminoval. V devadesátých letech odběr podzemních vod postupně klesal na současnou hodnotu 

okolo 50 l/s. Odběr podzemní vody v jímacích územích představuje tlakové odlehčení zvodně. 

Výrazný vzestup odběrů podzemních vod v uvedeném strukturním bloku v druhé polovině 

osmdesátých let vyvolal přechodný pokles hladin podzemních vod o 2 až 3 m v oblasti akumulace 

podzemních vod (Obrázek 5-20). 

Nejreprezentativnějšími jsou vrty Lo-8A Osík, Lo-15/3 Pekla – Cerekvice nad Loučnou (VP7306), 

Lo-18/2 Jalový potok, Lo-10/2 Vračovice, Lo-5/2 Choceň a VS-6A Horní Újezd. 

Trend vývoje hladin podzemních vod je ve většině strukturních bloků dlouhodobě setrvalý. 

V litomyšlsko-poličském bloku byl donedávna do začátku devadesátých let minulého století evidován 

pokles hladiny o 2 až 3 m, od té doby je trend dlouhodobě setrvalý. Výjimkou jsou dva vrty ve 

vysokomýtském strukturním bloku (monitorovací vrty Lo-9/2 Hrušová a Lo-12/2 Němčice), kde je 

dlouhodobý trend sestupný s poklesem 10 až 20 m za 30 let. 
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Obrázek 5-20: Vývoj hladin podzemních vod v referenčních monitorovacích vrtech, kolektor Ca 

 

Kolektor Cb 

Režim podzemních vod je charakterizován výrazným sezónním kolísáním a méně zřetelným víceletým 

kolísáním. Dlouhodobě byl donedávna vývoj hladin pozorován vrty Lo-6/3 Javorníček a Lo-17/3 

Makov. Kvalitativní představu o tvorbě a vyprazdňování přírodních zdrojů z kolektoru podává 

zejména větší počet pramenních vývěrů, z nichž devět je nebo v minulosti bylo zařazeno do státní 

monitorovací sítě ČHMÚ. Vysoce reprezentativní obraz o vývoji přírodních zdrojů v kolektoru 

podávají časové řady vydatností pramenů Horní Újezd – U Panny Marie, Říkovice – V Dolcích, 

Němčiče – Zlatý pásek, Horní Sloupnice – Pod Kaplí a Zálší – Vývařisko. Vydatnosti pramenů jsou 
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velmi rozkolísané, poměr Qa/Qmax se pohybuje v intervalech od 0,20 do 0,35, poměr Qmin/Qmax se 

obvykle pohybuje od 0,10 do 0,15. Zpoždění oproti režimu ovzdušných srážek je několik dní. 

Režim hladin podzemních vod se vyznačuje nízkým víceletým kolísáním s rozkyvem hladin 1 až 2 m, 

které je doprovázeno výraznějším sezónním kolísáním s rozkyvem hladin 2 až 5 m. V průběhu 

jednoho hydrologického roku se často objevuje několik kulminačních období, které kromě jarního tání 

odrážejí vliv velmi vydatných srážek a jejich kumulací.  

Trend vývoje je celkově dlouhodobě setrvalý (Obrázek 5-21). Trendové poklesy vydatností jsou ryze 

lokální a souvisejí s místními odběry podzemních vod z kolektoru Cb.  
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Obrázek 5-21: Vývoj hladin podzemních vod v referenčních pramenech ve správě ČHMÚ, kolektor Cb 
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NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území HGR 4270 doporučujeme monitorovat 

hladiny a vydatnosti podzemních vod v těchto dříve vybudovaných vrtech státní pozorovací sítě 

ČHMÚ (Tabulka 5-3) a v nových vrtech vybudovaných v rámci projektu (Tabulka 5-4). V uvedených 

dvou tabulkách jsou kromě označení a názvu objektů dokumentovány monitorované zvodně, 

nadmořské výšky odměrných bodů, hloubky vrtů a signální úrovně hladin podzemních vod. 

 

Tabulka 5-3:  Referenční vrty ve správě ČHMÚ navržené k monitorování a jejich základní hydrogeologické 

charakteristiky 

Označení 

 objektu 

název objektu druh 

objektu 

Monitorovaný 

 kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

Hp50 % 

m n. m. 

Hp80 % 

m n. m. 

VP7208 Zdelov vrt  B 260 274,96 315,6 314,2 

VP7303 Trstěnice vrt  B 203 405,64 388,5 385,8 

VP7305 Cerekvice nad Loučnou vrt  C 134 288,20 378,0 373,7 

VP7306 Džbánov u Litomyšle vrt  Ca 284 431,3 364,3 363,5 

VP7311 Makov vrt  B 195 407,0 379,1 377,7 

Vysvětlivky: Hp50% – signální úroveň hladiny podzemní vody pro kvantil p50%, Hp80%, – signální úroveň hladiny podzemní 

vody pro kvantil p80% 

 

Signální úrovně hladin podzemních vod byly stanoveny za víceletá období s délkou pozorování vyšší 

než deset let a ohraničená v závěru tohoto období rokem 2010. Pro charakterizování úrovní hladin 

byly zvoleny kvantily p50% a p80%. Jiné vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ nebo vrty monitorované 

vodárenskými společnostmi nebyly do seznamu navržených objektů zařazeny z důvodu krátké nebo 

neúplné pozorovací řady, významného ovlivnění odběry podzemních vod nebo propojením kolektorů 

konstrukcí vrtů. 

Doporučujeme dále pokračovat v dlouhodobém monitorování pramenů zařazených do státní 

pozorovací sítě ČHMÚ. Pro sledování vývoje přírodních zdrojů podzemních vod v kolektoru Ca je 

referenčním pramen PP0105 Nové Hrady a pro sledování vývoje přírodních zdrojů podzemních vod 

v kolektoru Cb jsou referenčními prameny PP0092 Horní Újezd, PP0093 Říkovice, PP0096 Němčice a  

PP0610 Cerekvice nad Loučnou.   

 

Tabulka 5-4: Referenční vrty vybudované v rámci projektu a jejich základní charakteristiky 

označení objektu název objektu monitorovaný 

kolektor 

Hloubka 

m 

odměrný bod  

m n. m 

Hp50 % 

m n. m. 
4270_01B Kostelecké Horky B 281 319,44 315,1 

4270_01C Kostelecké Horky PPZ (C) 60 319,31 306,6 

4270_01Q Kostelecké Horky Q 13,6 320,00  

4270_02C Janov Ca 117 492,50 476,0 

4270_04A Příluka B 192 440,94 411,5 

4270_04B Příluka B 195 440,04 380,4 

4270_04C Příluka C 83 439,33 368,8 

4270_05A Poříčí A 105 554,70 502,8 

4270_05B Poříčí B 33 544,47 511,6 

4270_06A Lubná A 206 525,10 406,5 

4270_06B Lubná B 143 525,34 424,7 

Vysvětlivky: H – signální úroveň hladiny podzemní vody,A – cenoman, B – spodní turon, C – střední turon, PPZ – 

připovrchová zóna, Q - kvartér 

Signální úroveň hladiny podzemní vody byla zvolena v pásmu 75procentní až 90procentní 

pravděpodobnosti překročení hladin pro monitorované období duben 2015 až říjen 2015.ˇNavržené 

monitorovací objekty včetně nově vybudovaných vrtů v rámci projektu viz Obrázek 5-22.  
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Obrázek 5-22 Situace HGR 4270 s navrženými monitorovacími objekty 
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6 MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD  

6.1 HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1  DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Vysokomýtská synklinála vytváří širokou dílčí a relativně samostatnou artéskou pánev v jv. části 

české křídové pánve. Území je odvodňováno Loučnou, Tichou Orlicí a Divokou Orlicí, okrajově 

Novohradkou, Svratkou a Svitavou. Ve svrchnokřídových horninách HGR 4270 lze identifikovat 4 

vrstevní hydrogeologické kolektory A, B, Ca a Cb, které jsou odděleny polohami izolátorských 

hornin.  

Kolektor A v pískovcových polohách perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří s 

průlinově-puklinovou porozitou není vyvinut souvisle ani ve větších mocnostech, zhlediska přírodních 

zdrojů není významný. Kolektor B je vázán na spodnoturonské bělohorské souvrství a kolektory C 

jsou vyvinuty ve střednoturonském jizerském souvrství. Tyto tři kolektory se vyznačují převažující 

puklinovou porozitou v horninách typu vápnitých prachovců a vápnitých pískovců. V okrajových 

částech synklinály nastává infiltrace a stok směrem do jejího centra, kde se vytváří spojitá napjatá 

zvodeň v kolektorech B a Ca, kolektor Cb má většinou volnou hladinu. Kolektor B se nachází v celé 

ploše HGR 4270, kolektory C jen v jeho j. části. V piezometrické úrovni kolektoru B se významně 

projevují místa drenáže na Novohradce, Loučné, Divoké Orlici a Tiché Orlici. Kolektory C se 

odvodňují do Loučné mezi Litomyšlí a prameny Pekla.  

V severovýchodní části je HGR 4270 na malé ploše překryt kvartérním HGR 1110. V tomto HGR 

1110 dochází k částečné drenáži křídových vod HGR 4270 do kvartéru. Většinu plochy HGR 4270 

pokrývá povodí Loučné. Velká hustota vodoměrných stanic umožnila rozdělit povodí Loučné na jedno 

povodí a jedno mezipovodí. Povodí Loučné je ukončeno v profilu Cerekvice nad Loučnou (0450). 

Mezipovodí Loučné je shora vymezeno profilem Cerekvice nad Loučnou (0450) a zdola profilem 

Zámrsk (0460). Průtoky v uvedených profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ. 

Polohu povodí a mezipovodí znázorňuje Obrázek 4-30, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje Tabulka 4-4 uvedené v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci projektu byla zřízena následující pozorování: 

M-13 (4270) Loučná (Hrušová) 

M-18 (4270) Řetovka (Hrádek) 

M-20 (4270) Sloupnický potok (Dolní Sloupnice) 

M-16 (4270) Novohradka (Podchlum) 

Vzhledem k potenciálnímu vodohospodářskému významu posuzovaného hydrogeologického rajonu 

byla soustava stanic ČHMÚ doplněna o dvě povodí (Řetovka, horní Novohradka) spadající do HGR 

4270, která ale mezipovodí vymezené stanicemi ČHMÚ neobsahuje. Pozorování v profilu Hrušová je 

určeno ke zpřesnění informací o úseku toku s významným přítokem podzemní vody. Pozorování na 
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Sloupnickém potoce je doplňkem, který může ukázat rozložení podzemního odtoku ve střední části 

hydrogeologického 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 ovlivnění. Obrázek 6-1 poskytuje 

informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v procentech 

celkového odtoku ukazuje Tabulka 6-1. 

 

 

Obrázek 6-1: Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. 

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění. 

 

Tabulka 6-1: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 

v % celkového odtoku, v tis. 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 226.40 183.84 3.40 2.76 

POD povodí Loučná (Cerekvice nad 

Loučnou) 

8.62 6.29 156.27 128.30 5.27 4.32 

POD mezipovod í Loučná (Zámrsk) 2.29 1.19 26.00 16.70 1.96 1.26 

POV povodí Loučná (Cerekvice nad 

Loučnou) 

3.29 0.13 57.02 3.00 1.92 0.10 

POV mezipovod í Loučná (Zámrsk) 0.65 0.26 7.78 3.36 0.59 0.25 

VYP HGR NaN NaN 95.72 95.72 1.44 1.44 

VYP povodí Loučná (Cerekvice nad 

Loučnou) 

15.18 17.05 275.41 343.73 9.28 11.59 

VYP mezipovod í Loučná (Zámrsk) 8.08 8.74 99.12 116.86 7.48 8.82 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4270, 

bylo nutno volit tento postup:  
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1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý hydrogeologický rajon byly vypočteny řady průměrných 

srážek a průměrných teplot v období 1981–2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro HGR 4270 byla modelována pomocí meteorologických dat. 

Výsledky pro HGR 4270 dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody, byly předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obrázcích 6-2, 6-3 průběhy měsíčních 

řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázcích 6-4, 6-5, 6-6 průběhy základního odtoku 

stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem BILAN a 

měřeného průtoku je pro povodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 0,41, mezipovodí Loučná (Zámrsk) 

0,19. 

Na obrázcích 6-7, 6-8, 6-9 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 4270 a pro hydrogeologický rajon 

jako celek vyneseny řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10–90% po nejužší 40–60%, stanovený pro období 1981–2010 a 2001–

2010, je na obrázku 6-10. Stejné charakteristiky jsou na obrázku 6-13 pro dotace podzemní vody. 

Na obrázku 6-10 pro základní odtok, na obrázku 6-13 pro dotace podzemní vody, jsou čáry překročení 

zpracované  z chronologických  řad,  tj.  ze  všech  měsíců  období  1981–2010  a  2001–2010. 

 

Obrázek 6-2: Mezipovodí Loučná (Zámrsk). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-3: Povodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc] 

 

Obrázek 6-4: HGR 4270. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-5: Mezipovodí Loučná (Zámrsk). Základní odtok [mm/měsíc] 
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Obrázek 6-6: Povodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-7: HGR 4270. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-8: Mezipovodí Loučná (Zámrsk). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-9: Povodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 

 

Obrázek 6-10: Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-11: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 

Obrázek 6-12: Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc] 
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Obrázek 6-13: Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

(METODA KLINER – KNĚŽEK) 

Tabulka 6-2: Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4270p0450 291600 0.144 

4270m0460-0450 279047 0.269 

4270p0450 692745 0.357 

4270m0460-0450 278597 0.403 

4270m0460-0450 692748 0.475 

4270m0460-0450 286778 0.51 

4270m0460-0450 286994 0.57 

4270m0460-0450 285672 0.576 

4270m0460-0450 279232 0.633 

4270m0460-0450 692750 0.657 

4270p0450 692746 0.662 

4270m0460-0450 686950 0.754 

4270p0450 692747 0.804 

4270p0450 290011 0.815 

4270p0450 291601 0.856 

4270p0450 692749 0.878 

 

Tabulka 6-3: Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4270m0460-0450 4270p0450 

BILAN 0.6140375 0.7149097 

MINIMA 0.5503605  

Kliner-Knezek 0.4409274 0.4890628 
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Obrázek 6-14: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 692750 

 

Obrázek 6-15: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 686950 

 

Obrázek 6-16: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 286994 
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Obrázek 6-17: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 286778 

 

Obrázek 6-18: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 285672 

 

Obrázek 6-19: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4270m0460-0450 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 279232 
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SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4270 činí za období 1981–2010 specifická dotace 

podzemních vod 4,17 l/s/km
2
, celková dotace je pak 131,74 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulkách 6-4 a 6-5. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 4270 vyšla 4,17 l/s/km
2
 (Tabulka 6-4). Na 

nově zřízených vodoměrných stanicích byla stanovena dotace podzemních vod: Loučná (Hrušová) 

3,43 l/s/km
2
, Řetovka (Hrádek) 3,18 l/s/km

2
, Sloupnický potok (Dolní Sloupnice) 2,66 l/s/km

2
, 

Novohradka (Podchlum) 5,38 l/s/km
2
.  

Specifické odtoky z pozorovaných povodí jsou většinou menší, než výsledky z hydrologického 

modelu. Možným vysvětlením je nerovnoměrnost odtoku podzemní vody na ploše HGR 4270, 

především soustředění drenážní funkce do centrální části hydrogeologického rajonu, a s tím související 

nižší zjištěné hodnoty v okrajových částech území. Stanice Hrušová na Loučné svými nižšími 

hodnotami může ukazovat na významnou drenážní funkci Loučné až dále po toku. 

 

Tabulka 6-4: Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Loučná 

(Zámrsk) 

696.06 240.05 213.74 456.02 481.4 131.71 4.17 

mezipovodí Loučná 

(Cerekvice nad Loučnou) 

704.43 159.43 179.54 545 523.2 128.44 4.07 

.HGR 707.46 NA 192.78 514.68 513.39 131.74 4.17 

*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 6-5: Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Loučná 

(Zámrsk) 
734.26 269.43 224.27 464.83 504.83 136.2 4.32 

mezipovodí Loučná 

(Cerekvice nad Loučnou) 
741.07 181.11 186.12 559.95 540.15 139.23 4.41 

.HGR 742.48 NA 198.67 543.81 532.7 139.27 4.41 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázcích 6-20 až 6-25 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4270. 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. 
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Obrázek 6-20: Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

 

Obrázek 6-21: Vývoj průměrné roční teploty. 

 

 

Obrázek 6-22: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 
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Obrázek 6-23: Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-24: Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-25: Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN) 
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Tabulka 6-6 až Tabulka 6-9 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 6-6: Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 190.69 192.78 1.01 198.67 1.03 
mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 180.75 179.54 0.99 186.12 1.04 
mezipovodí Loučná (Zámrsk) 211.70 213.74 1.01 224.27 1.05 

 

Tabulka 6-7: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 190.69 192.78 1.01 198.67 1.03 
mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 180.75 179.54 0.99 186.12 1.04 
mezipovodí Loučná (Zámrsk) 211.70 213.74 1.01 224.27 1.05 

 

Tabulka 6-8: Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 132.71 131.74 0.99 139.27 1.06 
mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 136.72 128.44 0.94 139.23 1.08 
mezipovodí Loučná (Zámrsk) 126.89 131.71 1.04 136.20 1.03 

 

Tabulka 6-9: Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 130.54 131.68 1.01 134.20 1.02 
mezipovodí Loučná (Cerekvice nad Loučnou) 133.23 128.07 0.96 131.47 1.03 
mezipovodí Loučná (Zámrsk) 127.41 131.91 1.04 135.07 1.02 

 

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 6-26: Měsíční změny srážek (poměr) a teploty 

vzduchu (rozdíl). 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 6-27. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších horizontech se základní odtok od května až do listopadu zmenšuje. 
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Obrázek 6-26: 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 6-27: 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 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Pozorovací síť vodoměrných stanic pro stanovení odtoku z posuzovaného HGR 4270 vyhovuje, její 

rozšíření není nezbytné. 
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6.2 HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

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, znázorňuje Obrázek 6-28.  

 

Obrázek 6-28: Situace HGR 4231, 4232, 4270 a 4280 v rámci modelových regionů 8 a 9 

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. 
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 Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální 

a aktuální čerpání. 

Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované VÚV TGM, 

v.v.i. 

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, 

• varianta při odběrech podzemních vod na úrovni maximálních povolených odběrů. 

Pro kalibraci stacionárního modelu byl využit software PEST (Parameter Estimation), který umožňuje 

hodnotit citlivosti parametrů modelu. 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001–2010. Kalibrované modely byly využity pro prognózní simulace dopadů 

klimatických změn na vodní  bilanci hodnoceného hydrogeologického rajonu.  V této  souvislosti byla  

také provedena optimalizace vodohospodářského využití struktury. 

Koncepční předpoklady  - viz i kap. 5 Koncepční hydrogeologický model 

 

Diskretizace modelového území 

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. 39 132 buněk v jedné modelové vrstvě celkem. 

Efektivní infiltrace 

Pro výchozí nastavení infiltrace a evapotranspirace byly použity výstupy z modelu BILAN poskytnuté 

VÚV TGM, 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. každý modelovaný 

hydrogeologický 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, převzaty prakticky beze změn, respektive mohl být lokálně posunut začátek nebo 

konec období infiltrace o jeden měsíc. To, co bylo kalibrováno, byla intenzita infiltrace. 

Omezení vyplývající z absence distribuovaného hydrologického modelu se projevila především v 

oblasti na rozhraní HGR 4231 a 4232. Při kalibraci na bilanční kritéria, kterými byla pro HGR 4231 

Třebovka v Ústí nad Orlicí a pro HGR 4232 Svitava v Rozhraní, bylo nutno velice přesně 

vybalancovat pozici rozvodnice, protože její posun buď k S nebo k J zvyšoval průtok povrchových 

vod na úkor vodoteče se zmenšeným povodím. To samozřejmě bylo provázeno zvýšením chyby 

kalibrace. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

171  

Výsledná průměrná hodnota efektivní infiltrace byla vypočtena na přibližně 13 mm/měsíc s maximální 

hodnotou 71 mm/měsíc. 

 

Hydraulické parametry 

Vstupní údaje (resp. počáteční odhady) hydraulických parametrů byly převzaty z dostupných 

vyhodnocených hydrodynamických zkoušek. V průběhu kalibrace byly laděny hodnoty koeficientu 

hydraulické vodivosti K (kombinace metody „pilot points“ s plošným určením K v definovaných 

úsecích území), hodnoty storativity, konduktance okrajových podmínek vodních toků. V procesu 

kalibrace byla docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody. 

Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti K pro modelové vrstvy představující kolektory se vesměs 

pohybovaly v řádech mezi x.10
-10

 (A) až x.10
-2

 m/s (B), hodnoty K pro modelové vrstvy představující 

izolátory pak v řádech mezi x.10
-13

 (Ca/Cb) až x.10
-4

 m/s. 

Konduktance vodních toků je v případě tzv. okrajové podmínky III. typu „stream“ vyjádřena pomocí 

vertikální hydraulické vodivosti Kv dnových sedimentů. Kv dnových sedimentů odkanalizovaných 

vodotečí, resp. jejích úseků, byly nastaveny na 0 m/s. Kv dnových sedimentů ostatních vodotečí se 

pohybovaly v řádech x.10
-10

 až x.10
-4

 m/s. 

Protože byly všechny modelové vrstvy simulovány v režimu napjaté hladiny, relevantním kapacitním 

parametrem  byla  pouze  pružná  zásobnost.  Výsledné  hodnoty  pružné  zásobnosti  se  pohybovaly v 

rozmezí od 1.10
-6

 do 4.10
-3

 m
-1

. 

 

6.2.2 MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou pro jednotlivé kolektory znázorňuje 

Obrázek 6-30 až Obrázek 6-34. Protože se jedná o složitý vícekolektorový systém, který je navíc silně 

tektonicky porušen, má každý z kolektorů do určité míry odlišný režim podzemních vod. V generelu 

lze konstatovat, že maxim hladin podzemních vod je dosahováno v blízkosti výchozových partií 

kolektorů, kde dochází k infiltraci srážkových vod  (zejména  prostor kontaktu všech  tří hodnocených  

hydrogeologických rajonů vymezených obcemi Semanín – Mikuleč – Janov). Odtud pak podzemní 

vody proudí k drenážním bázím daného  hydrogeologického rajonu.  Hydraulické  gradienty  jsou  

značně  proměnlivé. Na zlomech majících charakter hydraulické bariéry jsou dokumentovány 

hladinové skoky, běžně i několika desítek metrů. Naopak, v rozsáhlých oblastech se silnou 

propustností hornin, je hydraulický gradient minimální (kolektor B v HGR 4232 či tentýž kolektor v 

jv. části HGR 4270). 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav uvádí Tabulka 6-10. 

Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke zvýšení drenážního účinku vodních toků. 

Celkové zdroje modelu, tj. infiltrace ze srážek, byly vypočteny na cca 9 500 l/s, přičemž všechny tyto 

infiltrující vody byly při neexistenci jiných okrajových podmínek odváděny výhradně vodními toky. 
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Tabulka 6-10 Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav 

Oblast Celý model 4231 4232 4270 

Okrajová 

podmínka 

Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s l/s l/s 

Vodoteče 3030 -9500 320 -1140 20 -2290 2680 -6070 

Vodárenské odběry  0  0  0  0 

Efektivní infiltrace 6470  700  2200  3570  

z/do 4231     70 -220 50 -30 

z/do 4232   220 -70   270 -480 

z/do 4270   30 -50 480 -270   

Celkem 9500 -9500 1300 -1300 2800 -2800 6600 -6600 

 

 

SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

 

Hydrogeologické rajony 4231, 4232 a 4270 jsou z hlediska zásobování pitnou vodou velmi významné. 

Suma maximálních povolených odběrů podzemních vod v tomto území dosahuje přibližně 2 000 l/s. 

Suma průměrných aktuálních odběrů je pak cca 1 400 l/s, tj. 70 % maximálních povolených odběrů. 

Bilance stacionárního modelu simulujícího maximální povolené odběry je prezentována ve dvou 

tabulkách: (1) v souhrnné podobě – viz Tabulka 6-11 a (2) v podobě rozpočtené podle jednotlivých 

kolektorů a bilančních celků – viz Tabulka 6-12 (schematický klíč ke druhé jmenované tabulce viz 

Obrázek 6-29).  Při srovnání podrobné bilance prognózního modelu s bilancí kalibrovaného 

transientního modelu je patrné, že přetoky mezi jednotlivými hydrogeologickými rajony v dílčích 

kolektorech nedoznaly žádných zásadních změn. Lze to přisuzovat faktu, že odběry podzemní vody 

byly zvýšeny plošně ve všech jímacích územích přibližně o stejné procento. Zvýšené odběry se tak 

projevily především celkovým poklesem hladin v modelu – viz izolinie hladin podzemních vod pro 

variantu s maximálními povolenými odběry pro jednotlivé kolektory viz Obrázek 6-35 až Obrázek 

6-39, ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů podzemních vod. 

 

Tabulka 6-11: Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené 

odběry 

Oblast Celý model 4231 4232 4270 

Okrajová 

podmínka 

Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s l/s l/s 

Vodoteče 2840 -7290 150 -720 20 -890 2680 -5670 

Vodárenské odběry  -2030  -210  -1560  -270 

Efektivní infiltrace 6470  700  2200  3570  

z/do 4231     80 -170 50 -40 

z/do 4232   170 -80   310 -620 

z/do 4270   40 -50 620 -310   

Celkem 9300 -9300 1100 -1100 2900 -2900 6600 -6600 
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Tabulka 6-12: Podrobná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální 

povolené odběry 

 Kolektor A B C D Efektivní infiltrace (l/s) 

P
rů

to
k
 

b
il

an
č.

 

ce
lk

em
 

(l
/s

) 

Q 4231 80 410 120 90 700 

Q 4232 120 1160 810 120 2200 

Q 4270 sever 10 230 250 340 840 

Q 4270 jih 150 830 640 1110 2700 

P
ře

to
k

 m
ez

i 
b
il

an
čn

ím
i 

ce
lk

y
 (

l/
s)

*
 

P1 

severo-jižní orientace 

-13 -22 -28 -30  

P2 

západo-východní orientace 

-4 -6 -1 -39 

P3 

západo-východní orientace 

3 7 -3 28 

P4 

západo-východní orientace 

4 386 -74 0 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -42 1 3 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z 

jihu na sever) záporný 

 

 

Obrázek 6-29: Bilanční celky - schematické zakreslení přetoků 
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Obrázek 6-30: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A) – neovlivněný stav 
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 Obrázek 6-31: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – neovlivněný stav 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

176  

 

Obrázek 6-32 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – neovlivněný stav 
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 Obrázek 6-33 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 6-34 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor D) – 

neovlivněný stav
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Obrázek 6-35 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A)  – maximální odběry   
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Obrázek 6-36 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – maximální odběry  
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Obrázek 6-37 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor Ca, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – maximální odběry  
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Obrázek 6-38 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 6-39 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 1 (přípovrchová zóna, resp. kolektor D)  – maximální 

odběry   
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní model byl v souladu s hydrologickými modely zpracovávanými VÚV TGM, v.v.i., 

sestaven pro 10leté období od 1.1.2001 do 31.12.2010 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 pramenů tak, aby proporčně odpovídaly průtokům v 

příslušné vodoteči, u ostatních pramenů byla 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. 

Obrázek 6-40 prezentuje graf vývoje vodárenského jímání. Ze začátku periody byla průměrná hodnota 

čerpání přibližně 1 850 l/s. Po roce 2003 je patrný určitý pokles čerpání, přičemž průměrné čerpání se i 

přes určité výkyvy pohybovalo kolem hodnoty 1 750 l/s. 

 

 

Obrázek 6-40: Vývoj vodárenského využívání podzemní vody 

 

Při kalibraci transientního modelu bylo uplatněno jak hladinové, tak bilanční kritérium. Chyba 

kalibrace transientního hydraulického modelu (hladinové kritérium) byla v případě průměrné absolutní 

odchylky 4,0 m (28 objektů) a 1,4 % v případě normalizovaného kvadratického průměru. 

V modelovaných hydrogeologických rajonech je povrchový odtok ve vodních tocích monitorován na 

profilech Loučná – Zámrsk, Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí, Tichá Orlice – Dolní Libchavy, 

Třebovka – Ústí nad Orlicí a Svitava – Rozhraní. Obrázek 6-41 až Obrázek 6-43 prezentují srovnání 

modelovaných a pozorovaných průtoků v daném vodním toku na profilu ČHMÚ. 
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Obrázek 6-41: Loučná-Zámrsk: srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 

 

Obrázek 6-42: Tichá Orlice-Čermná nad Orlicí: srovnání modelovaných a pozorovaných průtoků ve vodoteči 

 

Obrázek 6-43: Tichá  Orlice - Dolní  Libchavy: srovnání  modelovaných  a  pozorovaných  průtoků  ve vodoteči 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

186  

Graf (Obrázek 6-44) 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 

hydrogeologických rajonech je však situace odlišná: HGR 4231 vykazuje v tomto období ztrátu 

akumulovaných podzemních vod v objemu 3,8 mil. m
3
, HGR 4232 nárůst 19 mil. m

3
 a HGR 4270 pak 

ztrátu 15 mil. m
3
. V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na celkové území hodnocených 

hydrogeologických rajonů o ploše cca 1 300 km
2
. 

 

 

Obrázek 6-44: Graf změny zásob vs. Infiltrace 

 

6.2.3 PROGNÓZNÍ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Na základě výsledků transientního modelu byly vypočteny průměrné měsíční hodnoty pro (1) dotace 

podzemní vody ze srážek, (2) drenáž vodních toků a (3) zásobnost. Výsledek prezentuje na Obrázek 

6-45. 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 6-45 tudíž prezentuje průměrné prognózní bilanční veličiny pro 

reprezentativní hydrologický rok. V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na celkové území 

hodnocených hydrogeologických rajonů o ploše cca 1 300 km
2
.  

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplňováním zásob podzemní vody) začínají na 

území modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody 

nastává v březnu. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

187  

V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem 

srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

 

 

Obrázek 6-45: Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní s maximy v jarních měsících a minimy v letním období. 

 

VARIANTNÍ  SIMULACE  VODOHOSPODÁŘSKÉHO  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ   

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány transientní simulace variantních odběrů za 

účelem posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta  současných  odběrů  –  odběry  na  úrovni  průměru  z let  2001  až  2010  z  každého 

registrovaného odběrného místa, v celé modelové doméně úhrnných 1 360 l/s; 

 varianta   současných   odběrů   za   předpokládaných   klimatických   změn   predikovaných 

klimatickými modely VÚV TGM, v.v.i., varianta optimálních odběrů za předpokládaných 

klimatických změn predikovaných klimatickými modely VÚV TGM, v.v.i. – kritérium 

optimalizace zachování hladiny podzemních vod v jímacích územích odpovídající 

současnému stavu. 

Varianta současných odběrů 

Tabulka 6-13 v souhrnné podobě prezentovány jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance pro 

scénář současných odběrů v letech 2001 až 2010. V tabulce 6-14 je tato bilance v podobě rozpočtené 

podle jednotlivých kolektorů a bilančních celků. Celková efektivní infiltrace ze srážek je pro: 
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HGR 4231 cca 690 l/s, což při rozloze modelovaného území cca 176 km
2
 odpovídá specifickému 

základnímu odtoku 3,9 l/s/km
2
; průměrné vodárenské odběry představují 110 l/s; 

HGR 4232 cca 2 170 l/s, což při rozloze modelovaného území cca 358 km
2
 odpovídá specifickému 

základnímu odtoku 6,1 l/s/km
2
; průměrné vodárenské odběry  představují 1 070 l/s; 

HGR 4270 cca 3 490 l/s, což při rozloze modelovaného území cca 800 km
2
 odpovídá specifickému 

základnímu odtoku 4,4 l/s/km
2
; průměrné  vodárenské  odběry  představují 180 l/s. 

 

Tabulka 6-13: Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Oblast Celý model 4231 4232 4270 

Okrajová 

podmínka 

Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady Zdroje Propady 

l/s l/s l/s l/s 

Vodoteče 2820 -7880 170 -820 30 -1250 2630 -5800 

Vodárenské odběry 

 

-1360 

 

-110 

 

-1070 

 

-180 

Efektivní infiltrace 6420 

 

690 

 

2170 

 

3490 

 Zásoby 2870 -2880 340 -330 1070 -1130 1460 -1420 

z/do 4231 

    

80 -170 50 -20 

z/do 4232 

  

170 -80 

  

310 -570 

z/do 4270 

  

20 -50 570 -310 

  Celkem 12000 -12000 1400 -1400 3900 -3900 8000 -8000 

 
 

Tabulka 6-14: Podrobná vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího aktuální odběry 

 Kolektor A B C D Efektivní 

infiltrace (l/s) 

Průtok bilančním 

celkem (l/s) 

Q 4231 80 390 120 100 690 

Q 4232 120 1150 840 80 2200 

Q 4270 sever 10 230 250 340 840 

Q 4270 jih 160 810 630 1110 2700 

Přetok mezi 

bilančními celky (l/s)* 

P1 

severo-jižní orientace 

-13 -24 -29 -27  

P2 

západo-východní orientace 

-3 -6 -1 -39 

P3 

západo-východní orientace 

1 4 -4 17 

P4 

západo-východní orientace 

4 369 -79 0 

P5 

severo-jižní orientace 

-6 -48 0 3 

* konvence: → (ze západu na východ) kladný, ← (z východu na západ) záporný; ↓ (ze severu na jih) kladný, ↑ (z jihu 

na sever) záporný 

 

Varianta současných odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV TGM, v.v.i. 

Simulace dopadů klimatických změn na bilanci zdrojů podzemních vod byly provedeny na 

kalibrovaném transientním modelu hydrogeologického rajonu. Podkladem pro nastavení klimatických 

změn byly simulace provedené VÚV TGM, v.v.i., pro jednotlivé hydrogeologické 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 tří scénářů, založených na globálních klimatických modelech. Vzhledem k dostupným 
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datům jsou uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je standardně uvažováno pro referenční 

klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 

%), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 

charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 

klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 

chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 

zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl zvolen střední scénář. 

V transientním modelu byly na základě výše uvedených simulací změněny hodnoty efektivní 

infiltrace. Nebyli jsme ale schopni zohlednit změny na okrajových podmínkách III. typu, a proto byl 

efekt redukce přítoků na okrajové podmínce v první variantě výpočtů zanedbán. 

Výsledky jednotlivých scénářů (simulace pro roky 2025, 2055 s 2085) – změny parametrů vodní 

bilance – efektivní infiltrace a odtoku ve vodotečích jsou pro HGR 4270 prezentovány v grafu na 

(Obrázek 6-46). 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 HGR 4231, 4232 a 4270 však 

naprostá většina přírodních zdrojů vzniká na území těchto hydrogeologických rajonů, proto tento 

problém není nutno řešit. 

Ze simulací vyplývá, že za předpokladu klimatických změn by docházelo ke snižování efektivní 

infiltrace a odtoku z modelu. 

 

 

Obrázek 6-46: Prognózované změny složek vodní bilance pro HGR 4270 

 

Tabulka 6-15 sumarizuje výsledky všech provedených simulací v parametru změn specifického 

základního odtoku pro jednotlivé hydrogeologické rajony a graficky totéž znázorňuje Obrázek 6-47. 

Specifický základní odtok je počítán se započtením přírodních zdrojů daného území (efektivní 

infiltrace).  

Tabulka 6-15: Prognózované změny specifického základního odtoku pro HGR 4270 

Specifický základní odtok (l/s/km2) 

Spec. základní odtok Kalibrovaný model 2001-2010 Predikce 2025 Predikce 2055 Predikce 2085 

efektivní inf. 4,4 4,3 4,1 4,0 
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Obrázek 6-47: Prognózované změny specifického základního odtoku (zdroje – efektivní infiltrace) pro HGR 4270 

 

Varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV TGM, v.v.i. 

Dá se očekávat, že redukce přírodních zdrojů v čase pravděpodobně v určitých územích vyvolá 

nutnost změn ve využití území, z hydrogeologického hlediska je primárním intenzita využívání zdrojů 

podzemních vod. 

Přestože provedené simulace a prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty, bylo provedeno 

testování dopadů změn klimatu ve vztahu k využívání zdrojů podzemních vod. Kritériem hodnocení 

bylo zachování stávající hladiny podzemních vod v jímacích územích. Simulace byly provedeny na 

transientních modelech ovšem s průměrnou hladinou v jímacích územích (výsledek transientní 

simulace 2000–2010), která byla fixována I. okrajovou podmínkou. Výsledkem bylo tudíž průměrné 

čerpané množství Q pro jednotlivá jímací území. Hodnocení bylo provedeno hromadně pro skupiny 

vrtů ve významnějších jímacích územích. Sanační čerpání, stejně tak jako některé málo významné 

odběry, nebyla řešena. 

Tabulka 6-16 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. 

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. 

Tabulka 6-16: Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel  a  název jímacího území  

HGR 

Simulované průměrné 

čerpané množství 2001–

2010 (l/s) 

Redukce 2025 pro 

zachování hladiny 

OVS Česká Třebová - Vrbovka 4231 31 3% 

Ústí nad Orlicí - UO-2 4231 24 <1% 

OVS Česká Třebová – ČT-2B 4231 13 <1% 

BVK Brno - I. březovský vodovod 4232 240 <1% 

BVK Brno - II. březovský vodovod 4232 760 <1% 

VaK Vysoké Mýto – Cerekvice nad Loučnou, Pekla S1 4270 29 <1% 

VHOS Moravská Třebová - Sebranice a Střítež 4270 15 34% 

VHOS Moravská Třebová - Čistá 4270 26 3% 

Vodovod Litomyšl - ÚV Nedošín 4270 11 <1% 

VHOS Moravská Třebová - Polička (vrt V-6) 4270 11 8% 

VaK Vysoké Mýto - Javorník 4270 5 8% 

VaK Chrudim - Nové Hrady 4270 5 5% 
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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 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého 

hydrogeologického rajonu, nikoli pouze bilancovaného kolektoru.  
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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 uvádí Tabulka 4-16 v kapitole 4.4 Hydrochemie  

V kolektoru A v HGR 4270 převažuje kategorie upravitelnosti A2, která je způsobena téměř výhradně 

zvýšeným obsahem železa. Na západ a sever rajonu stoupá na úroveň A3 až k nejhorší kategorii >A3 

v okolí Chocně a z. od Litomyšle u Chotěnova kvůli obsahu železa. Na severním okraji potštejnské 

antiklinály na výchozech bývá voda kyselá - „hladová“, nejhorší kategorii lokálně způsobují vysoké 

obsahy Al, Mn a Be. Lokálně, především na Z a SZ od Ústí nad Orlicí je nejlepší kategorie A1 

(Orlické Podhůří - Klopoty aj.). 

V kolektoru B převažuje kategorie upravitelnosti A2, způsobena převážně zvýšeným obsahem železa, 

vzácně manganu a ropných látek. Kategorie A2 místně přechází v kategorii A3 (Horní Újezd, Janov 

u Vysokého Mýta, Kostelecké Horky atd.). Nejlepší kategorie A1 se vyskytuje nejčastěji na J rajonu 

(Polička, Čistá, Chmelík aj.) a převažuje na východě mezi Lhotami u Potštejna a Mendrykou. 

V kolektoru Ca převažují kategorie upravitelnosti A1 a A2, nejlepší kategorie A1 převažuje v prostoru 

na Z, J a SV od Litomyšle. Kategorie A2 je způsobena téměř zvýšeným obsahem železa, vzácně 

manganu, ropné látky. Kategorie A2 na J přechází v kategorii A3 (Horní Újezd, Janov u Vysokého 

Mýta, Kostelecké Horky atd.) způsobenou kromě železa též dusičnany způsobujícími nejhorší 

kategorii >A3 mezi Lezníkem a Trstenicemi.  

V kolektoru Cb je ilustrativně vyvinuta zonálnost v upravitelnosti. V jižní části převažuje kategorie A1 

až po Litomyšl, kde přechází do kategorie A2. Na severu v prostoru Vysoké Mýto – Choceň – Zálší 

přechází do kategorie A3. Kategorie A1 převažuje i v prostoru prameniště Pekla u Hrušové. Kategorie 

A3 způsobují převážně dusičnany, méně železo, sírany atd.  

Připovrchová zóna přibližně odpovídá poměrům v kolektoru Ca – na J a V převažuje kategorie A1 až 

A2. Na S jsou rozsáhlejší výskyty kategorie A3 v okolí Zálší způsobené dusičnany. Na S od Brandýsa 

nad Orlicí, severně i jižně od Chocně kategorii aA3 způsobují zvýšené koncentrace Fe a NH4. 

Znečištění se vyskytuje v okolí měst, především Vysokého Mýta (ropné látky po sovětské posádce), 

okolí Chocně a Poličky, méně v okolí Litomyšle. Především mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je 

dokumentovaná kontaminace dusičnany. 
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Obrázek 7-1: Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2: Upravitelnost podzemní vody kolektoru B 
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Obrázek 7-3: Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_Ca 
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Obrázek 7-4: Upravitelnost podzemní vody kolektoru Cb 
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Obrázek 7-5: Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2 VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V hydrogeologickém rajonu 4270 se nachází 7 vrtů a dva prameny s reprezentativními časovými 

řadami chemického složení vody. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991, případně od 

roku 2008. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obrázku 7-6, grafy koncentrací vybraných prvků 

na obrázcích 7-7. 

 

 

Obrázek 7-6 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-2 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n. m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -618781.34 -1058089.8 274.96 V-101A VP 7208 B 213 Kostelec nad Orlicí 

vrt -609029 -1090980.1 404.89 V-102A VP 7303 B 168.9 Trstěnice 

vrt -619880.51 -1070363.7 262.78 VP7308N VP 7315 izolátor 59.9 Slatina u Vysokého Mýta 

vrt -614317.36 -1073844 320.35 VP7307N VP 7314 Cb 75 Vračovice - Orlov 

vrt -605286.72 -1090459.5 516.57 VP7210N VP 7310 Cb 108.3 Mikuleč 

vrt -609029.08 -1091012.5 404.81 VP7304N VP 7313 Ca 79.7 Trstěnice 

pramen -614315 -1081897 310 U sv. Antoníčka PP 0091 Cb 0.1 Litomyšl (Nedošín) 

pramen -618268 -1078177 285 Pekla-2 PP 0611 Cb 0.1 Cerekvice nad Loučnou 

vrt -614360 -1082890 312.39 V-201 VP 0201 mělký 6.9 Říkovice (Višnáry) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

199  

Celková mineralizace podzemní vody ve vrtech otevírajících kolektor B (VP7208, V-101A, V-102A) 

se pohybuje mezi 0,3–0,4 g/l, jsou zde nízké obsahy síranů i chloridů, dusičnany se ve vrtu V-101A 

neobjevují a ve vrtu V-102A klesají ze 40 mg/l v 90. letech 20. století na méně než 20 mg/l po roce 

2000. Zejména ve vrtu V-102A obsahy síranů, chloridů a dusičnanů klesají. 

Vrt VP7308N zastihující izolátor má vysokou celkovou mineralizaci (1,5 g/l) a vysoké obsahy síranů 

(okolo 500 mg/l), což odpovídá pomalému pohybu vody v izolátoru (nápadné snížení koncentrací 

síranů v roce 2011 je nejspíš chyba, v následujících letech jsou koncentrace opět 500 mg/l – 

http://hydro.chmi.cz/isarrow/ ). 

V kolektorech Ca a Cb včetně mělkého vrtu V-201 se hodnoty velmi liší. Celková mineralizace  kolísá 

od 0,25 g/l (VP7314) do 0,90 g/l (VP7310 – s vysokými koncentracemi chloridů). Oproti kolektoru B 

jsou zde vysoké koncentrace dusičnanů často přesahující 50 mg/l a se stoupajícím trendem u většiny 

vrtů. Stoupají i obsahy síranů, celková mineralizace i chloridy (VP7310, pramen U sv. Antoníčka 

PP091). U ostatních vrtů a pramenu Pekla-2 pro krátkost pozorování nelze trendy hodnotit. 

 

http://hydro.chmi.cz/isarrow/
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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 zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

 

Prioritní MZCHÚ ve správě AOPK ČR s vazbou na podzemní vodu 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

 

Hydrogeologický rajon 4270 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s 

cennými ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

V popisovaném hydrogeologickém rajonu je evidováno celkem 1 494 vodních biotopů, seznam 

MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v tabulkách 8-1, 8-2 a obrázku 8-1. 
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Obrázek 8-1: Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4270 
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Tabulka 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4270 

KOD KAT Název 

Rozloha 

(ha) 

Rozloha 

biotopu (ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

273 PP Nedošínský háj 30,6335 3,3438 10,92 krajský úřad 

305 PR Peliny 3,7085 0,1744 4,7 krajský úřad 

479 PP V bukách 2,6223 0 0 krajský úřad 

1974 OP Pivnice 23,9303 0,0248 0,1 krajský úřad 

1974 PP Pivnice 33,5412 0,1695 0,51 krajský úřad 

2200 PP Střítežská rokle 16,443 0 0 krajský úřad 

1786 OP Hemže-Mýtkov 30,4744 3,9292 12,89 krajský úřad 

1786 PR Hemže-Mýtkov 29,5845 3,3429 11,3 krajský úřad 

1686 OP Psí kuchyně 26,3966 0,0235 0,09 krajský úřad 

1686 PR Psí kuchyně 113,6144 0,12 0,11 krajský úřad 

1688 PP Sněženky ve Vysokém lese 2,2262 1,4279 64,14 krajský úřad 

1497 PP U Vinic 6,6892 6,1174 91,45 krajský úřad 

1499 PP Vstavačová louka 0,8757 0,7715 88,1 krajský úřad 

1502 PR Maštale 1080,463 11,0152 1,02 krajský úřad 

1512 PP Na Hadovně 0,4056 0,0044 1,08 krajský úřad 

1754 OP Bošínská obora 18,0053 2,7051 15,02 krajský úřad 

1754 PR Bošínská obora 36,9742 26,3456 71,25 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, NPPnárodní 

přírodní památka, PPpřírodní 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 4270 

KOD SITECODE KAT Název 

Rozloha 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2926 CZ0524049 EVL Orlice a Labe 2683,18 c ano 

3150, 3260, 

6410, 6430, 

91E0, 91F0 

1037, 1130, 

1355 

2963 CZ0533688 EVL 

Jeskyně u Horního 

Újezda 0,0245 c    

5531 CZ0530501 EVL Brandýs 179,5287 c    

5533 CZ0530037 EVL Hemže-Mýtkov 27,8321 c    

5542 CZ0530027 EVL Psí kuchyně 268,6016 c ano 6430, 91E0  

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast 

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

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 C nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality. 

 

V BUKÁCH 

Chráněné území se nachází ve větším lesním komplexu, asi 4 km severovýchodně od Poličky (okres 

Svitavy) a asi 2 km jihovýchodně od osady Vysoký Les. Vyhlášeno bylo v roce 1956 na rozloze 2 ha 

a v roce 1988 bylo přehlášeno na přírodní památku. Předmětem ochrany je smíšený jedlobukový les 

s podrostem typickým pro květnatou bučinu. Většinu území porůstá téměř čistá bučina. Druhově 
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nejzajímavější je severní část, kde rostou i vzrostlé jedle. Na dvou z nich roste jmelí bílé jedlové 

(Viscum album subsp. abietis). V ochranném pásmu jsou vzrostlé jedle poměrně hojné. V podloží se 

nachází hlíny, pískovce a slínovce tvořící zvlněný denudační reliéf a mělká potoční údolí. 

 

 

Obrázek 8-2: PP V Bukách 

(Foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 

 

Bylinné patro se nevyznačuje velkou pokryvností a hojný je zde především svízel vonný (Galium 

odoratum) spolu s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis). Dále zde rostou čarovník pařížský 

(Circaea lutetiana), netýkavka velkokvětá (Impatiens noli-tangere), bukovník kapraďovitý 

(Gymnocarpium dryopteris), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 

kostřava obrovská (Festuca gigantea). Z druhů bylinného patra je nejzajímavější rozrazil horský 

(Veronica montana), který vzácně roste i v okolních lesních porostech. Je zde však poměrně bohaté 

zmlazení buku a smrku. Pro podporu zmlazení jedle bylo chráněné území v minulosti oplocené, 

přestože v okolních lesních porostech je její zmlazení dobré, tak zde se toto opatření téměř minulo 

účinkem. V současnosti je plot rozebraný a les je ponechám samovolnému vývoji. 

Důležité je, že v porostu jsou ponechávány padlé kmeny. Ty by časem mohly být zajímavé především 

pro houby. V současnosti se zde na trouchnivějícím kmenu buku vyskytuje korálovec bukový 

(Hericium clathroides) a poblíž u paty staré jedle roste kotrč Němcův (Sparassis nemecii). 

Přibližně 200 m východně od hranic přírodní památky se nacházejí pěkné bučiny s druhově bohatým 

bylinným patrem a vzrostlými jedlemi, které v době vyhlašování chráněného území byly rozsáhlejší. 

Dnes jsou mezi nimi širší pruhy s mladší výsadbou smrku.  

(http://www.biolib.cz, http://botany.cz) 

 

SNĚŽENKY VE VYSOKÉM LESE 

Přírodní památka se nachází v lesním komplexu Vysoký les, asi 2,5 km jihozápadně od Chmelíku, 

1,2 km jihovýchodně od osady Vysoký Les (okres Svitavy). Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 

http://www.biolib.cz/
http://botany.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

206  

1994 na ploše 2, 2055 ha. Lesní komplex Vysoký les je tvořen převážně smrkovými lesy porůstajícími 

plošinu mírně ukloněnou k severu, která je chudá na vodní toky. V jižní polovině Vysokého lesa, 

v tzv. Horním lese, se nacházejí pouze dvě údolí probíhající od jihu k severu, která ústí do údolí 

vedoucího severovýchodně k obci Chmelík. Západně položené údolí je místními nazývané 

Sněženkové a v jeho severnější části se nachází jmenovaná přírodní památka. 

 

 

Obrázek 8-3: PP Sněženky ve Vysokém lese 

(Foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 

 

Sněženkové údolí je bez pravidelného toku, po jeho východní straně je částečně zřetelné koryto, které 

se plní vodou zřejmě jen při tání sněhu. Díky geologickému podloží se voda rychle vsakuje a potok 

teče v podzemí. Geologické podloží tvoří horniny převážně středněturonského stáří, slínovce až 

prachovce. Důvodem vyhlášení přírodní památky je hojný výskyt sněženky podsněžníku (Galanthus 

nivalis). Ta porůstá dnes již převážně bývalé louky, které byly částečně osázeny jasanem a klenem. V 

severní části přírodní památky je údolí nejširší a téměř bez stromů. V jarním aspektu sněženku 

doprovází hojně sasanka hajní (Anemone nemorosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), mokrýš 

střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), z dalších druhů kopytník evropský (Asarum europaeum), 

prvosenka vyšší (Primula elatior), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), sasanka pryskyřníkovitá 

(Anemone ranunculoides), vzácně zde roste zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Bohužel v 

jednom místě u cesty roste i několik rostlin vysazené ladoňky sibiřské (Othocallis siberica). Na území 

přírodní památky se vyskytuje pouze vzácně devětsil bílý (Petasites albus). Na podzim zde vzácně 

kvete ocún podzimní (Colchicum autumnale). V březnu 2013 byla poblíž jižního kraje přírodní 

památky obnovena dřevěná Demelova kaplička, která zde byla postavena v roce 1932. Asi 500 m 

jihovýchodně od jižního okraje této přírodní památky se nachází přírodní památka V bukách. 

(http://botany.cz) 

 

JESKYNĚ U HORNÍHO ÚJEZDA 

Jeskyně mezi obcemi Horní Újezd a Cíkov, nad pravou hranou údolí říčky Desné byla vyhlášena 

evropsky významnou lokalitou. Asi 18 km SV od Svitav. Jeskyně puklinového typu vytvořena 

v opuce. Vstupní propast hluboká 8 m přechází ve spodní části v horizontální chodbu asi 15 m 

http://botany.cz/
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dlouhou a maximálně 3 m širokou. Na jižním konci navazuje na chodbu úzká propast, tvořící spodní 

patro celého systému. Jedno z nejpočetnějších zimovišť vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 

ve východních Čechách (v posledních letech 350-400 ex.). Celkem zastiženo 10 druhů. Dominantním 

druhem je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), jehož početnost se trvale zvyšuje. Ostatní druhy 

zimují nepravidelně a v malém počtu.  

(http://www.nature.cz) 

 

PSÍ KUCHYNĚ 

 
Obrázek 8-4: Krásnorůžek lepkavý  

(foto: http://csopsvitavy.cz/2016/02/psi-kuchyne-13-2-2016/) 

 

PR a EVL Psí Kuchyně se rozkládá na katastrálních územích Janov, Opatov a Semanín. Výměra činí 

268,6 ha (EVL) a 116,5 ha (PR), v nadmořské výšce 420-603 m n. m. Vyhlášena byla 1. 6. 1994.  

Psí kuchyně je situována převážně severovýchodně exponované svahy Kozlovského hřbetu mezi 

kótami 556 (JV kraj lokality) a kótou 603 (SZ okraj lokality), 1–3 km JZ od obce Semanín, asi 7 km 

JZ od nádraží v České Třebové. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Krajský 

úřad Pardubického kraje. 

Důvodem ochrany je zachovalý ekotyp jedlových bučin charakteristických pro Třebovské mezihoří. 

Lokalita byla vyhlášena s důvodu ochrany zachovalých společenstev květnatých bučin s výskytem 

řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to např. aron plamatý, česnek medvědí, 

kyčelnice devítilistá a cibulkonosná, lýkovec jedovatý a řada dalších. Z fauny jsou to zejména čáp 

černý, datel černý, žluna šedá, holub doupňák, výr velký, krkavec velký a budníček lesní.  

http://www.nature.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2Y6J7O7QAhVHAxoKHa7GB04QjRwIBw&url=http://csopsvitavy.cz/2016/02/psi-kuchyne-13-2-2016/&psig=AFQjCNGHQCEwTrO9Hpx2Pv4f2JU0iRe4KA&ust=1481638608801035
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99ebovsk%C3%A9_meziho%C5%99%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Geologie: Převažují odvápněné opuky s převahou slínovců a křídových pískovců, méně jsou 

zastoupeny třetihorní slíny a štěrkopísky. Zastoupeny jsou kambizemě mezotrofní a na nejživnějších 

podložích a bázích svahů půdy eutrofně-mezotrofní a hydromorfní půdy - typické gleje a pseudogleje. 

Geomorfologie: Východní výběžek kuesty potštejnské antiklinály ve východní části okrsku Kozlovský 

hřbet, oblast Východočeská tabule, celek Svitavská pahorkatina, podcelek Českotřebovská vrchovina. 

Členité svahy a údolí Kozlovského hřbetu s nadmořskou výškou 420-580 m n. m. Smíšené lesní 

porosty pokrývají vystouplý hřbet a zamokřená luční společenstva na okraji.   

Území představuje rozsáhlý lesní komplex převážně jedlových bučin charakteristických pro 

Kozlovský hřbet. Převažující květnaté bučiny dále doprovází acidofilní bučiny, hercynské 

dubohabřiny, suťové lesy a údolní jasanovo-olšové luhy. Kvalita některých porostů je z důvodu 

výsadby smrku zhoršená, přesto se zde vyskytuje řada významných druhů rostlin: česnek medvědí 

(Allium ursinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), 

árón plamatý (Arum maculatum), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), prvosenka vyšší (Primula 

elatior), hojně bledule jarní (Leucojum vernum). Nelesní biotopy zaujímají menší plochu navrhované 

lokality přesto se jedná o velmi zachovalé kosené plochy s výskytem řady chráněných a významných 

druhů: pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník 

dvoulistý (Platanthera bifolia), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřice Davallova (Carex 

davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), starček potoční (Tephroseris crispa), vrba 

rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice odchýlená (Carex appropinquata), o. latnatá (C. 

paniculata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z chráněných živočichů se zde vyskytuje mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), 

skokan krátkonohý (Rana lessonae) a s. hnědý (R. temporaria). Hnízdí zde vzácně strakapoud malý 

(Dendrocopos minor), dále drozd kvíčala (Turdus pilaris), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), 

puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba oenas), sýc rousný (Aegolius funereus). Nalézá 

se zde hnízdo čápa černého (Ciconia nigra), pravidelně je zde pozorován výr velký (Bubo bubo). 

Součástí území je PR Psí kuchyně.  

 (http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121868; 

https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-

schvalen-6-3-2006 ) 

 

NEDOŠÍNSKÝ HÁJ 

Nedaleko Litomyšle (okres Svitavy – mapa), mezi obcemi Nedošín a Tržek, na nenápadném návrší 

(347 m n. m.) oddělujícím tok Desné a Loučné, se nachází na ploše 30,76 ha lesní komplex chráněný 

od roku 1992 jako přírodní památka. Snahy o ochranu tohoto území však mají mnohem delší historii. 

V roce 1933 pozemky v Nedošínském háji koupilo město Litomyšl a snažilo se zde vyhlásit rezervaci. 

V roce 1940 se to vzhledem k německé okupaci nepodařilo, a tak si na vyhlášení státní přírodní 

rezervací Nedošínský háj počkal až do roku 1949. V roce 1988 došlo k přehlášení území a v roce 1992 

pak k přeřazení do kategorie přírodní památka. 

Využívání Nedošínského háje má dlouhou tradici a jeho současná podoba je i výsledkem dlouhodobé 

lidské činnosti. Nedošínským hájem – anebo v jeho těsné blízkosti – vedla Trstěnická obchodní stezka. 

První písemná zmínka týkající se háje pochází ze 14. století, kdy byl v Tržku založen klášter, který 

spravoval oboru nazývanou Vratička, která se nachází východně od Tržku. Po husitských válkách až 

do začátku 17. století byly v okolí háje zakládány rybníky, z nichž některé se dochovaly dodnes. 

V tomto období byl háj obhospodařován jako pařezina, která byla každých 10–12 let mýcena. Na 

počátku 19. století byl háj upraven do podoby anglického parku hrabětem Jiřím Josefem z Valdštejna. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121868
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/36504/prirodni-rezervace-trebovske-steny-schvalen-6-3-2006
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Postupně zde vznikaly romantické stavby, z nichž se do dnešní doby zachovala jen kaple sv. Antonína 

u nejvydatnějšího pramene v přírodní památce. Dodnes se také zachovaly výsadby cizích dřevin, 

zvláště modřínová alej, porosty borovice vejmutovky nebo výsadby smrku ztepilého či douglasky 

tisolisté. 

 

 

Obrázek 8-5: Kaple Sv. Antonína s pramenem (kolektor Cb) 

(Foto: adam.K1996, mapy.cz) 

 

V 19. století se Nedošínský háj stal vyhledávaným výletním cílem s restaurací a tanečním sálem v tzv. 

Landhausu. Na východním okraji současné přírodní památky se nacházely lázně, z kterých se 

dochoval jen zbytek sklepení s dalším vydatným vývěrem vody. Do roku 1856 se zde konaly 

studentské majálesy, kterými se nechal inspirovat Alois Jirásek při psaní Filosofské historie. Po roce 

1865 byla většina staveb v háji zbořena a toto období dnes připomíná jen hustá síť stezek, která je 

místními stále využívána. 

Pozitivním důsledkem minulého využívání území je zachování druhové skladby lesa relativně blízké 

přirozené a zachování prostředí pro výskyt značného počtu rostlin i živočichů. Větší část přírodní 

památky nacházející se na samotném opukovém návrší je porostlá dubohabřinu zařaditelnou do 

as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, pro kterou však je typický hojný výskyt ostřice chlupaté (Carex 

pilosa). Ve stromovém patře převládá habr obecný (Carpinus betulus), v keřovém se vyskytuje 

roztroušeně zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a líska obecná (Corylus avellana). V bylinném patře 

ze zajímavějších druhů rostlin zde roste lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kruštík širolistý (Epipactis 

helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum). Z dalších druhů 

je uváděn výskyt medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum), okrotice bílé (Cephalanthera 

damasonium), hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis) nebo violky divotvárné (Viola mirabilis). 

V severní části přírodní památky, která se rozkládá v nivě Loučné, roste pramenná olšina zařaditelná 

do as. Pruno-Fraxinetum. Nachází se v místech, kde býval mělčí rybník, z kterého se zachovala hráz, 

po níž dnes vede stezka z Nedošína ke kapličce sv. Antonína. Hráz dodnes zadržuje vodu, a spolu 
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s pramennou vodou tak přispívá k silnému zamokření olšiny. Bohužel v stromovém patře dnes výrazně 

dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), místy spíše přežívají mohutné stromy dubu letního 

(Quercus robur). V zamokřených místech hojně roste střemcha obecná (Prunus padus), na sušších 

místech bohužel bez černý (Sambucus nigra), v zamokřených místech v bylinném patře převládá 

řeřišnice hořká (Cardamine amara). 

Druhově pestřejší jsou sušší okraje, kde je poměrně pěkný jarní aspekt. Roste zde prvosenka vyšší 

(Primula elatior), hrachor jarní (Latyhrus vernus), sasanka hajní (Anemone nemorosa) nebo sasanka 

pryskyřníkovitá (A. ranunculoides). Poblíž Sklepního pramene roste dymnivka dutá (Corydalis cava), 

roztroušeně se na vhčích místech vyskytuje arón plamatý (Arum maculatum) nebo podbílek šupinatý 

(Lathraea squamaria). Pod svahem a v jeho spodní části roste hojně kyčelnice cibulkonosná (Dentaria 

bulbifera) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Roste zde také zplanělá denivka žlutá 

(Hemerocallis lilioasphodelus). V lesních porostech začínají převládat dřeviny s pařezovou 

výmladností a ustupuje dub jako důsledek delší absence lesnického hospodaření. V dubohabřinách se 

expanzivně šíří lípa, mléč, v pramenné olšině převládá jasan. Projevuje se zde zvýšená eutrofizace, 

která nesouvisí jen se zemědělským využitím okolních pozemků. Negativně se projevuje i využívání 

k projížďkám na koni, pohyb na horských kolech nebo čtyřkolkách mimo stezky, pořádání akcí pro 

veřejnost. 

(http://botany.cz) 

 

PIVNICE 

 

Obrázek 8-6: PP Pivnice 

(Foto: Michal Klajban, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998. Přírodní 

památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice 

území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce 

Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod 

http://botany.cz/
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od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními 

porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné 

a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 

34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách 

a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní 

tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, 

kapraďorosty a mechy). 

Rokli vyhloubil Pivnický potok do mírně skloněné plošiny Novohradské stupňoviny. Vzniká spojením 

dvou větví, zprvu zaříznutých do opuk spodního turonu a posléze do cenomanských pískovců. 

Povrchové tvary pískovcového georeliéfu se vytvořily zejména ve střední části rokle. Výsledkem 

hloubkové a boční eroze jsou úzké soutěsky s obřími hrnci pod vodopádovými stupni. Procesy 

výběrového zvětrávání a odnosu nestejně odolných vrstev pískovců vedly k tvorbě převisů, výklenků, 

vrstevní pseudokrasové jeskyně (30 m dlouhé), skalního tunelu, dutin a jiných útvarů. Území se 

neustále vyvíjí, což se projevuje i častým řícením skalních bloků. V nižší části údolí jsou skalní 

výchozy většinou překryty svahovinami. 

(https://www.mastale.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

MAŠTALE 

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy 

dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule 

(Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na 

katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, 

Podměstí, Proseč a Zderaz. Větší část rezervace se nachází v jihovýchodním okraji okresu Chrudim. 

Oblast má charakter zvlněného reliéfu, generelně ukloněného k severu; rozdíl mezi nejvyšším místem 

na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. 

Celková plocha rezervace je 1083,6 hektarů. 

 

 

Obrázek 8-7: Mojžíšova studánka v PR Maštale – kolektor A (Foto: Vojtěch Pecen, mapy.cz) 

https://www.mastale.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Podstatná část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci 

cenomanu, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. Denudací křídových 

sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části 

chráněného území, jednak na dně některých roklí. Největší geomorfologickou hodnotou studovaného 

území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých 

údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí 

těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty. Údolí vyhloubily pramenné 

toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné 

(zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů nebo 

výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových 

a Městských maštalích).Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu 

nesourodých pískovců dle různě odolných vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý 

výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). 

Jednotvárný a minerálně chudý geologický podklad způsobuje, že území není botanicky příliš bohaté. 

Na většině ploch se vyskytují člověkem vysázené bory, kde podrost tvoří např. borůvka černá 

(Vaccinium myrtillus), brusinka obecná (Rhodococcum vitisidaea) a vřes obecný (Calluna vulgaris), 

ztrav převládá metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Tyto borové lesy jsou v současné době na 

místech původních acidofilních bučin svazu Luzulo-Fagion. Reliktní bory (Dicrano-Pinion), které se 

místy zachovaly na extrémních stanovištích, se zde vyskytují ve společenstvu Leucobryo-Pinetum. 

Objevují se na konvexních tvarech reliéfu s písčitou půdou, která snadno vysychá. V podrostu jsou 

také typické převážně mechorosty (Pleurozium schreberi, Leucobryum juniperoideum, Ptilium ciliare) 

a lišejníky (Cetraria islandica, Cladonia chlorophaea, C. rangiformis). Vyšší biodiverzita je 

vinverzních údolích potoků, kde rostou žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vrbina hajní 

(Lysimachia nemorum), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), devětsil bílý (Petasites albus), 

plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum) a další. 

V těchto údolích je pestřejší i dřevinná skladba: kromě buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku 

ztepilého (Picea abies) se zde vyskytují také jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer 

pseudoplatanus) a bříza pýřitá (Betula pubescens). Na území rezervace se nachází i několik lesních 

rybníků a menších květnatých luk, kde najdeme ze vzácnějších rostlin např. bradáček vejčitý (Listem 

ovata), čertkus luční (Succisa pratensis), ořešník kmínolistý (Selinum carvifolia), na nejvlhčích 

místech i violka bahenní (Viola palustris). 

V poměrně členitém terénu rezervace je rozmanitý výskyt živočichů. Z obratlovců se na území 

vyskytuje přibližně 130 druhů. Borové mlází je domovem pro početnou populaci zmije obecné (Vipera 

berus). V borových lesích hnízdí ze vzácnějších druhů např. křivka obecná (Loxia curvirostra), datel 

černý (Dryocopus martius), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ořešník kropenatý (Nucifraga 

caryocatactes), a sýc rousný (Aegolius funereus). Jako flóra, tak i fauna je druhové bohatší je fauna, 

která obývá dna roklí a okolí potoků. Žije zde například střevle potoční (Phoxinus phoxinus), nebo 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), běžně hnízdí pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) či 

červenka obecná (Erithacus rubecula). V lesních rybnících se vyskytují čolek obecný (Triturus 

vulgaris) a č. horský (T. alpestris), na lesních okrajích a loukách ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) 

a j. obecná (Lacerta agilis). Co se týká bezobratlých, vyskytuje se v lesních porostech fauna typická 

pro borové lesy. Zajímavější druhy se mohou nacházet v zastíněných skalních roklích. V Prosečském 

a Vranickém potoce žije rak říční (Astacus astacus), u Vranického potoka byla pozorována vážka 

páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni). 

(https://www.mastale.cz/) 

 

https://www.mastale.cz/
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STŘÍTEŽSKÁ ROKLE 

 

Obrázek 8-8: PP Střítežská rokle 

(Foto: botany.cz) 

 

Za přírodní památku Střítežská rokle byl koncem roku 2002 vyhlášen i sousední málo známý údolní 

zářez, ústící do Novohradky u osady Podchlum. Rokle pod obcí Střítež je jen obtížně průchodná amezi 

pískovcovými stěnami se mnohde zužuje do soutěskovitých úseků. Romantiku přírodní scenérie zde 

dokreslují trouchnivějící kmeny popadaných stromů. Hranice území je vedena po vnější hranici lesa 

východně a jihovýchodně od místní části (osada Střítež) obce Hluboká. Rozloha území památky je 

16,5 ha. Účelem zřízení této památky je ochrana cenného geologického a geomorfologického útvaru - 

rokle strmě zaříznuté do podložních opuk a pískovců s protékajícím potokem a tůňkami. Potok 

pramenící na jižním okraji rokle vytváří řadu drobných tůní, jeden větší vodopád a ústí do Novohradky 

poblíž osady Podchlum. Zvláště v letním období množství vody v potoce kolísá, a tak může být část 

rokle bezvodá. Nachází se zde významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka 

skvrnitého. Podle průzkumu v roce 2001 se na lokalitě vyvíjelo 1000 až 1800 larev mloka. 

V porovnání s lokalitami s výskytem mloka v okolí je Střítežská rokle velmi významná. 

Příroda, nacházející se na území obcí mikroregionu Toulovcovy Maštale je krásná a neponičená 

civilizací. Rozmanité geologické podmínky v různých částech území způsobily, že krajina nemá 

jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. Značná rozloha 

území nebyla postižena scelováním pozemků v období socialistické kolektivizace a zůstalo zde 

množství rozptýlené zeleně, která tvoří krajinu malebnou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek. 

Plocha přírodní památky je většinou porostlá kulturními smrčinami, které převažují v jižní části 

přírodní památky. Ve střední části přibývá buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer 

pseudoplatanus). Roztroušeně se po svazích rokle vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). Pouze na 

západním okraji přírodní památky na mírném svahu roste téměř čistá bučina s velmi chudým bylinným 

patrem. Rekonstrukčně bývaly svahy rokle porostlé zřejmě květnatými bučinami. V bylinném patře 

zde roste prorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá 

(Mercurialis perennis) nebo bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis). Místy se vyskytují 

i druhy dubohabřin, jako jaterník podléška (Hepatica nobilis), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 

ostřice lesní (Carex sylvatica), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) nebo ptačinec velkokvětý 

(Stellaria holostea). Vlhčí místa podél potoka doprovázejí druhy jako ptačinec hajní (Stellaria 
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nemorum), netýkavka velkokvětá (Impatiens noli-tangere), devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš 

střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) nebo čistec lesní (Stachys sylvatica). 

Nad potokem se nachází řada opukových výchozů porostlých sleziníkem červeným (Asplenium 

trichomanes). Pískovcové výchozy jsou porostlé především mechorosty, a to hojně dvouhrotcovkou 

lámavou (Dicranodontium denudatum) a čtyřzoubkem průzračným (Tetraphis pellucida). Opukové 

výchozy bohatší na vápník, ale i jejich okolí, jsou prostlé pobřežnicí Neesovou (Pellia neesiana), 

hřebenitkou měkkounkou (Ctenidium moluscum), místy roste již spíš na vrstvě surového humusu 

rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata). Na vlhkých místech roste zpeřenka tamaryšková (Thuidium 

tamariscinum), měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum), rokytník skvělý (Hylocomium splendens) 

a v potoce roste zobanitka jehlicovitá (Rhynchostegium riparioides). 

(https://www.mastale.cz/, http://botany.cz/) 

 

HEMŽE-MÝTKOV 

 

Obrázek 8-9: Slepé rameno Tiché Orlice v PR Hemže-Mýtkov 

(Foto: Petr Filippov, CC BY 3.0) 

 

Svah s výchozy opukových skal na pravém břehu Tiché Orlice mezi Chocní a Brandýsem nad Orlicí, 

asi 0,5 km jižně od obce Hemže. EVL se součástí PR Hemže - Mýtkov. Svah je tvořen skalními 

výchozy křídových opuk - písčitých slínovců, vápnitých prachovců až jemnozrnných pískovců 

jizerského souvrství (svrchní turon). Území je součástí Třebechovické tabule, slabě rozčleněný 

akumulační reliéf pleistocenních říčních teras se sprašovými pokryvy a závějemi. Půdy tvoří 

pararendzina pseudoglejová, hnědozem luvická, v nivě Tiché Orlice pak fluvizem glejová (typická) 

a pseudoglej typický. Svah s jižní až jihozápadní expozicí s četnými skalními útvary (hřbety, sruby, 

skalní věže), které jsou nejvýraznější ve východní části, kde tvoří asi 300 m dlouhou soustavu 

Mýtkovských skal. Jednotlivé skalní útvary jsou až 25 m vysoké. Nápadná je i modelace podle 

nestejně odolných vrstev. Úpatí svahu zasahuje ke slepému rameni Tiché Orlice. K výrazným 

povrchovým tvarům údolního svahu patří tři skalnatá, hluboce zaříznutá, boční údolíčka, protékaná 

pravými přítoky Tiché Orlice. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 290–360 m n. m. 

https://www.mastale.cz/
http://botany.cz/
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Strmé svahy nad Tichou Orlicí s četnými skalními výchozy i izolovanými skalními věžemi. Svah je 

narušen třemi hluboce zaříznutými údolíčky, kterými protékají pravostranné přítoky Tiché Orlice. Pod 

svahem mrtvé rameno Tiché Orlice. Na svazích mezi skálami se nacházejí suťové lesy a dubohabřiny. 

Lokalita navazuje geomorfologicky i botanicky na blízkou rezervaci Peliny (západním směrem). 

Nejvýznamnějšími biotopy jsou suťové lesy s četnými výchozy opukových skal (místy i s teplomilnou 

vegetací) v okolí bývalého mlýna Mýtkov. Jde o kvalitní porosty s výskytem klokoče zpeřeného 

(Staphylea pinnata) a bohatým bylinným podrostem: lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lecha jarní 

(Lathyrus vernus), violka divotvárná (Viola mirabilis), ostřice chlupatá (Carex pilosa), jaterník 

podléška (Hepatica nobilis). Skalní výchozy doprovází štěrbinová vegetace, vzácně na nezastíněných 

skalách subxerotermní vápnomilná vegetace. Ve srovnání s Pelinami jsou skalky fragmentárnější. 

Lesní porosty v severní a východní části území jsou více ovlivněny intenzivním lesnickým 

hospodařením (přeměna na kultury jehličnanů, holoseče) a jsou druhově ochuzené. Makrofytní 

vegetaci ve slepém rameně pod Mýtkovem tvoří běžné druhy: růžkatec ostnitý (Ceratophyllum 

demersum), vodní mor kanadský (Elodea canadensis), stolístek přeslenitý (Myriophyllum 

verticillatum), okřehek menší (Lemna minor) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Z mykologického 

hlediska je nejvýznačnější výskyt druhu podlobník sivý (Gyrodon lividus). Ze vzácnějších druhů 

měkkýšů zde žije zemoun skalní (Aegopis verticillus), skalnice lepá (Helicigona faustina) aj., 

z obojživelníků mlok skrvnitý (Salamandra salamandra), z ptáků krutihlav obecný (Jynx torquilla). 

Území je součásti rozsáhlého přírodního parku Orlice. 

(http://www.nature.cz) 

 

PELINY 

 

Obrázek 8-10: Přírodní rezervace Peliny 

(Foto: Zdeněk Pražák, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní rezervace, která má název po starém Pelovu mlýnu, se nachází na výrazném skalní defilé nad 

meandrem řeky Tiché orlice na východním okraji Chocně. Skály nad řekou vystupují v jednotlivých 

skalních věžích, případně spadají až do úrovně řeky. Tvoří je pevné vápnité jílovce až pískovce - 

opuky křídového stáří (jizerské souvrství, svrchní turon). Skály od řeky nejsou přístupné, ale jsou 

dobře viditelné z parku na levém břehu Tiché Orlice. uprostřed svahu vystupuje 21 samostatných 

http://www.nature.cz/
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skalních útvarů (hřbetů, srubů ojediněle i věží) vysokých až 35 m. Nápadná je modelace puklin 

a nestejně odolných vrstev (jeskynní výklenek Koňská díra). Jednotlivé skalní útvary jsou odděleny 

roklemi. 

Strmé suťové svahy jsou porostlé suťovými lesy, které jsou dnes až pralesovitého charakteru 

s víceméně přirozenou skladbou stromového patra. Jedná se spíše o teplomilnější variantu suťových 

lesů (as. Tilio-Aceretum). V horních částech svahů a na rovinkách nahoře pak najdeme hercynské 

dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum), na odvápněných místech výjimečně až 

s přechodem do acidofilních doubrav. V dolní části u řeky je jen naznačen luh. Na pilířích je vyvinuta 

vegetace skal. Údaje o výskytu vápnomilných bučin je mylný, tento omyl však četní autoři od sebe 

opisují. 

Ve zdejších lesích roste bohatá hájová květena s květnatým jarním aspektem. Najdeme zde např. 

jaterník podléšku (Hepatica nobilis), sasanku hajní (Anemone nemorosa), sasanku pryskyřníkovitou 

(Anemone ranunculoides), violku lesní (Viola reichenbachiana), violku chlumní (Viola collina), 

dymnivku dutou (Corydalis cava), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), lilii zlatohlavou 

(Lilium martagon) a četné další. Zajímavý je výskyt některých druhů s relativně izolovanou lokalitou. 

Příkladem je tařice skalní (Alyssum saxatile), která je v květnu nápadná i zdálky svými žlutými květy 

na skalách. Původnost tohoto druhu na lokalitě je však sporná. Na druhou stranu je zde poměrně 

reliktní výskyt kostřavy sivé (Festuca pallens) na skalních pilířích, kterou asi na lokalitu nikdo 

nevysazoval. V suťových lesích roste klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata), výskyt tohoto druhu snad 

je ještě původní a navazuje na rozšíření na Moravě, dále na západ v Čechách už je s jistotou 

nepůvodní. Běžným druhem je tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), která zde roste také 

poměrně izolovaně. Dalším takovým druhem je keř skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). 

Zajímavý je i výskyt miříkovité rostliny žebřice pyrenejské (Libanotis pyrenaica), také izolovaný, 

který možná souvisí s bývalou tvrzí Vranov nad skalami. Nápadnou trávou je živodý druh lipnice 

cibulkatá, (Poa bulbosa), která se vyskytuje místy hojně ve světlých lesích nad skalami, tento druh tu 

však neroste izolovaně. V Pelinách rostou ještě desítky dalších druhů rostlin. 

Vyskytují se zde vzácné druhy měkkýšů, např. zemoun skalní. Žije zde mnoho druhů ptáků, např. 

strakapoud velký, sýkora koňadra, sýkora modřinka, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, ze sov sem 

zalétá a možná i hnízdí puštík obecný a výr velký a četné další druhy. V rezervaci je vysoká druhová 

diverzita plžů (50 druhů). 

(http://lokality.geology.cz) 

 

U VINIC 

Chráněné území se nachází 2,5 km severovýchodně od Vysokého Mýta, na severovýchodním úpatí 

kopce Vinice (317 m n. m.). Tento kopec je tradičním výletním místem, a proto přes něj vede naučná 

stezka až k přírodní památce, která byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 6, 69 hektaru. Představuje 

zbytek původních vlhkých luk, které bývaly na Vysokomýtsku běžné, ale rozsáhlými odvodňováními 

a melioracemi byly v osmdesátých letech 20. století zničeny. 

Podloží lokality tvoří vápnité jílovce a slínovce, které obohacují bázemi půdní horizont tvořený 

většinou slatinným humolitem. Většinu plochy louky porůstá bezkolencová louka (sv. Molinion), která 

především v mírných depresích ve středu louky přechází ve slatinnou vegetaci ze svazu Caricion 

davallianae. V severovýchodní části louky roste společenstvo ovsíkových luk (sv. Arrhenatherion), na 

které je vázán výskyt několika subtermofilních druhů. 

 

http://lokality.geology.cz/
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Obrázek 8-11: Kopec Vinice (317 m n. m.) 

(Foto: Jan Dostál, mapy.cz) 

 

Na tato společenstva je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin. Chráněné území bylo známo 

především jako místo výskytu rudohlávka kukačky (Anacamptis morio), výskyt tohoto druhu zde však 

nebyl již více jak 10 let ověřen. V severní polovině louky se velmi hojně vyskytuje prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis). Ojediněle se zde vyskytuje i bradáček vejčitý (Listera ovata). Dříve uváděný 

kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebyl v posledních letech ověřen. 

Kromě prstnatce májového se zde z chráněných druhů vyskytuje ve střední části louky ostřice 

Davallova (Carex davalliana). Výskyt dalšího chráněného druhu upolínu vyššího (Trollius altissimus) 

také nebyl v posledních letech potvrzen. Z dalších zajímavých druhů se zde vyskytují srpice barvířská 

(Serratula tinctoria), oman vrbolistý (Inula salicina), pcháč šedý (Cirsium canum), svízel severní 

(Galium boreale), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice oddálená (Carex distans), čertkus 

luční (Succisa pratensis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). 

V severovýchodní sušší části louky roste i prvosenka jarní (Primula veris), i když je na celé louce 

hojnější prvosenka vyšší (Primula elatior). V těchto místech roste ojediněle i několik rostlin pcháče 

bezlodyžného (Cirsium acaule) a jehlice trnitá (Ononis spinosa). Na slatinné deprese je vázán 

regionálně významný výskyt suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). 

Při jihozápadní hranici louky byla před lety vytvořena tůň, která se zazemňuje, zarůstá rákosem a její 

břehy náletem. Do budoucnosti se nepočítá s jejím obnovením, ale vytvořením nové tůně ve nejvlhčí 

střední části louky. Odstraňován je i malý remízek olší. V minulosti byla louka jednou ročně sečena 

mechanizací, od roku 2004 se zde používá pruhová seč, kdy jsou asi 4 metrové pruhy sečeny pouze 

obrok. 

(http://botany.cz) 

 

VSTAVAČOVÁ LOUKA 

Jedná se o zbytek druhově bohaté střídavě vlhké louky s výskytem četných chráněných a ohrožených 

druhů rostlin, z nichž některé tvoří velmi bohaté populace. V minulosti býval tento typ luk v oblasti 

velmi rozšířený. Místy přechází ve vegetaci vápnitých slatinišť, pcháčových luk a suchých trávníků. 

Louka má přibližně čtvercový tvar, od severovýchodu navazuje na dubohabřinu, z ostatních stran 

navazují kulturní louky a chatová kolonie. Přibližně třetina louky je rovná, dvě třetiny pod lesem velmi 

http://botany.cz/
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mírně stoupají k severovýchodu. Územím neprochází vodní tok, v samotné louce je však několik (již 

dosti zazemněných) odvodňovacích stružek a od jihozápadu navazuje hlubší zarostlý odvodňovací 

příkop. Geologickým podkladem jsou opuky svrchní křídy, písčité slínovce a písčité slínové prachovce 

jizerských vrstev. Vytvořila se zde půda typu organozemě (slatinný druh), v okolí chráněného území 

pak gleje (glej typický a organozemní) a pseudogleje (pseudoglej typický). 

 

 

Obrázek 8-12: PP Vstavačová louka 

(Foto: Jiří Kameníček, biolib.cz) 

 

Předmětem ochrany je společenstvo, které vedle přírody významně formoval svou činností i člověk, 

proto je cílem ochrany udržení optimálního vývojového stadia tohoto společenstva, zabránění 

samovolnému sukcesnímu vývoji a udržení vhodných podmínek pro výskyt vzácných druhů rostlin 

i živočichů. 

Územím neprochází žádný vodní tok. Patrné jsou pouze zbytky sítě mělkých odvodňovacích stružek 

přímo v louce, na JZ hranici chráněného území pak hlubší odvodňovací příkop. Hydrologicky se 

území nachází v pramenné oblasti pravostranných přítoků Loučné, která se před Pardubicemi z levé 

strany vlévá do Labe (Rešlová 2010).  

 

BOŠÍNSKÁ OBORA 

Bývalá panská obora a bažantnice byla v roce 1995 vyhlášena přírodní rezervací. Její rozloha je 36,8 

ha. Dnes se zde nachází komplex staré dubiny, porosty lužního lesa s rybníkem a krajinářský přírodní 

park s výjimečnými věkovitými stromy. K vidění je zde i památný strom dub letní u bývalého dvora 

Postolov, který má obvod kmenu 659 cm. 

(http://www.mojeorlickehory.cz) 

http://www.mojeorlickehory.cz/
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Obrázek 8-13: PR Bošínská obora 

(Foto: mapy.cz) 

 

BRANDÝS NAD ORLICÍ 

 

Obrázek 8-14: Opukové výchozy u silnice do Perné (jizerské souvrství, převážně izolátor C/B) 

(Foto: Petr Skala, mapy.cz) 

 

Disjunktní lokalita; hlavní část tvoří prudké severní svahy nad Tichou Orlicí mezi Chocní a obcí 

Sudislav nad Orlicí. Menší část zahrnuje jižní svahy navazující z jihovýchodu na Brandýs nad Orlicí. 

Tato evropsky významná lokalita je součástí rozsáhlého přírodního parku Orlice. Lokalita se rozkládá 

v nadmořské výšce přibližně 300–450 m n. m., kaňon Orlice se vyznačuje strmými břehy, které jsou v 

naprosté většině zalesněny. Strmé, zalesněné i skalnaté svahy Brandýského hřbetu pokrývají zachovalé 

lesní porosty s četnými skalními výchozy. Podloží tvoří slínovce, z části spongilitické, slínité, vápnité 

a křemité spongility, jílovce. Půdním pokryvem jsou kambizemě a hnědozemě modální. Území 

představuje pestrou mozaiku zachovaných původních porostů suťových lesů a květnatých bučin 
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s četnými opukovými výchozy. Lesní společenstva mají vyváženou a původnímu stavu blízkou 

skladbu.  

Vzhledem k vysoké diverzitě stanovišť je tato lokalita biotopově i druhově velmi pestrá, na členitých, 

převážně severně orientovaných svazích. Nejhodnotnější jsou porosty suťových lesů, v této jednotce 

nejčastěji vystupuje opukový skelet. Nejčastější dřevinou v nich je jasan (Fraxinus excelsior), který 

často zmlazuje, dále javor klen (Acer pseudoplatanus) a j. mléč (Acer platanoides). V podrostu hojný 

výskyt udatny lesní (Aruncus vulgaris) a měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). 

Dále porosty květnatých bučin. Tyto velmi zachovalé porosty mají často přirozenou dřevinnou 

skladbu, příměs jedle bělokoré (Abies alba), a bohatě vyvinuté bylinné patro, hojný výskyt lilie 

zlatohlavé (Lilium martagon), dále kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosné (D. 

bulbifera), lýkovce jedovatého (Daphne mezereum), kostřavy lesní (Festuca altissima) a dalších druhů 

bučin a dubohabřin. 

Časté jsou výchozy opuk se štěrbinovou vegetací vápnitých skal a drolin, na otevřených a výslunných 

jižních věžích se vyskytují xerofyty mnoha druhů: sleziník červený (Asplenium trichomanes), 

puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), vzácně sleziník zelený (Asplenium viride), bohatá vegetace 

vápnomilných mechů vijozub zkroucený (Tortella tortuosa), rourkovec poduškovitý (Tortula ruralis) 

aj. 

Biotop lesních pramenišť je zastoupen pouze ojediněle, patří však k dobře zachovalým s výskytem 

mnoha druhů, např. krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), lilek potměchuť (Solanum 

dulcamara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), 

netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere) aj. 

Maloplošně se vyskytuje dubohabřina s příměsí jasanu (Fraxinus excelsior) a klenu (Acer 

pseudoplatanus) a fragment mokřadní olšiny s nízkou reprezentativností. Místy jsou lesní porosty 

narušeny smrkovými monokulturami.  

(http://www.nature.cz) 

 

NA HADOVNĚ 

 

Obrázek 8-15: Vstavač kukačka (Orchis morio) 

(Foto: Ivan Bílek, http://www.naturfoto.cz) 

 

http://www.nature.cz/
http://www.naturfoto.cz/
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Přírodní památka Na Hadovně se nachází v rozvolněném intravilánu obce Proruby. Lokalita se nachází 

v nadmořské výšce 410 – 415 m na geologickém podloží cenomanských pískovců a jílových 

sedimentů bělohorského souvrství. 

Jádrovým územím zvláště chráněného území je drobná mírně svažitá loučka ukloněná k západu. Od 

západu je tato loučka lemována mezí, zarostlou náletovými křovinami, svažující se k drobnému 

vodnímu toku. Část této meze je rovněž součástí chráněného území. V jihovýchodní části památky 

zasahuje do chráněného území soukromá oplocená zahrada, která se sem zřejmě dostala chybou při 

vyhlašování, neboť se zde předměty ochrany nenachází a zřejmě ani v minulosti nenacházely. 

Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohroženého vstavače kukačky (Orchis morio) 

a společenstva mezofilních až vlhkých luk. Vstavač na lokalitě přežívá v několika posledních 

exemplářích nebo je již vyhynulý. V současné době je ovsíková loučka pravidelně kosená. Dominuje 

kostřava červená (Festuca rubra) a krvavec toten (Sanguisorba officinalis), hojný je medyněk vlnatý 

(Holcus lanatus), jetel luční (Trifolium pratense), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), a místy 

zběhovec plazivý (Ajuga reptans). 

V minulosti (v době, kdy zde relativně hojně kvetly vstavače) byl však charakter louky pravděpodobně 

odlišný. Navzdory péči se lokalita za poslední 2-3 desetiletí výrazně změnila a předměty ochrany z ní 

prakticky vymizely. Především se louka změnila z vlhké v mezofilní, tedy významně vyschla, 

a vymizely i dříve udávané běžné vlhkomilné druhy rostlin. Převážně vyschlý je i potůček, jehož 

koryto se nachází několik metrů západně od PP. Jedná se zřejmě jen o jeden z projevů celkového 

vysychání krajiny v širším měřítku. Vysycháním lze jednoduše vysvětlit ústup vlhkomilného prstnatce 

májového, ale vstavač kukačka je druhem, který běžně roste v mezofilních loukách a i v sušších 

trávnících. Vysychání tedy na něj mohlo mít nepřímé dopady, např. narušení mykorhizních vztahů. 

Možná je i likvidace hlíz přemnoženými divokými prasaty (Rešlová 2016). 

 

ORLICE A LABE 

 

Obrázek 8-16: Soutok řek Labe a Orlice (Foto: http://www.fotogalerie-hradecko.eu) 

 

Jedná se o velmi zachovalou a funkční nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem, četnými 

slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok Orlice mimo intravilán města Hradce 

Králové je minimálně regulován zásahy do koryta (pouze kamenné záhozy v nejvíce erodovaných 

částech – v místech ohrožení zástavby v obcích apod.). Povodňové průtoky výrazně ovlivňují erozní 

činnost toku. Vznikají meandry, odstavují se nová slepá ramena, zatímco ve starých ramenech probíhá 

proces zazemňování. Niva Orlice představuje významný a rozsáhlý ekosystém s fungujícími 
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přírodními procesy a vysokou diverzitou sukcesních stadií. Díky přeměně většiny ploch orné půdy na 

trvalé travní porosty se v posledních letech snížila eutrofizace a nitrifikace břehových porostů. 

Geologický podklad tvoří horniny sv. křídy - vápnité jílovce a slínovce zčásti písčité, slínovce 

spongilitické a spongility, pískovce spongilitické, překryté štěrkopískovými náplavy. Místy je podloží 

tvořeno bezkarbonátovými hlinitopísčitými usazeninami. 

V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké 

pcháčové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká tužebníková lada (podmáčené 

části niv a zazemněná slepá ramena), méně často střídavě vlhké bezkolencové louky. Na sušších 

stanovištích jsou zastoupeny mezofilní ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, 

kde dočasně stagnuje voda, se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Okrajově a 

maloplošně jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a 

acidofilní trávníky mělkých půd. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny 

(rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice - pás do 10 m šířky), méně rákosiny eutrofních stojatých 

vod (litorál stojatých vod slepých ramen a občasných tůní) a vegetace vysokých ostřic (litorál 

stojatých vod, terénní deprese). 

Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi (bez regulací) doprovází řada slepých ramen s 

charakteristickou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou 

žabí (Hydrocharis morsus-ranae), řezanem pilolistým (Stratiotes aloides), bublinatkou jižní 

(Utricularia australis) a ostatními porosty; mělkých stojatých vod s žebratkou bahenní (Hottonia 

palustris) a ostatními porosty a vodních toků s lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans). Na 

zazemněná slepá ramena je vázaná eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Pouze ve zbytcích jsou 

zachovány porosty lužní vegetace (údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé a měkké luhy nížinných řek, 

příp. mokřadní olšiny). Sušší stanoviště maloplošně porůstají hercynské dubohabřiny, vlhké acidofilní 

doubravy a subkontinentální borové doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvořily stanoviště 

štěrkových říčních náplavů bez výrazné vegetace (štěrkové lavice a zerodované břehy). Nivu také 

hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny (podmáčená 

stanoviště u slepých ramen, terénní deprese v nivě Orlice). Pouze na říční terase Orlice u Štěnkova je 

vytvořena jednoletá vegetace písčin a otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým v mozaice s 

acidofilními trávníky mělkých půd. Na drobných vodotečích byla zaznamenána pobřežní vegetace 

potoků, na slepém rameni asi 300-400 m sz. od přírodní památky Na Bahně vegetace letněných 

rybníků. Díky lidské činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou) vznikl na Bělečském písníku 

biotop obnažených písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem rašelinění - 

zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha). 

Vlivem lidské činnosti je na lokalitě zastoupeno vysoké procento biotopů silně ovlivněných nebo 

vytvořených člověkem. 

Velice druhově bohaté, druhy parmového pásma, zejména jelec tloušť (Squalius cephalus), jelec jesen 

(Leuciscus idus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), ouklej obecná (Alburnus alburnus), podoustev 

říční (Vimba vimba), parma obecná (Barbus barbus), štika obecná (Esox lucius), sumec obecný, candát 

obecný (Sander lucioperca), úhoř říční (Anguilla anguilla), cejn velký (Abramis brama), cejnek malý 

(Blicca bjoerkna), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), plotice obecná (Rutilus rutilus), 

hrouzek obecný (Gobio gobio), okoun říční (Perca fluviatilis), sumeček americký (Ameiurus 

nebulosus), slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus), mřenka 

mramorovaná (Barbatula barbatula). Z naturového hlediska významný bolen dravý (Aspius aspius); 

výskyt klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a vydry říční (Lutra lutra). 

(http://www.nature.cz) 

http://www.nature.cz/
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9 STŘETY ZÁJMŮ 

 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s v HGR 4270 představují pouze 13 % 

hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Na území HGR 4270 se neuplatňují střety zájmů ve vztahu k vyhlášeným chráněným územím přírody 

a krajiny. 

Žádné jímací území v HGR 4270 dosud nebylo podrobeno procesu posouzení vlivů na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., kterým by byl zhodnocen vliv jímání podzemních vod na dílčí 

složky životního prostředí. Pro žádné jímací území nebo jeho část nebyla prováděna analýza rizik, 

která by naopak hodnotila ohrožení vodních zdrojů veřejného zásobování antropogenním působením. 

V předmětném HGR 4270 není v současnosti nutné zavádět institut minimální hladiny pro řízený 

odběr podzemních vod v žádném jímacím území. Výhledově bude vhodné o tomto institutu uvažovat 

pro kolektory Cb a B v oblasti hydrogeologické hranice mezi HGR 4270 Vysokomýtská synklinála a 

HGR 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Vhodnými monitorovacími hydrogeologickými vrty 

pro tento účel jsou vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ HV-1007B Opatovec a HV-1007C Opatovec. 

Podle výsledku hydraulického transientního modelu mohou podzemní vody přetékat přes společnou 

hranici HGR 4270 a 4232 oběma směry v závislosti na piezometrických poměrech vyvolaných 

snížením hladin podzemních vod v kolektorech Cb a B obou sousedních hydrogeologických rajonů. 

Vzhledem k velké rozloze hydrogeologického rajonu a charakteru vícelekolektorového systému je 

situace některých jímacích území sice lokálně komplikovaná, nicméně s využitím výsledků 

hydraulického modelu lze odvodit nekonfliktní řešení možných střetů zájmů. 

Jako modelový příklad uvádíme odběry podzemních vod z kolektoru B v j. části struktury, kde 

významná jímací centra jako např. vrt CL-1 Čistá s povoleným odběrem 100  l/s (skutečný odběr je 

jen okolo 20 l/s) mohou kolidovat s přírodním doplňováním podzemních vod ve svitavsko-

březovském bloku přilehlé ústecké synklinály. 

Další možné střety zájmů mohou vyvstat v souvislosti s řešením ochranných pásem vodních zdrojů II. 

stupně, která jsou v několika důležitých jímacích územích teprve ve fázi jejich revize, např. vrt Lo-

15/4 Pekla a studny v jímacím území Hegerova v Poličce. 
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TĚŽBA SUROVIN 

 

Tabulka 9-1: Dobývací prostory dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 

 
Kostelecké 

Horky 
Stavební kámen štěrkopísek těžené Písník Kinský, s r. o. 25965000 

70356 Potštejn Stavební kámen žula a rula těžené M - SILNICE a.s., Pardubice 42196868 

70592 
Vysoké 

Mýto 
Cihlářská surovina 

cihlářská 

surovina 
těžené Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. 26006138 

70604 Budislav Stavební kámen křemenný diorit těžené GRANITA s.r.o., Skuteč  

70288 Zderaz Stavební kámen žula těžené GRANITA s.r.o., Skuteč  

71140 Osík I Cihlářská surovina 
cihlářská 

surovina 
se zastavenou těžbou ORLIMEX CZ, s.r.o., Osík 25930915 

 

Tabulka 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

21990000 Kostelec nad Orlicí I. Štěrkopísky 

3000000 Zderaz I. Stavební kámen 

17660100 Janov u Litomyšle I. Jíly 

5540000 Osík Cihlářská surovina 

5520000 Vysoké Mýto Cihlářská surovina 

20500000 Potštejn Stavební kámen 

21971000 Kostelecké Horky Štěrkopísky 

23010100 Poříčí u Litomyšle Stavební kámen 

23430000 Skořenice Štěrkopísky 

 

Jedinou povolenou těžbou štěrkopísku v HGR 4270 je pískovna Kostelecké Horky (Písník Kinský, s r. 

o.) s vypracovanou dokumentací EIA a s vybudovaným a provozovaným monitorovacím systémem. 

Těžba probíhá bez závad. 

Těžba štěrkopísku a ukončená těžba může být pro podzemní vody rizikem vzhledem k využívání 

vydobytých prostor pro ukládání odpadů. 

Pískovna Bohuňovice – probíhá občasná těžba, ale zároveň se zde ukládaly odpady z firmy Saint 

Gobain Vertex, vybudován monitorovací systém, ale neprovozován. 

Stěnový lůmek Benátky u Litomyšle – probíhá občasná těžba tzv. benátské opuky nejen pro obklady, 

na lokalitě se nachází zkameněliny. 

Bývalá cihelna Polička – nepovolená skládka, ukládání ukončeno, bez monitoringu. 

Bývalá cihelna Cerekvice nad Loučnou – těžba ukončena, bez monitorování, využívána pro odpad 

z firmy Saint Gobain Vertex. 

Bývalé tzv. Eiglovy lomy Polička – těžba ukončena, lom v klidu. Naproti lomům je střelnice, neřízené 

ukládání odpadu ukončeno, ale zničen styk cenomanského souvrství se spodnoturonským. 

Řada opuštěných lumků v celém hydrogeologickém rajonu, převážně opukových, většinou dříve 

využívaných pro nepovolené ukládání (např. lůmky Jedlová). 
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Obrázek 9-1: Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4270 (Surovinový informační systém ČGS) 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

V letech 2005–2015 pro území ORP Litomyšl a Polička probíhalo mapování a zhodnocení 

potencionálních zdrojů znečištění podzemních vod, povrchových vod a horninového prostředí, které 

nezahrnovalo technické práce. V území ORP Litomyšl bylo vymapováno celkem cca 500 bodů, na 

území ORP Polička 450 (přičemž část tohoto území již náležela sousednímu HGR 6560 Krystalinikum 

v povodí Svratky). U potencionálních zdrojů znečištění byla provedena kategorizace podle 

nebezpečnosti a  navržena ochranná opatření, která se zatím nerealizují. V záplavových oblastech byly 

stanoveny N-leté povodňové průtoky.  

Zhruba k 31. březnu 2016 lze potencionální zdroje znečištění pro HGR 4270 zařadit dle těchto 

kategorií: 

Průmysl 

Obalovna Modřec – ekologická zátěž. Její rozšiřování je v současné době zabraňováno hydraulickou 

clonou s dekokontaminační stanicí. Vybudován a provozován monitorovací systém, znečištění se 

nešíří. V současné době se připravuje vypracování studie s návrhem dalšího řešení. 

Areál bývalých Poličských strojíren – skládka nebezpečných odpadů údajně vymístěná, vymezená 

ekologická zátěž, vybudován monitorovací systém, který není v současnosti v provozu (naposled 

2003), povrchové vody Jánského potoka nejsou dle výsledků monitoringu v roce 2015 prozatím 

znečištěny. 

Masokombinát Polička – bez zjevných závad, vybudována ČOV, která se má rekonstruovat, připravuje 

se výstavba přemístitelné nádrže motorové nafty, hydrogeologicky posouzena, navržen monitorovací 

vrt. 

ČD Polička – depo – ekologická zátěž, částečně sanována čerpáním, monitorovací systém není 

vybudován. 

KOH-I-NOOR – bez zjevných závad. 

AGRICOL Polička – bez zjevných závad, nevyřešená likvidace odpadních vod, občasné znečišťování 

Bílého potoka. 

Transformovna Polička – zjištěna ekologická zátěž, dosud neřešena, nutno provést průzkum. 

Flídr Široký Důl – bez zjevných závad, navržen monitorovací vrt. 

Severní průmyslová zóna Polička – hydrogeologicky posouzena, proveden inženýrskogeologický 

průzkum, bez zjevných závad, bez monitoringu. 

THT Polička (dříve Karosa) – evidováno znečištění, dosud nesanováno, vybudován monitorovací 

systém, není provozován. 

ČSAD Polička – problematická stanice PHM, bez monitoringu, ověřeno znečištění. 

Firma Martinů – čerpací stanice PHM staršího typu nevyhovuje, bez monitoringu. 

Opuštěné bývalé textilní závody (Hedva Polička, Hedva Jedlová, Atlas Polička) – sice bez zjevných 

závad, ale budovy chátrají, nejsou udržovány, v areálu Hedva Polička existuje významný vrt jímající 

podzemní vodu kolektoru A, hrozí jeho znečištění eventuálně likvidace. 

Saint Gobain Vertex Litomyšl – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

IVECO (dříve Karosa) Vysoké Mýto – ekologická zátěž, probíhá sanační čerpání, vybudován 

monitorovací systém, který je provozován. 
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Východní průmyslová zóna Litomyšl – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Vojenský prostor Vysoké Mýto – kontaminace odstraněna, vybudován monitorovací systém, 

neprovozován. 

Cerekvice nad Loučnou – průmyslová zóna bez monitoringu, evidovaná ekologická zátěž, probíhá 

ukládání odpadů na skládku z firmy Saint Gobain Vertex. 

Čistírny odpadních vod 

Polička – probíhá neustálá rekonstrukce bez monitoringu. 

Litomyšl – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Morašice – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Široký Důl – bez zjevných závad, vybudován monitorovací systém, dosud neprovozován. 

Čerpací stanice pohonných hmot 

Vysoké Mýto – j. okraj – probíhá sanační čerpání. 

Polička – u THT – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Polička – Benzina – likvidována ekologická zátěž, vybudován monitorovací systém, občasně 

provozovaný. 

Litomyšl – u Saint Gobain Vertex – bez zjevných závad, vybudován monitorovací systém, občasně 

provozován. 

Litomyšl – u výjezdu na Svitavy – provedena sanace ekologické zátěže čerpáním, provozován 

monitorovací vrt. 

Lezník – umístěna pouze jednoplášťová nádrž, jinak bez zjevných závad, ale bez monitoringu. 

Osík – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Budislav – bez zjevných závad, hydrogeologicky posouzena, vybudován monitorovací vrt, 

neprovozáno. 

Hrušová – Kujebák (ONO Voštice) – bez zjevných závad, bez monitoringu (pozn.: naproti této stanici 

byla řešena významná ekologická zátěž únikem pohonných hmot, prováděno sanační čerpání, 

likvidace ukončena).  

Flídr Široký Důl – připravuje se výstavba čerpací stanice, hydrogeologicky posouzeno, navržen 

monitorovací vrt. 

Janov – bez zjevných závad, vybudován monitorovací vrt, ale neprovozován. 

Gajer – bez zjevných závad, bez monitoringu. 

Čerpací stanice u ZD – celkově zastaralé, nevyhovující stáčecí a výdejní plochy – např. Benátky u 

Litomyšle, Morašice, Sebranice, Jedlová (havarijní stav), Čistá (nájemce ZD Dolní Újezd), Litomyšl 

(s. okraj města). 

Janov – v areálu bývalého Státního statku Svitavy, zjištěn havarijní stav. 

Zemědělství 

Celkově lze konstatovat, že se jedná o nevyhovující objekty především živočišné výroby, hnojišť, 

silážních žlábů, odpadních jímek, většina objektů chátrá a rozpadá se (vyjímkou je ZD Dolní Újezd, 

Osík, Desná a ZD Čistá).  
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Skládky 

V hydrogeologickém rajonu funguje jako řízená skládka pro výkopové zeminy, stavební materiál aj. 

jediná řízená skládka Malinové Dolce – Osík s provozovaným monitorovacím systémem, havarijním a 

provozním řádem. Ostatní jsou původem nepovolené skládky, částečně přehrnuté, nikoliv řádně 

rekultivované. Příkladem je lokalita Trstěnice v blízkosti nedokonale technicky zabezpečeného areálu 

ZD Trstěnice, kde je provozována skládka různého odpadu bez monitorvacího systému. 

Ve zprávě „Kontaminace podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech“ (Prchalová 

2015) je uvedeno plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a pesticidy), atmosférické depozice a ze 

starých kontaminovaných míst (zátěží).  

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství se považovalo za významný zdroj znečištění každou 

pracovní jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně 

využívané zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny 

jednak z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007–2012 a jednak z dostupných 

dat o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Objekt byl považován za nevyhovující, pokud 

alespoň jedna tato charakteristická hodnota přesáhla limit pro pitnou vodu (50 mg/l).  

Pokud alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na 

skutečně čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní 

jednotka (hydrogeologický rajon) považována za nevyhovující. Pokud byl obsah dusičnanů 

nevyhovující a podíl intenzivně obhospodařované plochy byl alespoň 35 %, bylo znečištění dusičnany 

považováno za prokázané. Z hlediska výše uvedených kritérií (85 objektů, 58 % intenzivně 

obdělávané půdy) bylo znečištění dusičnany v HGR 4270 ověřeno.  

Plošné znečištění pesticidy se  považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní jednotku (v 

tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně využívané zemědělské 

půdy alespoň 50 % plochy. Pesticidy v podzemních vodách byly sledovány a hodnoceny pouze z dat 

sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007–2012. Rozsah sledovaných pesticidů a 

jejich metabolitů byl velmi široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus DDT).  

Stejně jako u dusičnanů, pokud byl obsah alespoň jednoho pesticidů nebo jejich metabolitů 

nevyhovující a podíl intenzivně obhospodařované plochy byl alespoň 35 %, bylo znečištění pesticidy 

považováno za prokázané. Z hlediska výše uvedených kritérií (4 objekty ČHMÚ, 70 % intenzivně 

obdělávané půdy) bylo znečištění pesticidy v HGR 4270 ověřeno.  

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 

významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 

jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 

atmosférickou depozici, to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 

1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen), přesáhl dvacetinásobek koncentrace hodnoty 

dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 

SEKM je priorita místa A1 (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 

nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné). Další podmínkou bylo, že zároveň nebyla sanace 

úspěšně dokončena nebo dosud probíhá. Stará kontaminovaná místa, která splnila všechny tyto 

požadavky, byla zařazena do významných zdrojů znečištění a výsledky byly zohledněny i ve 

vyhodnocení chemického stavu. Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo za HGR 

4270 shrnuje následující Tabulka 9-3. 
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Tabulka 9-3: Lokality se zjištěnou kontaminací (Prchalová 2015) 

Lokalita kontaminanty stav zátěže stupeň postup

K-BASS Brandýs nad Orlicí Benz, Cd, Pb, PCE, TCE nápravné opatření probíhá rizikovost nehodnocena

IVECO, a.s. Vysoké Mýto

Benz, Cd, Ni, Pb, PCE, 

TCE nápravné opatření probíhá A2

nutnost realizace 

nápravného opatření

Benzina s.r.o. ČSPHM 

Vysoké Mýto BgP, Benz, Idp, Nfl nápravné opatření probíhá A1

nápravné opatření 

žádoucí

EVČ s.r.o Choceň Pb nápravné opatření probíhá A2

nutnost realizace 

nápravného opatření  
Vysvětlivky: 

 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4270 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, amonných iontů. Nevyhovující je i stav 

povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 4270 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, způsobeným obsahem 

těžkých kovů, chlorovaných uhlovodíků, aromatických uhlovodíků, PAU atp.  

Trendy v rajonu 4270 jsou potenciální (dusičnany). 

Vyhodnocení uvádí následující Tabulka 9-4. 
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Tabulka 9-4: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 427000356 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42700 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 799,9 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C 

dobrý, N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen 

pro NH4 a NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano) A 

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu NO3 

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

P 

 

 

NÁVRH OCHRANY PODZEMNÍCH VOD 

Souhrnný seznam aktuálně platných ochranných pásem v HGR 4270 uvádí přehledná Tabulka 9-5, 

která vychází z poskytnutých údajů vodoprávních úřadů v působnosti HGR 4270 (MěÚ Polička, MěÚ 

Litomyšl, MěÚ Vysoké Mýto, MěÚ Kostelec nad Orlicí). 

Aktuálně platná OP je možné zobrazit na internetové adrese:  

http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=dibavod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=dibavod
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Tabulka 9-5: Vyhlášené ochranné režimy v HGR 4270 (stav k 1.1.2016) 

Název Zdroj OP I. stupně OP II. stupně 

Sebranice V-1, V-5A, studna 

Hnida 

ano Rozhodnutí ze dne 22.1.2015 (č. j. MP/ 

23646/2014/OÚPRaŽP/RK), MěÚ Polička 

Polička, V-6 Vrt V-6 ano Rozhodnutí ze dne 31.3.2004 (č. j. OÚRaŽP/ 

VH/61/2004/Bu), MěÚ Polička 

Polička, V-7 Vrt V-7 ano Rozhodnutí ze dne 20.11.2006 (č. j. OÚPRaŽP 

1465/06/VH/217/Bu), MěÚ Polička 

Měšťanský pivovar Polička Studna Louka, 

Studna Dvůr 

ano Rozhodnutí ze dne 18.5.2005 (č. j. OÚPRaŽP 

/VH/145/2005/RK), MěÚ Polička 

Vrt MP-1A a MP-2 ano ne 

Velká Čermná nad Orlicí Vrt VC-1 ano ne 

Kostelec nad Orlicí Studna U Hřiště K-1 ano ne 

Studna U Hřiště K-3 ano ne 

Vrt U Kapličky S-5 ano ne 

Zářezy Mírov ano ne 

Rájec Přestavlky vrt HV-1 ano ne 

Častolovice Vrtaná studna ano ne 

Doubravice u Leštiny Studna a zářez ano ne 

Nové Hrady NH-3, S-1, S-2 ano ne 

NH-1 ano ne 

Zálší u Chocně NJ-1 ano ŽP/531/99/231.8-D/378, MěÚ Vysoké Mýto 

Vysoké Mýto, 

Choceň, vrt CH-1 

CH-1 ano 16365/2013/OŽP-12, MěÚ Vysoké Mýto 

Benátky  u Litomyšle BT-1 ano ne 

BT-2 ano ne 

Bohuňovice, studna studna ano ne 

Budislav, Borek prameniště Borek ano ŽP/VH/952/05/Pa, MěÚ Litomyšl 

Čistá, Lo-14 Vrt Lo-14 ano ne 

Čistá vrt  CL-1 Vrt CL-1 ano MěÚ Litomyšl 04407/2014 

Hrádek – zářezy U Buku zářezy U Buku ano ŽP/17/99/231.8-La/119, MěÚ Litomyšl 

Chmelík – vrt TC-2 Vrt TC-2 ano ne 

Janov, vrt JH-1 vrt JH-1 ano ne 

Lubná, zářezy zářezy ano MěÚ Litomyšl 03615/2010 

Litomyšl, vrt Li-1 Vrt Li-1 ano ne 

Litomyšl Pospíšilův pramen ano ne 

Litomyšl - Suchá  ano ne 

Litomyšl - Pazucha zářezy Pazucha ano ne 

Němčice Vrt N-1 ano ne 

Sloupnice  Studna Vilámov ano ŽP/8873/99/231.8-La/537, MěÚ Litomyšl 

Vrt Lo-6 ano ne 

Vrt Lo-11 ano ne 

Trstěnice Vrt TC-1 ano ne 

Újezdec Vrt U-1 ano ne 

Vlčkov Studny S1 a S2 ano  

Osík, drůbežárny  ano ne 

Dolní Újezd, Kabátovec  ano ne 

Prameniště Pekla Vrt Lo-15/4 ano ne 

Studna S1 ano ŽP/VH/199/2000/Ra 

ŽP/VH/199-I/2000/Ra 

MěÚ Litomyšl  12944/2011 

MěÚ Litomyšl 13334/2011 

MěÚ Litomyšl 13302/2011 

MěÚ Litomyšl 23263/2011 

MěÚ Litomyšl 23196/2011 

MěÚ Litomyšl 23328/2011 

MěÚ Litomyšl 51817/2011 

MěÚ Litomyšl 28604/2011 

MěÚ Litomyšl 31812/2011 
 

 
. 
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Na závěr lze konstatovat: 

– Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu vyhlášených ochranných pásem HGR 4270, je 

dostatečným způsobem legislativně zabezpečena ochrana významných vodárensky využívaných 

vodních zdrojů. Výjimku tvoří lokalita Morašice, ve které byl v roce 2013 vybudován vrt V-2 s 

aktivací kolektoru Ca. Ověřené vydatnosti vysoce převyšují požadavky na zdroje lokálního 

zásobování, vrt má aktivní přetok v množství 20–30 l/s při vyhovující kvalitě a příznivém chemismu 

podzemní vody. Absence vyhlášení ochranných pásem mají za následek i absenci monitorování 

režimu podzemních vod v kolektoru Ca v této dílčí části hydrogeologického rajonu.  

– Významná část vyhlášených ochranných pásem postrádá omezení jejich časové platnosti. Tato 

situace brání provádění pravidelných revizí, které by reagovaly na měnící se podmínky ve využívání 

území, které mohou mít dopady na změny kvantitativních a kvalitativních parametrů. 

– V současně platných rozhodnutích o ochranných pásmech byly zpravidla stanoveny podmínky 

spojené s využíváním, které, kromě sledování odběrů podzemní vody a její jakosti, nejsou ve většině 

případů dodržovány a jejichž absence brání následné kvalifikované revizi. Jedná se zejména 

o sledování statické a dynamické úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu, ale i v blízkých objektech. 

Tam, kde je odebírán pouze dynamický přetok, chybí i jeho kvantifikace při klidovém stavu.  

– V doporučení odborně způsobilých osob je velmi často uváděna vhodnost sledování 

nejbližších vrtů či vodních zdrojů, a to i ve vícekolektorovém systému. Důvodem je získání dat o 

sezónním  vývoji hladin podzemních vod v okolí toho kterého jímacího území; tato data je poté možné 

využít při řešení střetů zájmů hydrogeologické, ochranářské či jiné povahy. Toto sledování by měl 

zpravidla provádět provozovatel jímacího území, pakliže správní úřad nerozhodne jinak. V některých 

případech byly tyto kompetence přeneseny na jiné subjekty (např. jímací území Horní Újezd, 

Sebranice).  

– Za poměrně rizikový faktor z hlediska obecné ochrany podzemních vod pokládáme existenci 

tzv. opuštěných a nevyužívaných hydrogeologických vrtů. Neexistence jejich pasivní ochrany může 

způsobit druhotnou kontaminaci podzemních vod, a to i ve vícekolektorovém systému, tam, kde 

dochází k výronům tlakových vod na terén, může docházet i k ovlivnění bilance zásob podzemních 

vod v příslušné části hydrogeologické struktury. Typickým příkladem je hydrogeologický vrt 

v lokalitě Litomyšl – Na Řetízku, který z hydrogeologického hlediska představuje úplný objekt 

(dosáhl báze křídy), je jím uměle propojen vícekolektorový systém, přičemž zároveň docházelo i 

k trvalému úniku tlakových vod na terén.   

– V posledním desetiletí je registrován trend související s neřízeným budováním zdrojů 

určených pro individuální zásobování a pro zvyšování komfortu domovních jednotek a zahrad 

(závlahy, bazény atd.). U těchto zdrojů zpravidla chybí řádný hydrogeologický dozor a odpovídající 

kvalita v získávání dat o množství a jakosti odebíraných podzemních vod a dále o vlivu těchto zdrojů 

na okolní řádně povolená vodní díla. Za příklad tohoto nešvaru pokládáme např. situaci v území v jv. 

části aglomerace Polička.  

 Dále dochází při budování těchto zpravidla úzkoprofilových vrtů i k propojování 

vícekolektorového systému, což může vést k plíživému zhoršování jakosti podzemních vod v rámci 

jednoho kolektoru, jsou ovšem registrovány případy zavlečení antropogenních látek i do hlouběji 

situovaných kolektorů (Vidlatá Seč). K dalším negativním projevům této nekoordinované vrtné 

činnosti patří i plošné tlakové odlehčení přípovrchového kolektoru, což může mít za následek i pokles 

hladin podzemní vody mělkých domovních studní. 
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10  PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Archivní údaje přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod byly stanoveny v tzv. 

hydrogeologické syntéze české křídové  pánve zpracované Herčíkem a kol. (1987) – publikační zdroj 

[1] v tabulce 10-1. Údaje byly později převzaty Olmerem a Kesslem v publikaci „Hydrogeologické 

rajony“ vydané Výzkumným ústavem vodohospodářským v roce 1990. Druhým publikačním zdrojem 

byla „Hydrogeologie české křídové pánve“ vydaná Českým geologickým ústavem v roce 1999 

(Herčík a kol. 1999) – publikační zdroj [2] v tabulce 10-1. Třetím informačním zdrojem jsou údaje 

stanovené dřívější Komisí pro klasifikaci zásob, jejíž funkci nyní zajišťuje Komise pro projekty a 

závěrečné zprávy MŽP – publikační zdroj [3] v tabulce 10-1. 

Bilančně byly pro dřívější období zhodnoceny přírodní zdroje a využitelné množství podzemních vod 

s rozčleněním na kolektory B + A, Ca a Cb. V publikačním zdroji [1] byly kolektory B + A uvedeny 

pod označením B. Hydrogeologický rajon 4270 nesl dříve označení 427 a byl v porovnání se 

současným HGR 4270 s plochou 870 km
2
 částečně větší. Na západě zahrnoval pravostranné přítoky 

Novohrady a jeho z. hranice sledovala přibližně spojnici obcí Bílý Kůň – Luže – Jenišovice – 

Radhošť. 

Přírodní zdroje byly pro dřívější období stanoveny hydrologickým modelem v kategorii C2 a byly 

ověřeny hydraulickým modelem v kategorii C1. Jejich hodnota 3 114 l/s odpovídá při ploše 

hydrogeologického rajonu 870 km
2
 specifickému odtoku 3,58 l/s.km

2
. Využitelné množství bylo 

stanoveno kvalifikovaným odhadem v kategorii C2 a bylo ověřeno hydraulickým modelem v kategorii 

C1. Jeho hodnota činila podle publikačního zdroje [2] 1 590 l/s. Odběry podzemních vod podle 

publikačního zdroje [1] byly převzaty ze státní vodohospodářské bilance za rok 1987. Odběry 

podzemních vod podle publikačního zdroje [2] byly převzaty od správce povodí. 

V roce 1985 byly Kněnickým vyčísleny přírodní zdroje podzemních vod jako výsledek čtyřletého 

monitorování průtoků ve vodních tocích, odběrů a hladin podzemních vod v období 1980 až 1984. 

Přírodní zdroje byly stanoveny hodnotou 2 718 l/s pro plochu povodí 611 km
2
. To odpovídá hodnotě 

specifického odtoku 4,45 l/s.km
2
. 

Podle státní vodohospodářské bilance za rok 2013 a její dílčí zprávy o množství a jakosti podzemních 

vod v povodí horního a středního Labe (Skalická – Šraut 2014) mají přírodní zdroje HGR 4270 za 

období 1981–2010 hodnotu 3 330 l/s, když jejich měsíční hodnoty kolísají v rozmezí 2 657 l/s 

(listopad) až 4 578 l/s (duben). Hodnoty přírodních zdrojů se vztahují k ploše území 800 km
2
, pro 

kterou je prováděn i bilanční výpočet v projektu. Výpočtová hodnota mediánu specifického odtoku 

činí 4,16 l/s.km
2
. 
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Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod 

plocha 

(km2) 

publikační 

zdroj 

kolektor přírodní zdroje 

(l/s) 

využitelné zásoby 

(l/s) 

odběry vod 

Qodb (l/s) 

kategorie Cz C1 C2 C1 B  

870 [1] Cb 1613 1545 1085 1065 – 

628 
Ca 603 480 150 – – 

B 898 715 580 525 – 

celkem 3114 2740 1815 1590 – 

[2] Cb 1613 – 1085 1065 – 57 

Ca 1501 – 150 – – 27 

B + A – – 580 525 – 176 

celkem 3114 – 1515 1590 – 260 

[3] Cb – 1613 – 580 – – 

Ca – 715 – 150 – – 

B + A – 480 – 525 – – 

celkem – 2808 816 1255 506 – 

 

Tabulka 10-2 Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 42700, upraveno) 

Charakteristika Kód Popis 

Kód litologického typu 3, 4, 5  pískovce a slepence, prachovce, jílovce a slínovce 

Typ a pořadí kolektoru 3 třívrstevní kolektor 

Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 

Kj,  

Kb,  

Kpk 

střední až svrchní turon (svrchní část, spodní část),  

spodní až střední turon,  

cenoman 

Dělitelnost rajonu A lze dělit 

Mocnost souvislého zvodnění 5 nepravidelná 

Kód typu porozity PrPu průlinovo-puklinová 

Hladina V, N volná, napjatá 

Transmisivita (m2/s) 1, 2, 3 

vysoká 1.10-3–6.10-3, 

střední 1.10-4–1.10-3, 

nízká <1.10-4  

Kód kategorie celkové mineralizace (g/l) 2 0,3–1  

Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 

 

 

10.1 VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Výsledná hodnota je součtem pro tři, resp čtyři bilanční kolektory A, B, Ca a Cb. Podrobnější členění, 

orientační rozdělení mediánu a srovnání s bilančním obdobím 2001 – 2010 jsou uvedeny níže. 

 

Tabulka 10-3 Hodnoty přírodních zdrojů 

zabezpečenost množství 

 (l/s) 

z toho kolektor 

 A 

z toho kolektor 

 B 

z toho kolektor 

 Ca 

z toho kolektor 

 Cb 

50 % 3310 180 1000 770 1360 

80 % 2270     

 

Přírodní zdroje podzemních vod v hydrogeologickém rajonu byly stanoveny na základě těchto 

vstupních informací: 
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 mediánu základního odtoku stanoveného hydrologickým modelem BILAN (model pro 

přepočet hodnot odtoku z povodí referenční vodoměrné stanice na plochu hydrogeologického 

rajonu využívá charakteristiky ploch a nadmořských výšek bilančních území) 

 mediánu základního odtoku z rajonu za víceleté období stanoveného transientním 

hydraulickým modelem 

 mediánu a p-procentních kvantilů základního odtoku stanovených metodou KILLE (metodika 

pro přepočet z povodí referenčních vodoměrných stanic na plochu hydrogeologického rajonu 

využívá charakteristiky ploch dílčích bilančních území a výsledky velkého souboru přímých 

měření průtoků v hraničních profilech rajonu). 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Přírodní zdroje podzemních vod byly stanoveny na základě těchto vstupních informací: 

 mediánu základního odtoku stanoveného hydrologickým modelem BILAN (model pro 

přepočet hodnot odtoku z povodí referenční vodoměrné stanice na plochu hydrogeologického 

rajonu využívá charakteristiky ploch a nadmořských výšek bilančních území) 

 mediánu základního odtoku z hydrogeologického rajonu za víceleté období stanoveného 

transientním hydraulickým modelem 

 mediánu a p-procentních kvantilů základního odtoku stanovených metodou KILLE 

(metodika pro přepočet z povodí referenčních vodoměrných stanic na plochu hydrogeologického 

rajonu využívá charakteristiky ploch dílčích bilančních území a výsledky velkého souboru 

přímých měření průtoků v hraničních profilech hydrogeologického rajonu). 

Při stanovení výsledné hodnoty základního odtoku byly využity výsledky všech tří výpočetních 

metod s tím, že nejvyšší váhový podíl byl přiřazen oběma hydrologickým metodám. Výsledná 

hodnota mediánu základního odtoku pro zpracované období 1981 až 2010 činí 3 280 l/s. 

Přírodní zdroje byly stanoveny jako součet výsledné hodnoty mediánu základního odtoku a průměrné 

hodnoty odběrů podzemních vod převáděných mimo území hydrogeologického rajonu.  

Medián přírodních zdrojů podzemních vod byl stanoven hodnotou 3 310 l/s za třicetiletí 1981– 

2010. Z této hodnoty náleží orientačně podíl 180 l/s kolektoru A, podíl 1 000 l/s kolektoru B, podíl 

770 l/s kolektoru Ca a podíl 1 360 l/s kolektoru Cb. 

Výsledky byly porovnány s údaji dřívějších archivních výpočtů přírodních zdrojů podzemních vod 

(Herčík a kol. 1987), a zejména s údaji z vodohospodářské bilance 2013 (Skalická – Šraut 2014). Nově 

stanovené údaje přírodních zdrojů jsou téměř totožné s citovanými údaji z vodohospodářské bilance. 

Odběry podzemních vod činí na území HGR 4270 v průměru 210 l/s, což odpovídá podílu 6 % ve 

vztahu k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987–2010 na území HGR 

4270 zřetelně sestupný trend. V závěru bilančního období se pohybovaly okolo 170 l/s a představovaly 

přibližně 60 % jímaného množství v porovnání s obdobím na konci osmdesátých let minulého století 

(300 l/s). Převáděné odběry podzemních vod z území HGR 4270 do HGR 4310, 6532 a 6560 činily 20 

l/s až 30 l/s a představovaly tak málo významnou část čerpaného množství. 

Hladiny podzemních vod v evidovaných hydrogeologických vrtech monitorujících režim ve třech 

kolektorech A, B a C (s hlubším oběhem podzemních vod) do poloviny devadesátých let minulého 

století mírně klesaly a od té doby kolísají v setrvalém trendu. Dřívější víceletý pokles hladin byl 

vyvolán vyššími odběry podzemních vod v osmdesátých letech minulého století a suchým obdobím na 
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počátku devadesátých let. Svrchní kolektor Cb s nejvyšším podílem přírodních zdrojů podzemních 

vod vykazuje dlouhodobě setrvalý trend. Monitorované vrty a pramenní vývěry, jejichž vývoje hladin 

a vydatností jsou doloženy a analyzovány v dílčí  zprávě pro území HGR 4270 za období duben až 

říjen 2015, spolehlivě odrážejí prostorový režim hladin podzemních vod v kolektorech A, B, Ca a Cb. 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou v hodnocené dekádě 2001 až 2010 o 3 % až 5 % vyšší v 

porovnání s přírodními zdroji za referenční období 1981–2010. Tento stav je dán vyššími srážkami 

v dekádě 2001 až 2010 právě o 5 % a pravděpodobně poklesem odběrů podzemních vod v samotném 

HGR 4270 a dále v sousedním HGR 4232. Oteplení klimatu doprovázené nižší vrstvou sněhové 

pokrývky v zimním období se na tvorbě přírodních zdrojů na území hydrogeologického rajonu 

zřetelně neprojevilo. 

 

Tabulka 10-4 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4270 za období 1981–2010 

odtoková zabezpečenost 

% 

QZ Qodb Pz Pz/A 

l/s l/s l/s l/s/km2 

50 3280 30 3310 4,14 

80 2240 30 2270 2,84 

90 1890 30 1920 2,40 

95 1660 30 1690 2,11 

Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR 4270; Pz – přírodní zdroje 

podzemních vod; A – plocha hydrogeologického rajonu 799,9 km2 

 

Tabulka 10-5 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4270 za období 2001–2010 

odtoková zabezpečenost 

% 

Qz Qodb Pz Pz/A 

l/s l/s l/s l/s/km2 

50 3400 20 3420 4,28 

80 2350 20 2370 2,96 

90 1980 20 2000 2,50 

95 1730 20 1750 2,19 

 
 

Tabulka 10-6 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku  

při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti v HGR 4270 za období 1981–2010 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Pz (l/s) 3005 3365 3876 4557 4059 3543 3237 3146 2876 2707 2643 2716 3310 

Vysvětlivky: Pz – přírodní zdroje 
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Obrázek 10-1 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku při jejich 50 % zabezpečenosti 

 
 

10.2 DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 2 270 l/s. Tato hodnota odpovídá 80procentní zabezpečenosti 

přírodních zdrojů. Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků ve vodní 

síti. Reflektuje limity a neurčitosti území spojené se znečištěním horninového prostředí dřívější 

zemědělskou a průmyslovou činností. Naopak odráží vysokou přirozenou retenci kolektorového 

systému 

Využitelné množství podzemních vod v HGR 4270 bylo stanoveno jako 80% kvantil přírodních 

zdrojů podzemních vod. Pro bilančně zpracované referenční období 1981 až 2010 má hodnotu 2 270 

l/s. Stanovené využitelné množství je tak více než sedmkrát vyšší oproti nejvyššímu celkovému 

ročnímu odběru podzemních vod z území HGR 4270 dosaženému v roce 1987. Zároveň je tato 

hodnota využitelného množství o 14 % nižší než nejnižší měsíční hodnota přírodních zdrojů 

podzemních vod v oboru mediánu (Tabulka 10-6). 

Limitujícími faktory pro stanovení vyšší hodnoty využitelného množství podzemních vod v HGR 

4270 jsou: 

a)  obecný požadavek na zachování průtoků ve vodních tocích nad úrovněmi jejich      

 minimálních zůstatkových hodnot podle Metodického pokynu OOV MŽP č. 9/1998; 

b) neurčitost v rozsahu znečištění podzemních vod v důsledku dlouhodobé zemědělské činnosti 

(dusičnany, pesticidy); 

c)   neurčitost v rozsahu znečištění podzemních vod v důsledku dřívější průmyslové činnosti ve 

městech Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička a Choceň a dále v některých menších městech a obcích. 
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Naopak nižší hodnota kvantilu pro stanovení využitelného množství podzemních vod v porovnání 

s většinou jiných svrchnokřídových hydrogeologických rajonů v okolí je zvolena z důvodu vysoké 

přirozené retenční kapacity kolektorového systému podzemních vod v HGR 4270. 

V předmětném hydrogeologickém rajonu není v současnosti nutné zavádět institut minimální hladiny 

pro řízený odběr podzemních vod v žádném jímacím území. Výhledově bude vhodné o tomto institutu 

uvažovat pro kolektory Cb a B v oblasti hydrogeologické hranice mezi HGR 4270 Vysokomýtská 

synklinála a HGR 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Vhodnými monitorovacími 

hydrogeologickými vrty pro tento účel jsou vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ HV-1007B Opatovec a 

HV-1007C Opatovec. Podle výsledku hydraulického transientního modelu mohou podzemní vody 

přetékat přes společnou hranici HGR 4270 a 4232 oběma směry v závislosti na vyvolaných sníženích 

hladin podzemních vod v obou kolektorech Cb a B. 

 

Střety zájmů 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 250 l/s v HGR 4270 představují pouze 13 % 

hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). Na území HGR 4270 se 

neuplatňují žádné střety zájmů ve vztahu k vyhlášeným chráněným územím přírody a krajiny. 

 

Návrhy 

Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území HGR 4270 doporučujeme monitorovat 

hladiny a vydatnosti podzemních vod v těchto dříve vybudovaných vrtech státní pozorovací sítě 

ČHMÚ (Tabulka 10-7) a v nových vrtech vybudovaných v rámci projektu ( 

Tabulka 10-8). V uvedených dvou tabulkách jsou kromě označení a názvu objektů dokumentovány 

monitorované zvodně, nadmořské výšky odměrných bodů, hloubky vrtů a signální úrovně hladin 

podzemních vod. 

 

Tabulka 10-7  Referenční vrty ve správě ČHMÚ navržené k monitorování a jejich základní hydrogeologické 

charakteristiky 

Označení 

  objektu 

Název objektu Druh  

objektu 

Monitorovaný 

 kolektor 

Hloubka 

objektu 

(m) 

Odměrný 

bod 

(m n. m.) 

Hp50 % 

(m n. m.) 

Hp80 % 

(m n. m.) 

VP7208 Zdelov vrt B 260 274,96 315,6 314,2 

VP7303 Trstěnice vrt B 203 405,64 388,5 385,8 

VP7305 Cerekvice nad Loučnou vrt C 134 288,20 378,0 373,7 

VP7306 Džbánov u Litomyšle vrt Ca 284 431,3 364,3 363,5 

VP7311 Makov vrt B 195 407,0 379,1 377,7 

Vysvětlivky: Hp50% – signální úroveň hladiny podzemní vody pro kvantil p50%, Hp80%, – signální úroveň hladiny podzemní 

vody pro kvantil p80% 

 

Signální úrovně hladin podzemních vod byly stanoveny za víceletá období s délkou pozorování vyšší 

než deset let a ohraničená v závěru tohoto období rokem 2010. Pro charakterizování úrovní hladin 

byly zvoleny kvantily p50% a p80%. Jiné vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ nebo vrty monitorované 

vodárenskými společnostmi nebyly do seznamu navržených objektů zařazeny z důvodu krátké nebo 

neúplné pozorovací řady, významného ovlivnění odběry podzemních vod nebo propojením kolektorů 

konstrukcí vrtů. 
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Doporučujeme dále pokračovat v dlouhodobém monitorování pramenů zařazených do státní 

pozorovací sítě ČHMÚ. Pro sledování vývoje přírodních zdrojů podzemních vod v kolektoru Ca je 

referenčním pramen PP0105 Nové Hrady a pro sledování vývoje přírodních zdrojů podzemních vod 

v kolektoru Cb jsou referenčními prameny PP0092 Horní Újezd, PP0093 Říkovice, PP0096 Němčice a  

PP0610 Cerekvice nad Loučnou.   

Signální úroveň hladiny podzemní vody v nových vrtech byla zvolena v pásmu 75procentní až 

90procentní pravděpodobnosti překročení hladin pro monitorované období duben 2015 až říjen 2015 

 

Tabulka 10-8 Referenční vrty vybudované v rámci projektu a jejich základní hydrogeologické 

charakteristiky 

označení objektu název objektu monitorovaný 

kolektor 

Hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

Hp50 % 

m n. m. 
4270_01B Kostelecké Horky B 281 319,44 315,1 

4270_01C Kostelecké Horky PPZ (C) 60 319,31 306,6 

4270_01Q Kostelecké Horky Q 13,6 320,00  

4270_02C Janov Ca 117 492,50 476,0 

4270_04A Příluka B 192 440,94 411,5 

4270_04B Příluka B 195 440,04 380,4 

4270_04C Příluka C 83 439,33 368,8 

4270_05A Poříčí A 105 554,70 502,8 

4270_05B Poříčí B 33 544,47 511,6 

4270_06A Lubná A 206 525,10 406,5 

4270_06B Lubná B 143 525,34 424,7 

Vysvětlivky: H – signální úroveň hladiny podzemní vody,A – cenoman, B – spodní turon, C – střední turon, PPZ – 

připovrchová zóna, Q - kvartér 

 

Západní hranici HGR 4270 doporučujeme posunout více na V a ztotožnit ji s průběhem tzv. 

malejovské flexury a s navazujícím systémem poličských zlomů. Dříve provedenými 

hydrodynamickými zkouškami ve vrtech a hydraulickým modelem bylo doloženo, že přetékání 

podzemních vod v kolektoru B z HGR 4270 do HGR 4310 není s vysokou pravděpodobností reálné.  

Návrh posunu hranice mezi hydrogeologickými rajony je uveden na obrázku 10-2.   
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Obrázek 10-2 Návrh posunu hranice mezi HGR 4310 Chrudimská křída a 4270 Vysokomýtská synklinála 
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11  ZÁVĚR 
 
 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod bylo kombinací rozsáhlého souboru moderních 

technologických a metodických postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních 

vod v jednotlivých posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

 Přírodní zdroje podzemních vod všech kolektorů HGR 4270 dosahují sumárně 3 310 l/s za 

třicetiletí 1981–2010. Z této hodnoty náleží orientačně podíl 180 l/s kolektoru A, podíl 1 000 

l/s kolektoru B, podíl 770 l/s kolektoru Ca a podíl 1 360 l/s kolektoru Cb. 

 Využitelné množství podzemních vod pro období 1981 až 2010 má hodnotu 2 270 l/s. 

 Ve srážkově průměrném roce (dle hydraulického modelu) perioda s hlavním doplněním 

zásob podzemní vody probíhá mezi prosincem a dubnem. 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 v jarních měsících a minimy v letním období. 

 Pro další sledování vývoje množství podzemních vod se doporučuje monitorovat hladiny a 

vydatnosti podzemních vod v dříve vybudovaných vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ a 

v nových vrtech vyhloubených v rámci projektu, kde jsou navrženy signální úrovně hladin 

podzemních vod (7 vrtů ČHMÚ, 11 vrtů nových). 

 Navrhuje se změna hranice mezi HGR 4270 a HGR 4310. Západní hranici hydrogeologického 

rajonu se doporučuje posunout na V a ztotožnit ji s průběhem malejovské flexury a 

s navazujícím systémem poličských zlomů.  
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