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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 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

11 

 

ÚVOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

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

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

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

základě výsledků provedených prací.  

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

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

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

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

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

hydrogeologický rajon je pak přílohou uvedené všeobecné části závěrečné zprávy.   

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

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

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

hydrogeologickém rajonu. 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4280  

(http://www.heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4280 

Název hydrogeologického rajonu: Velkoopatovická křída 

ID útvaru: 42800 

Název útvaru: Velkoopatovická křída 

Plocha, km
2
: 49,59  

Pozice: základní vrstva  

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy  

Povodí: Dunaj 

Dílčí povodí: Morava, Dyje 

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

kolektor B – bělohorské souvrství, spodní turon 

Kraje: Jihomoravský, Pardubický 

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

 

Hydrogeologický rajon 4280 Velkoopatovická křída představuje vodní útvar s významnými zdroji 

kvalitní pitné vody, která je v lokalitě Velké Opatovice vodárensky exploatována. 

Okrajová a izolovaná struktura české křídové pánve Velkoopatovická křída se nachází na východním 

okraji české křídové pánve a sousedí s podorlickou a boskovickou brázdou, permské horniny spolu s 

letovickým krystalinikem jsou také v podloží tohoto rajonu. Velkoopatovická křída tvoří s.-.j pruh o 

délce 20 km a šířce až 5 km, v prostoru od Útěchova (na J od Moravské Třebové) po jz. okolí Velkých 

Opatovic. Mocnost sledu sedimentů cenoman-střední turon je je v severní části rajonu cca 80 m, 

v centru deprese až 260 m. HGR 4280 je silně tektonicky postižen liniemi směru SSZ-JJV a méně SV-

JZ. V území jsou vyvinuty tři hydrogeologické kolektory: v cenomanu (pískovcové polohy s napjatou 

hladinou), ve spodním turonu (puklinově propustné vápnité pískovce s volnou hladinou), a ve 

středním turonu (pískovcové polohy s volnou hladinou). 

Hydrogeologicky nejvýznamnější je spodnoturonský kolektor B disponující největšími zásobami 

podzemní vody, který navíc i dotuje cenomanskou zvodeň - kolektor A - po propustných tektonických 

liniích. Střednoturonský kolektor C je vyvinut v menším rozsahu ve střední a jižní části HGR 4280 a je 

odvodňován směrem k východu. Kolektor A je odvodňován především Malonínským potokem, 

kolektor B velkoopatovickými prameny směrem k V. 
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Obrázek 1-1 Přehled umístění HGR 4280  
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1 GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Přehled starší literatury a mapování jsou shrnuty a kriticky zhodnoceny ve studii Dvořáka (1958) a ve 

Vysvětlivkách k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXIII Česká Třebová (Soukup in 

Svoboda et al. 1962). Müller (1997) a Müller et al. (1999) shrnují regionálně geologické výzkumy 

křídy do 90. let minulého století. V monografii Malkovského et al. (1974) jsou souborné informace o 

křídových sedimentech a jejich podloží, týkající se stratigrafie, litofaciálního a tektonického vývoje, 

geofyzikálního obrazu, rudních výskytů, hydrogeologie a geochemie. V hydrogeologické syntéze 

české křídové pánve Herčík a kol. (1999) nebyla velkoopatovická křída obsažena. 

Podrobnější informace o stratigrafii, litologii a tektonice jsou uvedeny ve vysvětlivkách ke 

geologickým mapám 1 : 50 000 (Dvořák ed. 1965, Müller ed. 2000a, Müller ed. 2000b) a 1 : 25 000 

Rejchrt ed. 2001, Čech ed. 2010) či ve speciálních publikacích či archivních zprávách. Například 

problematikou cenomanu se podrobně zabývala monografie Vachtla a kol. (1968), v které jsou 

podrobně rozebrány geologické a ložiskové poměry malonínské synklinály (hydrogeologický rajon 

velkoopatovická křída). V této práci jsou shrnuty nejen výsledky dřívějších průzkumných prací na 

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

souvrství“ které je vyvinuto mezi tzv. sladkovodním a mořským cenomanem, o tektonické kontrole 

sedimentace cenomanských uloženin, bylo podáno tektonické schéma oblasti. Toto schéma je však na 

základě husté sítě vrtů v j. části malonínské synklinály podrobeno zevrubné revizi Vybíralem (in 

Vybíral, Černý, Tišnovská, 1972) a Čechem (in Čech ed. 2010). Množství vrtných prací ložiskového 

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

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

Významným výsledkem bylo vymezení říční paleodeprese semanínsko-malonínské vyplněné 

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 a Vybírala (1973), Frejkové a Vajdíka (1974) (Obrázek 3-1) 

a Frejkové et al. (1974). Na tyto práce navazuje syntetická práce o cenomanském paleodrenážním 

systému české křídové pánve (Uličný et al. 2009), nejnověji pak studie Uličného et al. (2015). 

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

velkoopatovické křídy poukazují Vachtl (1953), Dvořák (1954) a Soukup (in Svoboda ed. 1962) na 

lokální hiát ve spodní části středního turonu, který však popírá Malecha (1963).  
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Obrázek 3-1: Schematická mapa znázorňující dvě paleoúdolí 

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

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

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

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

 

Celé území rajonu 4280 bylo pokryto přehledným geologickým mapováním Soukupa z let 1951-

1952, 1955-1957 pro účely sestavení geologické generální mapy 1 : 200 000 listu Česká Třebová 

(Svoboda ed. 1964). K tomu bylo kriticky částečně využito geologické mapování 1 : 75 000 bývalého 

Říšského geologického ústavu ve Vídni ze začátku minulého století na sekci speciálních map 

Landskron und Mähr. Trübau (Tietze 1904) a Brüsau und Gewitsch (Tietze, Rosiwal 1914). Od 60.let 

min. stol. byl geologický výzkum realizován v rámci geologických map 1 : 50 000 na listu mapy M-

33-94-A-b Jevíčko (Malecha 1961, Dvořák ed. 1966), nověji na listu 14-34 Svitavy (Adamovič ed. 

1998), na listu 24-21 Jevíčko (Otava 1997) a na listu 24-12 Letovice (Mísař ed. 1997). V 

digitalizované formě jsou geologické mapy v měř. 1 : 50 000 na mapovém serveru ČGS 

(www.geology.cz). Podrobné geologické mapování v měř. 1 : 25 000 proběhlo v 90. letech min. stol. 

na listech Moravská Třebová (Rejchrt ed. 2001) a Brněnec (Čech ed. 2010) a Letovice (Tonika 1988).  
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Obrázek 3-2: Situace vybraných vrtů v rajonu 4280 

 

Vrtná prozkoumanost je nerovnoměrná, nejvíce vrtných prací proběhlo v několika etapách 

ložiskového průzkumu žáruvzdorných cenomanských jílovců, převážně v jižní části velkoopatovické 

křídy (Obrázek 3-2). Především to byly vrty řady VMK (Vajdík et al. 1978), které pokryly celou 

velkoopatovickou křídu. Do perspektivní jižní části velkoopatovické křídy byl pak soustředěn 

ložiskový průzkum např. na ložisku Malonín (Svobodová 1964, Vybíral et al. 1972) a Malonín-Juliana 

(Peloušková et al. 1983). Šlo o první stovky vrtů do podloží křídy. Dva vrty řady RPV byly 

vyhloubeny při prognózním ocenění uranu (Rutšek – Kučera 1995).  

Za využití veškerých vrtů a geologických dat získaných starším i novým, terénním výzkumem byla 

konstruována izoliniová mapa stropu kolektoru B. Z mapy (Obrázek 3-2, Obrázek 3-3) je patrna řídká 

sítˇ archívních vrtů, využitelných pro projekt, převážně v severní části rajonu. Vrty jsou navíc 

nerovnoměrně rozmístěny a tvoří shluky poblíž j. okraje rajonu. 

V rámci projektu bylo v rajonu 4280 v letech 2014-2015 vyhloubeno pět hydrogeologických 

bezjádrových vrtů, žádný jádrový vrt (Tabulka 3-1). 
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Tabulka 3-1: Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu  

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4280_1 Velké Opatovice 141,1 Hartlová et al. 2015a 

4280_2 Jevíčko-Předměstí 76 m Hartlová et al. 2015b 

4280_3 Dlouhá Loučka 85 m Hartlová et al. 2015c 

4280_4 Útěchov 80 m Hartlová et al. 2015d 

4280_5 Útěchov 13 m Hartlová et al. 2015e 

 

 

3.2 HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Základní, geologickou, hydrogeologickou a hydrochemickou charakteristiku někdejších 

hydrogeologických rajonů v povodí Moravy obsahuje doprovodný textový komentář Michlíčka et al. 

(1986), hydrogeologických rajonů v povodí Labe text Olmera – Kessla et al. (1990).  

Hydrogeologické zpracování s náznaky kartografického znázornění kvantitativních charakteristik 

hydrogeologického prostředí přináší Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 list 14 

Šumperk (Kačura 1985a) a list 24 Brno (Myslil 1987a); chemismus podzemních vod je ve stejném 

měřítku graficky znázorněn v Mapě chemismu podzemních vod ČSSR 1 : 200 000 (Kačura 1985b, 

Myslil 1987b). Obě tyto mapy jsou doplněny vysvětlujícími texty (Kačura et al. 1991, Myslil et 

al.1985), které představují ucelený souborně publikovaný a jednotně metodicky zpracovaný materiál o 

hydrogeologických poměrech zájmového území.  

V podrobnějším měřítku 1 : 50 000 (jak po stránce kartografické, tak především rozsáhlé textové 

vysvětlivky) znázorňuje zájmové území Hydrogeologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, listy 14-34 

Svitavy, 24-12 Letovice a 24-21 Jevíčko (Čurda 1998a, b, c) a k nim příslušné vysvětlivky, které 

zpracoval Čurda (in Müller ed. 2000a,b, 2001). Zatím poslední publikovanou regionálně 

hydrogeologickou prací zahrnující celou plochu zájmového území je Hydrogeologie okresu Svitavy 

(Čurda 2002), k jejímž poznatkům následně přihlíží monografie Krásného et al. (2012 - v rámci oblasti 

moravských křídových výskytů). 

Hydrogeologické poměry velkoopatovické křídy byly shrnuty v pracích Kaštovského (1982), Kučery 

(1993a), Rozehnala (1982), Slavíka (1988b,1993) a Vybírala et al. (1972). Závěrečné zprávy Pelikána 

(1963) a Pelikána et al. (1965), které stanovily využitelné zásoby podzemních vod, však nebyly v 

KKZ projednány. Návrh pozorovacích bodů Státní sítě hlubokých zvodní ČHMÚ pro rajon 428 

zpracoval Slavík (1989b). Jímací území Velké Opatovice pro vodovodní skupinu Boskovice bylo 

zhodnoceno Hyniem (1944) a detailně Wünschem (1968).  

Účelové hydrogeologické zhodnocení celých administrativních či jiných celků, vypracované pro 

potřeby správních orgánů (Michlíček et al. 1991, Rýda et al. 1992, Čurda - Kratochvílová 1992, 

Kučera et al.1994, Čurda 2002), se neopírá o nové vrtné práce a ve většině případů při popisu 

hydrogeologických poměrů respektuje hranice správních jednotek spíše než vymezení samostatných 

hydrogeologických rajonů. Hydrogeologická problematika ložisek žáruvzdorných jílovců perucko-

korycanského souvrství je řešena v rámci prací ložiskového průzkumu Pelikánem (1962) a Vybíralem 

et al. (1972, 1986). Hydrogeologické poznatky o v. okraji ústecké synklinály a velkoopatovické křídě 

ve spojitosti s ložisky cenomanských jílovců publikuje Pelikán (1963) a Vachtl et al. (1968). 

Hydrogeologické aspekty těžby žáruvzdorných jílovců cenomanu dále řeší práce Kaňky (1928) či 

Kučery (1994). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

18 

 

Minimální vodárenský význam kvartérních a neogenních sedimentů se odráží ve sporadické 

hydrogeologické prozkoumanosti těchto hydrogeologických celků, když jediné informace přinášejí 

práce mimo území HGR 4280. 

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

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

možné kromě některých výše zmíněných prací z oblasti jímacího území I. a II. březovského vodovodu 

a z údolní nivy Svitavy v okolí Letovic doložit i prací Benkoviče (1993). 

 

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. 

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

vrtů s dlouhodobým režimním měřením (Tabulka 3-2). 

 

Tabulka 3-2: Objekty ČHMÚ s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 
 název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr kolektor 
Sledován 

od roku 

PB0046 Pramen Útěchov, Burian 378.00 3-4-10-02-0660 
Útěchov u 

Moravské Třebové 
 

1970-

1979 

PB0047 Pramen 
Útěchov (Útěchov u 

Moravské Třebové), V úvoze 
427.00 3-4-10-02-0660 

Útěchov u 

Moravské Třebové 
B 

1970-

2014 

PB0048 Pramen Útěchov, U Kršňáků 368.00 3-4-10-02-0660 
Útěchov u 

Moravské Třebové 
 

1970-

1979 

PB0053 Pramen Přední Arnoštov, Kraví hora 465.00 3-4-10-02-0810 Dlouhá Loučka  
1972-

1980 

PB0054 Pramen Velké Opatovice, Zámečky 370.00 3-4-10-02-0830 Velké Opatovice  
1960-

1972 

PB0055 Pramen 
Velké Opatovice (Velká 

Roudka), Antoníček 
430.00 3-4-10-02-0830 Borotín u Boskovic  

1970-

2006 

 

PB0056 Pramen 
Velká Roudka, Františkovo 

zřídlo 
425.00 3-4-10-02-0830 Velká Roudka  

1970-

1979 

PB0057 Pramen Bělá, Pod dubem 395.00 3-4-10-02-0920 Smolná u Jevíčka  
1969-

1977 

VB9515 Vrt 
Velké Opatovice (Korbelova 

Lhota), HV 101 
454.76 2-4-10-02-0830 Korbelova Lhota A 

1992-

2014 

VB9516 Vrt Malá Roudka, HV 102 431.68 2-4-10-02-0830 Malá Roudka B 
1992-

2010 

VB9524 Vrt Malá Roudka, VB9516N 432.29 2-4-10-02-0830 Malá Roudka A 
2007-

2014 
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Obrázek 3-3: Situace vybraných hydrogeologických vrtů,  

včetně nově vybudovaných v rámci projektu  
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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 

(Hartlová et al. 2015a až 2015e), která je uložena v archivu ČGS. 

 

Vrt 4280-1 - Velké Opatovice 

Jedná se o vrt, který zastihuje dva hlavní kolektory (B, A). Kvartérní kolektor s interpretovanou 

mocností pouze 1 m není zvodněný. Průzkumný hydrogeologický vrt 4280-1 je proveden jako studna do 

křídového  kolektoru A. Ustálená hladina podzemní vody byla 3. 8. 2014 11,02 m pod terénem. 

 

Tabulka 3-3: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4280-1 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický charakter horniny 

od do 

0 4 hlína kvartér poloizolátor 

4 25 písek křída, spodní turon kolektor B 

25 90 prachovec křída izolátor 

90 141,1 pískovce křída cenoman zájmový kolektor A 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena jako čerpací a stoupací zkouška v délce trvání 3+2 dny o 

vydatnosti Q =0,27 l/s. Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění 

přineslo výslednou hodnotu transmisivity (průtočnosti) kolektoru T = 1,24.10
-5

 m
2
/s. Při redukované 

mocnosti kolektoru A 19,60 m (na základě vystrojení kolektoru) získáme průměrný koeficient 

hydraulické vodivosti (filtrace) k= 6,3.l0
-7

 m/s. 

Podzemní voda z vrtu 4280-1 má chemický typ NaMg-HCO3SO4, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů (mval%). Z kationů nejvíce zastoupen sodík Na – 1178 mg/l a hořčík Mg – 213,0 mg/l. Z anionů 

jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3 – 2370 mg/l a sírany SO4 – 1234 mg/l. 

Analyzovaná voda má neutrální pH – 7,05, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je velmi 

vysoká 5,5 mg/l, což odpovídá hodnotám „minerálních vod“. Dusíkaté látky (dusičnany a dusitany) se 

vyskytují pod hranicí detekce. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým 

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

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda nevyhovuje 

požadavkům v parametrech konduktivita, sodík, mangan (Mn – 0,39 mg/l), železo (Fe – 56,7 mg/l), 

bor (B – 10,94 mg/l). Z aniontů nevyhovují sírany a chloridy.(Cl – 333 mg/l). Oproti doporučení vyhl. 

252/2004 Sb. je překročena celková tvrdost – 10,45 mmol/l (doporučená hodnota 2 – 3,5 mmol/l) a 

hořčík Mg – 213 mg/l (doporučená hodnota 20 – 30 mg/l). V podzemní vodě nebyly zjištěny žádné 

toxické kovy, pesticidní látky ani jiné mikroznečisťující organické látky. Voda spadá tedy do nejhorší 

kategorie upravitelnosti >A3. Pro složitou technologii úpravy podzemní vody je voda pro 

vodárenské využití nevhodná. 

Bylo zjištěno, že kolektor A nemá v uzávěrové části rajonu 4280 vodohospodářský význam. Velikost 

transmisivity lze označit jako nízkou (ve smyslu klasifikace Krásného 1986). Podzemní voda je velmi 

vysoce mineralizovaná a má extrémní obsahy železa, což svědčí o omezeném oběhu podzemní vody. 

Soubor karotážních metod byl v průzkumném vrtu proměřen v zapaženém vrtu jako revizní karotáž. 
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Vrt byl po technické stránce proveden bez závad, ale z hlediska pokračujícího monitoringu 

vodohospodářsky významných kolektorů nemá z výše uvedených důvodů význam. 

Vrt byl zlikvidován v prosinci 2015. 

 

Vrt 4280-2 - Jevíčko, předměstí 

Cílem průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v souvrství spodního turonu 

– kolektoru B v ose velkoopatovické křídy. Při realizaci vrtu po dosažení hloubky 76 m 

(v sedimentech spodního turonu) bylo s přihlédnutím k výsledkům karotáže rozhodnuto o ukončení 

dalšího vrtání. Ustálená hladina podzemní vody byla 27. 11. 2014 52,4 m pod terénem. 

 

Tabulka 3-4: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4280-2 

hloubka (m) 
hornina 

stratigrafické 

zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 5 jílovitá hlína s klasty opuk kvartér poloizolátor 

5 18 
vápnitý prachovec až jemnozrnnný. pískovec, 

jizerské souvrství (spodní část) 
střední turon C/B izolátor 

18 76 
vápnitý jzrn. pískovec až prachovec, 

bělohorské souvrství 
spodní turon B zájmový kolektor 

 

Vrtem 4280-2 Jevíčko Předměstí byl na lokalitě katastru obce Brťov zastižen litologický vývoj 

spodního turonu (předpokládaného kolektoru B tvořeného spongilitickými pískovci). Podle výsledků 

karotáže - v sedimentech spodního turonu nebylo aktivní proudění, nelze očekávat vydatnosti vyšší 

než 0,1 l/s - bylo doporučeno vrt zlikvidovat. 

Vrt ukončen v hloubce 76 m ve slinitých horninách bělohorského souvrství. Vrt byl zlikvidován 

28.11.2014. 

 

Vrt 4280-3 - Velké Opatovice 

Vrtem 4280-3 Dlouhá Loučka byl na lokalitě Velké Opatovice zastižen litologický vývoj spodního 

turonu (předpokládaného kolektoru B tvořeného spongilitickými pískovci). V lokalitě dochází k 

odvodnění struktury Zámeckými prameny, které jsou vodárensky využívané. Průměrný odběr 

podzemní vody je nad 40 l/s. Předpokládalo se, že Opatovické prameny jsou dotovány z prachovitých 

pískovců spodního turonu. 

 

Tabulka 3-5: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4280-3 

hloubka (m) 
hornina 

stratigrafické 

zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

  0   2.5 hlína, hnědá Q poloizolátor 

2.5 26.9 písek zelenohnědý, štěrkopísek C kolektor 

26.9 61.5 prachovec šedozelený až šedohnědý C/B izolátor 

61.5 84 pískovec, střednězrnný, hnědý B zájmový kolektor 

84 85 pískovec střednězrnný šedý A kolektor 
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Ustálená hladina podzemní vody byla 6,60 m pod terénem. Hydrodynamická zkouška byla provedena 

jako čerpací v trvání 4+2 o vydatnosti Q =0,43 l/s. Čerpací zkouška byla zahájena 28. 7. 2014. 12:00 a 

ukončena 1. 8. 2014 10:00. Na ni navazovala stoupací zkouška 1. 8. 2014 10:10 – 3. 8. 2014 .10:00. 

Čerpací zkouška probíhala při odběru konstantního množství Q = 0,43 l/s podzemní vody. 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky přineslo výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T=3,44.10
-

5
 m

2
/s. Při celkové mocnosti střednoturonských křídových vrstev 20 m získáme průměrný koeficient 

hydraulické vodivosti kf = 1,72.10
-6

 m/s. 

Vrtem byla zastižena významná litologická změna hornin spodního turonu. Malý hydrogeologický 

význam sedimentů v místě realizace vrtu potvrdilai hydrodynamická zkouška. Zjištěné skutečnosti 

vedly k zásadní změně koncepce oběhu podzemní vody v oblasti drenáže rajonu 4280. 

Podzemní voda z vrtu 4280-3 má chemický typ CaMg–SO4HCO3, při uvažovaném 20% zastoupení 

iontů (mval%). Z kationů nejvíce zastoupen vápník Ca – 110,9 mg/l a hořčík Mg – 37,5 mg/l. Z 

anionů jsou nejvíce zastoupeny sírany SO4 – 319 mg/l a hydrogenuhličitany HCO3 – 252 mg/l. Voda 

má neutrální pH 6,48, je bezbarvá, bez zápachu. Celková mineralizace je 0,78 g/l. Dusíkaté látky 

(dusičnany a dusitany) se vyskytují pod hranicí meze detekce. Z hlediska posouzení kvality podzemní 

vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., voda nevyhovuje 

požadavkům v parametrech sírany, arsen (As – 10,2 µg/l), mangan (Mn - 0,13 mg/l) a železo (Fe – 7,49 

mg/l). Analyzovaná voda má oproti doporučeným hodnotám také zvýšené koncentrace vápníku a 

hořčíku, z čehož vyplývá zvýšená celková tvrdost (4,31 mmol/l). V podzemní vodě byl zjištěn zvýšený 

obsah arzenu (toxický kov), pesticidy ani jiné organické látky zjištěny nebyly. Pro vysoké koncentrace 

železa a arsenu se vody řadí do do nejhorší kategorie upravitelnosti >A3. Pro náročnou technologii 

úpravy podzemní vody je voda pro vodárenské využití nevhodná. 

Byl proveden úplný soubor karotážních metod pro stav vrtu, lito i hydrokarotáž 

Technický stav vrtu nebrání v jeho využívání jako monitorovacího vrtu. Jako exploatační vrt nelze vrt 

využít. Velikost transmisivity lze označit jako nízkou (ve smyslu klasifikace Krásného 1986). 

Sedimenty spodního turonu nemají v místě jeho realizace charakter hydrogeologického kolektoru. 

 

Vrt 4280-4 – Útěchov 

Projektovaný vrt měl ověřit hydrogeologické vlastnosti kolektoru B. 

 

Tabulka 3-6: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4280-4 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 4 pískovec glaukonitický korycanské vrstvy,cenoman kolektor Ab 

4 12 jílovce, uhelné jílovce perucké vrstevy, cenoman izolátor Aa/Ab 

12 80 hrubá klastika, pískovce perm perm 

 

Ve skutečnosti byly ve vrtu již od hloubky 1,0 m sedimenty perucko-korycanského souvrství (kolektor 

A). V jejich podloží byly navrtány sedimenty permu orlické pánve. 

Horniny kolektoru B nebyly vůbec zastiženy, místo toho bylo vrtáno v podložních horninách 

(cenoman) a dokonce v podloží křídy (perm). Z tohoto důvodu vrt přinesl jiné geologické poznatky 
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než se předpokládalo. Vystrojení a hydrogeologické testování tohoto vrtu nemělo pro účely 

projektuvýznam. Proto bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. 

Vrt byl zlikvidován v prosinci 2015. 

 

Vrt 4280-5 – Útěchov 

Projektovaný vrt měl ověřit hydrogeologické vlastnosti kolektoru B. 

 

Tabulka 3-7: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4280-5 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 5 hlína  kvartér poloizolátor 

5 8 tmavošedé slíny až slínovec relikt spodního turonu izolátor Ab/B 

8 13 glaukonitické pískovce jílovité cenoman kolektor A 

 

Vrtem 4280-5 - Útěchov byl na lokalitě Útěchov u Moravské Třebové zastižen litologický vývoj 

reliktu spodního turonu (předpokládaného izolátoru Ab/B tvořeného slíny a slínovci) a cenoman – 

kolektor A ve vývoji glaukonitických pískovců s jílovitým tmelem. 

Vzhledem k nepředpokládané absenci výskytu pískovců spodního turonu a k malému 

hydrogeologickému významu sedimentů v místě realizace vrtu (nepříznivý vývoj kolektoru A) bylo 

rozhodnuto o zastavení hloubení a o zlikvidování vrtu. 

Vrt byl zlikvidován 2.10.2014. 
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4 CHARAKTERISTIKA RAJONU 

Hydrogeologický rajon 4280 představuje denudační relikt křídy, který je součástí jv. části české 

křídové pánve. Jde o pruh křídy protažený severojižním směrem od Moravské Třebové až po 

Vanovice. V geologické literatuře byl označován v s. části jako útěchovský pruh, v j. části jako 

velkoopatovická křída. V rajonizaci Olmera et al. (2006) je tato struktura označována jako rajon 4280 

Velkoopatovická křída. 

Tuto strukturu představují křídové sedimenty o stratigrafickém rozsahu cenoman – střední turon. 

Litologická a strukturní náplň křídových sedimentů se odráží v morfostruktukturním charakteru 

rajonu, kde se výrazně v reliéfu uplatňuje typická kuestová stavba.  

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

Malonínského potoka u Bělé. Neogenní okrajová klastika jsou zachována na křídovém povrchu jako 

denudační relikty v okolí Bělé a na povrchu permu v Moravskotřebovské brázdě. V kvartéru území 

představovalo denudační oblast. 

 

4.1 GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1 STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Proterozoikum-Paleozoikum 

Podloží hydrogeologického rajonu opatovické křídy je možné rozdělit na tři části. Severní dvě třetiny 

je v podloží křídy perm orlické pánve. V nejhlubší části jižní třetiny rajonu 4280 v podloží křídy 

permské sedimenty chybí a cenoman nasedá přímo na předsvrchnopaleozoický reliéf (obrázek 4-8a, 

geol. řez SV1). K němu z jihu zasahuje perm boskovické brázdy. Znamená to, že je zde pokřídový 

inverzní reliéf. 

Severní polovina rajonu má charakter halfgrabenu, zaklesnutého při z. okraji. Směrem k jihu podloží 

křídy, tvořeném převážně pískovci orlického permu, postupně klesá z 500 na asi 400 m n. m. až 

k depresi, kde je v přímém podloží křídy krystalinikem s ověřenou úrovní 218,89, m n. m. 

Krystalinikum v podloží křídy mezi poorlickým permem (orlickou pánví) a permokarbonem 

boskovické brázdy je orientováno ve směru SV-JZ, kose k severojižní orientaci velkoopatovické křídy. 

Z popisů vrtných profilů není jasné, zda v této depresi do podloží křídy zasahuje z východu kulm, 

nebo končí na východním okrajovém zlomu velkoopatovické křídy (HGR 4280). Většinou jsou 

z podloží křídy popisovány slabě metamorfované horniny – fylity, fylitické břidlice. Jsou situovány při 

v. okraji letovického krystalinika, ale jejich příslušnost je problematická. V nejjižnější části je 

v přímém podloží křídy permokarbon boskovické brázdy, převážně pískovce, méně jílovce, se 

zjištěnou bází křídy od 252,35 do 498 m n. m. Podloží permokarbonu bylo zjištěno ve vrtu RPV-47 

v Bělé u Jevíčka v hloubce 341 m. 
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Obrázek 4-1 Geologická mapa. 
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SVRCHNÍ KŘÍDA 

Úzký pruh křídy v Malonínské vrchovině mezi Moravskou Třebovou a Vanovicemi je Vachtlem et al. 

(1968) označován jako malonínská synklinála, Malechou (1963) jako tzv. útěchovský pruh a 

velkoopatovická křída. 

Podle litologického charakteru křídových sedimentů jde o typickou oblast tzv. orlicko-žďárského 

vývoje (např. Klein in Svoboda ed. 1964, sine 1992). Tento vývoj je charakterizován písčitou 

sedimentací v turonu. Střídání litologických typů vytváří tzv. multikolektorový pánevní systém. 

Maximální mocnost křídových sedimentů (253,6 m) byla zjištěna ve vrtu HG-19C Roudka v nejhlubší 

části struktury „velkoopatovická křída“ rajonu 4280 (nepravá mocnost přes 200 m byla zastižena ve 

vrtech v tektonické zóně Korbelovy Lhoty při jz. okraji rajonu 4280). 

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

postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Následující souvrství 

jsou již v marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. 

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

korycanské, bělohorské a jizerské. Mladší souvrství se vzhledem ke kenozoické inverzi reliéfu a 

denudaci již nezachovala. V celém stratigrafickém rozsahu zachovaných křídových sedimentů, tj. 

cenoman – turon, jsou vydělovány genetické sekvence CEN A – TUR4 pouze přibližně, protože 

karotovaných vrtů je zde velmi málo. V geologické, ale i v hydrogeologické praxi, je stále používáno 

pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle Zahálky (1900) a Soukupa (1956) viz Obrázek 

4-2. 

 

 

Obrázek 4-2 Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v HGR 4280 

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

jíly a písky neoénu (baden); 6 – 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 vycházjí na povrch téměř podél celého denudačního 

okraje křídy rajonu 4280 s vyjímkou zakleslých ker podle útěchovského zlomu. V ostatní části rajonu 

4280 je perucko-korycanské souvrství známo pouze z vrtů, které jsou převážně situovány v ložiskově 

významné oblasti Malonína (Obrázek 4-3).  

Ve spodní části perucko-korycanského souvrství jsou kontinentální sedimenty (sekvence CEN A+B), 

které vyplňují paleoúdolí (tzv. semanínsko-malonínská deprese podle Vajdíka et al. 1978) v jižní části 

velkoopatovické křídy. Kontinetální sedimenty (dříve označované jako „skadkovodní cenoman“) jsou 

tvořeny v ideálním případě 3-4 sedimentárními cykly s pozitivní zrnitostní gradací. Naspodu cyklus 

začíná pískovci a slepenci a končí jílovci a prachovci, často uhelnými, popř. končí uhelnou slojkou. 

Kontinentální sedimenty jsou překryty písčitojílovitou paralickou facií („přechodní souvrství“ sensu 

Vachtl et al. 1968, CEN C sensu Uličný et al. 2015), která plošně přesahuje rozsah kontinentální facie. 

Mimo paleoúdolí paralická facie transgresívně nasedá přímo na horniny podložního krystalinika  

Svrchní část perucko-korycanského souvrství (sekvence CEN D) zastupují většinou mělkomořské 

zelenavé glaukonitické křemenné až prachovitojílovité pískovce, méně často světle šedé křemenné 

pískovce (korycanské vrstvy). Mocnost pískovců kolísá většinou mezi 2 až 26 m.  

Celková mocnost perucko-korycanského souvrství se pohybuje kolem 60-70 m (v místech flexurních 

ohybů a přízlomových vleků v tektonické zóně Korbelovy Lhoty jde o nepravou mocnost). 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní–střední) 

Sedimenty bělohorského souvrství vystupují na velkých plochách v severní polovině rajonu 4280 (tzv. 

útěchovský pruh), v j. polovině velkoopatovické křídy vystupují podle celého denudačního okraje 

křídy (Obrázek 4-4). 

V bělohorském souvrství lze vyčlenit dvě části. Ve spodní části jsou vyvinuty spongilitické vápnité 

pískovce ve svrchní části dominují vápnité pískovce glaukonitické s rohovci. Odpovídající sekvence 

TUR 1 a TUR 2 nejsou od sebe oddělovány pro nedostatek karotážních dat (viz geologické řezy 

Obrázek 4-8 až Obrázek 4-10). 

Spongilitické vápnité pískovce jsou šedé barvy, světle šedě šmouhované. Často je vyvinuta 

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

zastoupení v sedimentu jde již o spongolit. Ve sponilitických pískovcích jsou hojné fosilie 

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

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

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

Charakteristická i chuchvalcová textura sedimentu způsobená intenzivní biogenní činností organismů. 

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

Mocnost bělohorského souvrství kolísá od 60 do 80 m od J k S (Obrázek 4-4). Ze strukturně 

geologického hlediska lze celé bělohorské souvrství považovat za kolektor B. 
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Obrázek 4-3 Mapa mocnosti (udána v metrech) perucko-korycanského souvrství – kolektoru A. 

Povrchové výchozy kolektoru A jsou tmavší fialovou barvou. 
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Obrázek 4-4: Izoliniová mapa mocností (udána v metrech) bělohorského souvrství (z větší části kolektor B). 

Plošný rozsah kolektoru B (světle modrá), povrchové výchozy kolektoru B (modrá barva), zlomy (černé linie) 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (turon střední–svrchní) 

Podle analýzy vrtné dokumentace provedené v rámci projektu sedimenty jizerského souvrství tvoří 

plošně rozsáhlé výchozy v jižní části velkoopatovické křídy j. od Malonína a to i v místech, kde je v 

geologické mapě na listu 24-12 Letovice uváděn výskyt pouze bělohorského souvrství. 
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V j. části velkoopatovické křídy je zachována pouze spodní a střední část jizerského souvrství. Spodní 

část, o mocnosti 10-20 m, tvoří slínovce silně prachovité (tzv.březovské slíny, soupásmí V-VII podle 

Zahálky). V popisech starších vrtů nejsou místy slínovce vůbec uváděny. V jejich nadloží se nacházejí 

glaukonitické pískovce střední části jizerského souvrství (pásmo VIII, TUR4). To potvrdil i nový vrt 

4280_2. 

Maximální zachovaná neúplná mocnost jizerského souvrství je kolem 61 m (vrt HG-19C). 

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

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

souvrství představují kolektor C (eventuelně Ca). 

 

KENOZOIKUM 

Neogén 

Vedle drobných reliktů okrajových klastik badenu v okolí Bělé u Malonína jsou neogénní sedimenty 

v nadloží křídy uváděny i z některých vrtů v j. části velkoopatovické křídy, i když v geologické mapě 

na listu 24-12 Letovice nejsou vůbec uváděny. Jejich popis je dosti hrubý. Jedná se o štěrky, jíly a 

glaukonitické jíly. Ve vrtu HG-19C jsou mocné kolem 23 m. 

 

 

4.1.2 STRUKTURNÍ STAVBA 

Hydrogeologický rajon 4280 představuje úzký denudační zbytek, protažený s.-j. směrem, mezi 

Moravskou Třebovou a Vanovicemi. Ze strukturního hlediska odpovídá podle Malechy 1963 a 

Malechy (in Vachtl et al. 1968) malonínské synklinále, v které se vyděluje s. část (tzv. útěchovský 

pruh) a jižně od Malonínského potoka j. část (tzv. velkoopatovická křída). Geomorfologickým 

ekvivalentem této křídové struktury je Malonínská vrchovina vystupující nad okolní 

Moravskotřebovskou kotlinu a Boskovickou brázdu. 

V severní části se morfologicky propaguje asymetrická kuesta se strmým srázem na V a mírněji 

ukloněnou strukturní plošinou na Z, která kopíruje monoklinální uložení křídy k Z. Největší plošný 

rozsah zde mají sedimenty bělohorského souvrství, které v z. části rajonu mají (podle zjištění nových 

vrtů 4280_4 a 4280_5) mnohem menší mocnost, než se dříve předpokládalo. Východní okraj křídy je 

denudační, z. omezení je tektonické podle tzv. útěchovského zlomu, který je obdobou semanínského 

zlomu při rozhraní rajonů ústecké a vysokomýtské synklinály. V blízkosti útěchovického zlomu jsou 

křídové sedimenty vyvlečeny s úklony až 45° k V (Čech in Čech ed. 2011). Západně od útěchovského 

zlomu vystupuje perm orlické pánve, který představuje hluboce erodované „jádro“ „litické antiklinály“ 

odkryté při kenozoické inverzi reliéfu.  

V oblasti mezi Předním Arnoštovem a Malonínským potokem je křída zachovaná jako dvoukřídlá 

struktura severojižního směru s úklonem vrstev ke středu struktury, rozlomené zlomem v okolí 

Mařína, kde jsou zachovány i mladší sedimenty spodní části jizerského souvrství. Východní okraj 

křídy je denudační, z. okraj tvoří opět útěchovský zlom, který je sledovatelný směrem k J až k Březině. 

Jižně od Malonínského potoka (jižně od malonínského zlomu) je areál velkoopatovické křídy s.s. alias 

jižní část malonínské synklinály, v které Malecha 1963 a Malecha (in Vachtl et al. 1968) vyděluje 
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komplikovaný systém velkého množství zlomů (Obrázek 4-5), které vytvářejí ve střední části křídové 

struktury tzv. roudecký příkop. Při analýze vrtné databáze (především vrtů ze 70. a 80. let min. stol.) 

za účelem konstrukce geologického modelu v rámci projektu byla „parketová“ tektonická stavba 

Malechy zjednodušena na principu úklonu křídových vrstev. Podle této představy jde j. od 

malonínského zlomu o zakleslou nakloněnou kru s úklonem k JJZ, jejíž nejhlubší místo (vrt HG-19C) 

je na itersekci dvou navzájem téměř kolmých zlomových struktur: zlomové zóny Korbelovy Lhoty 

(SSZ-JJV) a velkoopatovického zlomu (SV-JZ), na kterém byly zaznamenané významné pramenné 

vývěry. Podle těchto zlomů jsou vyzdviženy okrajové křídové kry perucko-korycanského a 

bělohorského souvrství s úklony vrstev 20°- 60° (Obrázek 4-6, geol. řez SV1 a SZ1 Obrázek 4-8, 

Obrázek 4-9), zatímco v pokleslé části velkoopatovické křídy jsou zachovány sedimenty střední části 

jizerského souvrství (v geologické mapě 1 : 50 000 list 24-12 Letovice je mylně v těchto místech 

vyznačeno pouze bělohorské souvrství). Relativní výška skoku podle velkoopatovického zlomu a 

zlomů Korbelovy Lhoty (v geologickém modelu zjednodušeno na jeden zlom) je max. kolem 200 m. 

 

Obrázek 4-5: Rozdílná představa o tektonické stavbě velkoopatovické křídy podle a) Vachtla a Prokopa (1946) 

a b) Malechy (1963). 

Předběžná geologická interpretace struktury „velkoopatovická křída“ je vyjádřena v geologických 

řezech (Obrázek 4-8, Obrázek 4-10) a v geologickém modelu stropu kolektoru B (Obrázek 4-6). 
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Obrázek 4-6: Izoliniová mapa stropu bělohorského souvrství v m n. m. (kolektor B) 

s vyznačenou tektonikou (černé linie), povrchovými výchozy bělohorského souvrství (modré plochy), plošným 

rozsahem zakrytého bělohorského souvrství (světle modře) a analyzovanými vrty v rajonu 4280 (vymezeno 

červeným polygonem). 
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Obrázek 4-7: Linie geologických řezů v HGR 4280  
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Obrázek 4-8: Geologický řez SV_1 
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Obrázek 4-8b: legenda geologických řezů 
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Obrázek 4-9: Geologický řez SZ_1 

 

Obrázek 4-10: Geologický řez SZ_2 
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4.2 HYDROLOGIE  

Největší část rajonu je možno přiřadit mírně teplému, mírně vlhkému vrchovinovému okrsku B5. 

Nejzápadnější výběžky Malé Hané v okolí Velkých Opatovic lze již přiřadit do mírně teplého, mírně 

vlhkého okrsku B3. 

Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují kolem 600-700 mm. Izohyeta 800 mm je v s. výběžcích 

Malonínské pahorkatiny v s. části rajonu 4280. Z hlediska průměrných ročních teplot vzduchu spadá 

celé území mezi izotermy 6,5 a 7,5 
o
C. Nejbližší stanice Jevíčko 7,6 

o
C. 

 

Tabulka 4-1 Údaje ze srážkoměrných stanic ze staršího období 

stanice Ø roční úhrn srážek mm výška m n.m období 

Křenov 609 472 1931–1960 

Jevíčko 629 446 1931–1960 

 

Proměnlivost srážek na ploše HGR 4280  

 

Obrázek 4-11 Výškopis [m n. m.]  Obrázek 4-12 Průměrné roční srážkové úhrny (1981–2010) [mm/rok] 

 

Tabulka 4-2 a Tabulka 4-3 uvádí průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981–2010, porovnané s 

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

hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4280 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 4280 608.95 603.75 0.99 652.31 1.08 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 613.43 608.19 0.99 657.10 1.08 
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Tabulka 4-3 Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[°C] [°C] dif. [°C] [°C] dif. [°C] 

HGR 4280 6.84 7.52 0.68 7.82 0.30 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 6.82 7.51 0.69 7.80 0.29 

 

Území HGR 4280 přísluší do povodí Dunaje, do dílčích povodí 4-10-02 Moravská Sázava, a 4-15-02 

Svitava.  

Tabulka 4-4: Hydrologické údaje za období 1931 – 1960  

vodní tok stanice 
plocha povodí 

(km2) 

průměrný roční 

průtok (m3/s1) 

specifický povrchový odtok 

(l/s/km) 

pozorování 

 od roku 

Třebůvka Hraničky 427,682 1,84 4,28 1932 

Jevíčka Chornice 187,078 0,83 4,58 1910 

Malonínský potok Jevíčko 39,948 0,21 6,28 1951 

 

Tvorba zdrojů podzemních vod je významnější při dotaci vody z tající sněhové pokrývky. Čím je 

vrstva sněhové pokrývky 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 4280. 

 

MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ VE VODOPISNÉ SÍTI 

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

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

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

uskutečněná v letech 2013 až 2015 shodnou metodou.  

V hydrogeologickém rajonu 4280 Velkoopatovická křída byla hydrometrická měření realizována na 

potoku Jevíčka (č. povodí 4-10-02-083-089) a Malonínském potoku (č. povodí 4-10-02-092) v povodí 

řeky Moravy. 
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Obrázek 4-13 Situace profilů na potoce Jevíčka 

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

 

Potok Jevíčka pramení s. od obce Korbelová Lhota v Moravsko–třebovské pahorkatině a teče k V přes 

obec Brťov u Velkých Opatovic a Velké Opatovice, kde se stáčí k S a ústí do řeky Třebůvka. 

Sledovali jsme pouze necelých 6 km vodoteče horního toku Jevíčky do Velkých Opatovic, ve kterých 

jsme vytýčili 6 hydrometrických profilů vzdálených od sebe 0,3 až 2 km. Jevíčka odvodňuje j. část 

Moravsko – třebovské pahorkatiny, která je geologicky složena z křídových sedimentů 

hydrogeologického rajonu 4280 Velkoopatovická křída. Jsou to převážně horniny jizerského souvrství 

turonského stáří charakteru pískovců, prachovců, slínovců a spongilitů. Vyvinuty jsou zde tři 

hydrogeologické kolektory – cenomanský (A), spodnoturonský (B) a střednoturonský (C). 

 

Tabulka 4-5: Hydrometrické měření potoka Jevíčka 11. 6. 2014 

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

 ztráty=↓ (m3/s) 

1 Jevíčka z. od obce Brťov na křížení s polní cestou odhad* 0,0003  

2 Jevíčka na v. okraji obce Brťov pod mostem místní komunikace 0,001 ↑0,0007 

3 
Jevíčka na v. okraji Velkých Opatovic na křížení se silnicí č. 372 do 

Skočovy Lhoty 
sucho ↓0,0007 

4 Jevíčka za zámkem v obci Velké Opatovice 0,0075 ↑0,0075 

5 
Jevíčka v obci Velké Opatovice u mostu z ulice Nádražní do ulice 

Sokolská 
0,005 ↓0,0025 

6 
Jevíčka v obci Velké Opatovice u mostu z ulice Nádražní do ulic 

Dolensko a Záhumení 
0,0015 ↓0,0035 

Vysvětlivky: * průtok v toku nemohl být změřen přístrojem C2 z důvodů malé výšky vodního sloupce a byl proto 

kvalifikovaně odhadnut 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Hodnoty (Tabulka 4-5) ukazují na dva ztrátové úseky, a sice mezi profily č. 2 a 3 a mezi profily č. 4, 5 

a 6. V prvém případě předpokládáme, že se na ztrátě podílí exploatace podzemní vody v jímacím 

území v zámecké zahradě v oblasti vývěrů Opatovických pramenů, ze kterého je zásobován vodovod 

Velké Opatovice v množství cca 50 l/s ze  spodnoturonské zvodně (kolektor B). Druhý ztrátový úsek 

se kryje se situací zlomů na v. okraji Velkoopatovické křídy, kudy může povrchová voda infiltrovat do 

nesaturované zóny a hydrogeologického kolektoru C, který je z hlediska vodárenského nevýznamný, 

ale slouží jako transportní zóna. 

 

 

Obrázek 4-14 Situace profilů na Malonínském potoce 

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

 

Malonínský potok pramení z. od obce Křenov v Moravsko – třebovské pahorkatině. Přes obec Šnekov 

teče k J, u obce Březina se stáčí k JV a přes obec Bělá u Jevíčka dotéká k obci Jevíčko, v. od kterého 

se vlévá do potoka Jevíčka. Sledovali jsme tok od obce Březina až nad Smolenskou přehradu v délce 

přes 4 km, pět měrných profilů bylo od sebe vzdáleno od 0,5 do 1,5 km. Malonínský potok odvodňuje 

j. část Moravsko – třebovské pahorkatiny po geologické stránce složené z křídových sedimentů 

hydrogeologického rajonu 4280 Velkoopatovická křída, což jsou sedimenty svrchní křídy od 

sladkovodního cenomanu až po střední turon. Jsou to převážně horniny charakteru pískovců, 

prachovců, slínovců a spongilitů.  

 

 

 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Tabulka 4-6: Hydrometrické měření Malonínského potoka 1. 11. 2013 

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

 ztráty=↓ (m3/s) 

1 Malonínský potok na v. okraji obce Březina. 0,037  

2 
Malonínský potok v lokalitě Smrčí naproti domu č. p. 143 v k. ú. 

Bělá u Jevíčka 
0,0506 ↑0,0136 

3 Malonínský potok v Bělé u Jevíčka naproti domu s č. p. 154 0,0646 ↑0,0140 

4 Malonínský potok v osadě Smolná u domu s č. p. 36 0,0732 ↑0,0086 

5 
Malonínský potok nad Smolenskou přehradou u mostku polní 

cesty (v. hranice k. ú. Bělá u Jevíčka) 
0,0791 ↑0,0059 

 

Tabulka 4-6 ukazuje, že k datu 1. 11. 2013 byl Malonínský potok v celém svém měřeném úseku 

příronový, drénuje převážně cenomanskou zvodeň (kolektor A), v množství 0,0421 m
3
/s. 

 

Závěry 

Realizovaná měření potvrdila předpokládanou složitou vazbu mezi povrchovými a podzemními 

vodami v křídových rajonech. Příronové úseky toků indikují odvodnění hydrogeologických kolektorů 

v drénovaných částech struktur, naopak ztrátové úseky dokládají funkci hydrogeologických kolektorů 

v oblastech tvorby vody. 
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Obrázek 4-14b Souhrn expedičního hydrometrování 
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MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD V NOVĚ VYBUDOVANÝCH VRTECH PROJEKTU 

Pro pořízení dat při režimním měření hladin podzemních vod v nově vybudovaných 

hydrogeologických vrtech byla použita čidla s automatickým záznamem (dataloggery). Původně 

plánovaná délka režimního měření, stanovená na dobu 2 let byla v důsledku zpoždění vrtných prací 

znatelně kratší. Sledování změna hladiny podzemní vody a teploty ve vrtech bylo zahájeno v co 

nejkratší době po jejich vybudování. Data v denním kroku jednou měsíčně byla stahována určeným 

zpracovatelem regionu. Při stahování dat bylo zároveň provedeno kontrolní zaměření hladiny 

podzemní vody.  

Následující Tabulka 4-7dokumentuje přehled režimně sledovaných vrtů v oblasti 1 regionu 9 

s uvedením data zahájení a celkové doby jejich pozorování. 

 

Tabulka 4-7: Přehled režimně sledovaných vrtů  

ID_vrtu Lokalita Katastrální území režimně sledován od počet pozorovaných měsíců 

4280-1 Velké Opatovice Velké Opatovice květen 2015 6 

4280-3 Dlouhá Loučka Velké Opatovice prosinec 2014 11 

 

Režimní sledování výše jmenovaných vrtů probíhalo v průměru 11 měsíců. Ani v jediném případě 

nebyl kompletně odsledován jeden celý hydrologický rok (12 měsíců). Jak již bylo uvedeno výše, delší 

sledování nemohlo být uskutečněno v důsledku značného opoždění realizace vrtných prací. 

 

 

Obrázek 4-15: Graf režimního sledování vrtu 4280-1 Velké Opatovice 
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Obrázek 4-16: Graf režimního sledování vrtu 4280-3 Dlouhá Loučka - Velké Opatovice 

 

V HGR 4280 je situován vrt 4280-1 Velké Opatovice (Obrázek 4-15). Jedná se o objekt se zastiženou 

napjatou zvodní s negativní výtlačnou úrovní. Během celého sledovaného období prosinec 2014 – 

říjen 2015 hladina podzemní vody ve vrtu vykazuje víceméně stagnaci kolem hodnoty 8 m pod 

terénem (380,60 m n. m.). Je zřejmý nepatrný pokles hladiny podzemní vody ve vrtu cca 0,2 m za 11 

měsíců s rozkyvem hladiny 30 cm.  

V HGR 4280 je situován vrt 4280-3 Velké Opatovice (Obrázek 4-16). Jedná se o objekt se zastiženou 

napjatou zvodní s negativní výtlačnou úrovní. Během celého sledovaného období prosinec 2014 – 

říjen 2015 je patrný generelní nárůst hladiny podzemní vody ve vrtu cca 0,5 m za 11 měsíců 

s rozkyvem hladiny 10–20 cm.  
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4.3 HYDROGEOLOGIE  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

HGR 4280 Velkoopatovická křída představuje vodní útvar s významnými zdroji kvalitní pitné vody, 

která je v lokalitě Velké Opatovice vodárensky exploatována. 

Sedimenty platformního pokryvu svrchní křídy zde vytvářejí morfologicky významný hřbet mezi 

Moravskou Třebovou na severu a Vanovicemi na jihu. Podloží i okolí HGR 4280 tvoří permské 

sedimenty a letovické krystalinikum. Západní omezení HGR 4280 je tektonické, východní pak 

transgresivní. Tektonické porušení svrchní křídy se projevuje liniemi převážně směru SSZ – JJV, 

méně pak liniemi směru SV – JZ. Zachovány jsou zde sedimenty svrchní křídy od sladkovodního 

cenomanu až po střední turon, který ovšem není zastoupen v celém rozsahu HGR 4280. Mocnost 

svrchní křídy je v severní části rajonu cca 80 m, v centru deprese až 260 m. 

Z hydrogeologického hlediska jsou v hg rajonu 4280 vyvinuty tři zvodněné hydrogeologické kolektory 

– cenomanský (A), spodnoturonský (B) a střednoturonský (C). 

Hydrogeologický kolektor A je vázán na souvrství cenomanu, reprezentované jednak sladkovodními 

sedimenty a jednak sedimenty mořského původu  

Sladkovodní sedimenty jsou zastoupeny slepenci, pískovci a jílovci. Slepence a pískovce mají 

propustnost převážně puklinovou, resp. puklinově-průlinovou. Jílovce, které ve vrstvením sledu 

střídají pískovce a slepence zde plní funkci izolátorů oddělujících navzájem jednotlivé dílčí zvodně. 

Sedimenty mořského původu, nacházející se v nadloží sladkovodního cenomanu jsou tvořeny 

hrubozrnnými až středně zrnitými, silně glaukonitickými pískovci s propustností průlinovou. 

Hydrogeologický kolektor B je tvořen sedimenty spodního turonu, zastoupenými převážně 

spongilitickými pískovci, které se vyznačují významně puklinovou propustností, umožňující 

vodárenskou exploataci. 

Hydrogeologický kolektor C vytvářejí souvrství středního turonu, složená z pískovců a slínovců, 

přičemž pískovce se vyznačují poměrně významnou puklinovou propustností, zatímco slínovce (pokud 

nejsou porušené) plní funkci izolátoru. Hydrogeologický kolektor C je z hlediska vodárenského 

využití v rámci hg rajonu 4280 vcelku nevýznamný a spíše zde vystupuje jako transportní zóna 

infiltrovaných atmosférických srážek pro doplňování spodnobadenské zvodně prostřednictvím 

privilegovaných zón v místech tektonického porušení.  
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Tabulka 4-8: Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru Velkoopatovické křídy  

(Čurda 2000)  

chronostratigrafické 

 dělení 

litostratigrafie (Čech et 

al. 1980) 

stratigrafie 

Soukup 

(1952) 

'pásma' 

litologická 

charakteristika 

charakter 

hydrogeologického 

prostředí 

maximální 

mocnost 

označení (m) 

TURON 

st
ře

d
n

í 

souvrství jizerské 
VIII 

spongilitické 

pískovce 

promněnlivé 

zrnité s 

glaukonitem 

puklinový kolektor 

C 
40 

V - VII 

slínovce, 

vápnité 

prachovce 

poloizolátor B/C 20 

souvrství bělohorské 

sp
o

d
n

í IV ab 

jemnozrnné 

spongilitické 

pískovce s 

rohovci 
puklinový (lokálně 

až pseudokrasový) 

kolektor B 

80 

III ab 

jemnozrnné 

spongilitické 

pískovce až 

prachovce 

CENOMAN 

sv
rc

h
n

í souvrství 

perucko-

korycanské 

vrstvy 

korycanské 
II 

glaukonitické 

pískovce 

průlinovo puklinový 

kolektor Ab 
20 

--  -- I d 

jílovce, 

prachovce, 

pískovce 

lokální izolátor 

Aa/Ab 
20 

vrstvy 

perucké 
I abc 

pískovce, na 

bázi slepence a 

slepencové 

pískovce, jílové 

polohy 

průlinovo puklinový 

kolektor Aa s 

lokálními izolátory 

30 

 

Označení velikosti transmisivity (nízká, střední atd.) v následujícím textu odpovídá klasifikaci hornin 

podle transmisivity (Krásný 1986). 

 

Podloží křídy 

Podloží svrchnokřídových sedimentů na území HGR 4280 tvoří hlavně metamorfované horniny 

letovického krystalinika a sedimenty permského stáří vyplňující poorlickou pánev (brázdu) a 

boskovickou brázdu. Všechny tyto horninové komplexy mají charakter počevního izolátoru. 

K vertikálnímu přetékání s nadložní pánevní hydrogeologickou strukturou může docházet pouze 

omezeně, a to po tektonických liniích. 

 

Kolektor A 

Složený bazální kolektor A je vázán na souvrství perucko-korycanské. Je pro něj typická průlinovo-

puklinová porozita. Jílovce, které ve vrstevním sledu střídají pískovce a slepence, vystupují v roli 

lokálních izolátorů (Aa/Ab) oddělujících vzájemně jednotlivé dílčí zvodněné kolektory (Aa, Ab - 

většinou opět s dalšími dílčími izolátory tvořenými tzv. slojovými polohami), které s výjimkou 

infiltračních čel mají napjatou hladinu podzemní vody. Nejvýznamnější korektorská poloha v rámci 

dílčího kolektoru Aa se vytváří v bazálních slepencích a pískovcích vyvinutých nepravidelně v 

depresích předmezozoického reliéfu, která bývá krytá 1,5 až 3 m mocnou bazální "slojí". V jejím 

nadloží v "mezislojových" pískovcích bývá vyvinuta kolektorská poloha (mocnost řádově v metrech), 
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krytá max. 10 m mocnou spodní slojí. Další poloha "mezislojových" pískovců s vlastnostmi kolektoru 

je kryta horní slojí (mocnost do 6 m). Lokální izolátor Aa/Ab tvořený jílovitými glaukonitickými 

pískovci přechodného souvrství je dokonale nepropustný a hydraulicky odděluje nadložní dílčí 

kolektor Ab vyvinutý ve vyšší části korycanských vrstev. Transmisivita tohoto dosti nehomogenního 

bazálního kolektoru A jako celku dosahuje nízkých až středních hodnot. 

 

Kolektor B 

Nejvyšší polohy korycanských vrstev oddělují bez přerušení hydraulické kontinuity nadložní kolektor 

B, pro který je charakteristická negativní zrnitostní gradace a výrazná puklinová porozita se střední až 

vysokou transmisivitou, která dává předpoklady pro vodárenskou exploataci. 

 

Kolektor C 

Třetí zvodněný kolektor C - se vytváří v pískovcích jizerského souvrství, zatímco slínovce tohoto 

souvrství v neporušeném stavu plní izolační funkci (izolátor B/C), při silnějším rozpukání však častěji 

vystupují v roli pouhého poloizolátoru umožňujícího přetok z kolektoru C do B. Tento kolektor C je z 

hledisek vodárenského využití vcelku nevýznamný a jeho hlavní význam spočívá v tom, že umožňuje 

doplňování zvodněného kolektoru B infiltrací atmosférických srážek privilegovanými cestami v 

místech tektonických poruch. 

 

Neogén a kvartér 

Vzhledem ke skutečnosti, že se zájmové území rozkládá v pramenních oblastech toků podél evropské 

rozvodnice, chybí zde mocnější akumulace vodohospodářsky významných kvartérních i neogenních 

sedimentů. Větší mocnosti jsou dokumentovány pouze z údolí Třebůvky, Jevíčky a Malonínského 

potoka, když i tyto oblasti jsou zcela v pozadí významných křídových hydrogeologických struktur. 

 

Tabulka 4-9: Statistické charakteristiky transmisivity hornin Velkoopatovické křídy na základě 

publikovaných údajů (Čurda – Kratochvílová 1992) 

 index transmisivity Y koeficient transmisivity T (m2/s) 

 n min max x1 x2 R sy x1±sy x1 x1±sy 

kolektor B 5 5,13 6,68 5,81 5,61 1,55 0,64 5,17-6,45 6,46.10-4 1,48.10-4-2,82.10-3 

kolektor A 9 4,43 6,18 5,34 5,52 1,75 0,60 4,74-5,94 2,17.10-4 5,53.10-5-8,64.10-4 

n -počet hodnot souboru; min - minimální hodnota; max - maximální hodnota; x1 - průměr; x2 -medián; R - variační rozpětí; 

sY - směrodatná odchylka 

 

 

Tabulka 4-10: Statistické charakteristiky propustnosti hornin Velkoopatovické křídy na  základě 

publikovaných údajů (Čurda – Kratochvílová 1992) 

 index transmisivity Z koeficient filtrace k (m/s) 

 n min max x1 x2 R sy x1±sy x1 x1±sy 

kolektor B 4 3,87 5,60 4,41 4,08 1,73 0,81 3,60-5,22 2,54.10-5 4,02.10-6-1,64.10-4 

kolektor A 9 2,73 4,88 4,02 4,22 2,15 0,67 3,35-4,69 1,04.10-5 2,22.10-6-4,85.10-5 

n -počet hodnot souboru; min - minimální hodnota; max - maximální hodnota; x1 - průměr; x2 -medián; R - variační rozpětí; 

sy - směrodatná odchylka 
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PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Pohyb podzemní vody v rajonu 4280 Velkoopatovická křídě je ovlivněn tektonickým rozčleněním 

území do několika více méně samostatných ker a probíhá následovně (Pelikán 1968): atmosférické 

srážky infiltrují v celé ploše v důsledku silné propustnosti křídových hornin a proudí do nejníže 

pokleslých bloků, kde dochází k jejich akumulaci a vytvářejí se tak statické zásoby podzemních vod. 

K přirozenému odvodnění této hydrogeologické struktury dochází Malonínským potokem v centrální 

části, který odvodňuje převážně zvodeň kolektoru A, zatímco vodárensky významná zvodeň kolektoru 

B je odvodňována Opatovickými prameny na území okresu Blansko. 

V kolektoru A je úroveň hladiny podzemní vody níže než v kolektoru B a tento spád hladin rovněž 

podporuje dotaci kolektoru A z nadloží (vzhledem k poměrně značným zásobám podzemní vody ve 

složeném kolektoru A je pravděpodobné, že dochází k dotaci kolektoru A i po tektonických zónách z 

nadložního kolektoru B).  

Nejseverněji ležící útěchovská kra má spád k Z k s-j. orientované tektonické linii procházející 

Útěchovem, která zprostředkovává odvodnění kolektoru A přímo do toku Třebůvky. Samostatnými 

prameny ve v. úbočí údolí Třebůvky, z nichž některé jsou pramenními jímkami podchyceny pro 

vodovodní zásobování Útěchova, se odvodňuje rovněž kolektor A. K odvodnění kolektoru B dochází 

jednak společně s kolektorem A v údolí Třebůvky, jednak drobnými prameny výše ve svahu nad 

Útěchovem (např. pozorovaný pramen sítě ČHMÚ PB-0047 Útěchov - V úvoze). Tektonická linie 

sledující průběh silnice Křenov - Přední Arnoštov přerušuje hydraulickou souvislost kolektoru B a 

částečně i kolektoru A útěchovské kry s j. ležící juliánskou krou (název podle zatopené šachty Juliána 

v Maloníně) a částečně se také podílí na drenáži těchto kolektorů. Podél zlomových linií dochází k 

pravděpodobné komunikaci křídových kolektorů s podložním permem orlické pánve, jak u Dlouhé 

Loučky prokázala vrtem PP-9 Včíslová (1980). 

K přirozenému odvodnění kolektorů B a Ab většiny území juliánské kry dochází směrem k JZ do 

údolí Malonínského potoka, zatímco hydraulická kontinuita kolektoru Aa je alespoň v částečném 

rozsahu prokázána až do j. ležící velkoopatovické kry. Pouze s. část juliánské kry se odvodňuje k SV 

směrem k Přednímu Arnoštovu (vývěry podchyceny jímacím zářezem Kraví hora, Q=6,5-7,5 l/s). Jako 

poměrně samostatný denudační relikt na permokarbonu orlické pánve vystupuje kumperská kra, jejíž 

křídová souvrství s úklonem k JZ jsou odvodňována do údolí Malonínského potoka (kolektor B), v 

případě kolektoru Aa možno předpokládat komunikaci s velkoopatovickou krou (část proudu 

podzemní vody podchycena vrtem HV-502 v Bělé u Jevíčka, Slavík1993). 

Velkoopatovická kra představuje monoklinální sníženinu klínovitě se zužující k J s úklonem 

křídových souvrství k JZ. Vodárensky nejvýznamnější kolektor B (a částečně i kolektor A vlivem 

vyšší piezometrické úrovně hladin, Rozehnal 1983) se původně přelivnými prameny – dnes 

podchycenými jímacími objekty (průměrný odběr ca 63,5 l/s - Wünsch 1968) - odvodňuje směrem k V 

přibližně na kótě 380 m n.m. v Zámeckém parku ve Velkých Opatovicích.  

Vodárensky využívané jsou nebo v nedávné době byly, kromě prameniště Březina u obce Bělá (Q=6-

7,5 l/s), prameniště Bělá (Q=4-5,5 l/s pro Bělou, Smolnou a sanatorium Jevíčko), jímacích území 

Pamětice Q=0,6 l/s, Pamětice - Amerika Q=0,6 l/s, Kladoruby Q=0,9 l/s, Křenov - Kraví hora Q=5 l/s; 

Podolí – Písečná Q=1,1 l/s, Dlouhá Loučka (zářezy "Queck" Q=8 l/s a "Wölfel" Q=6 l/s) a prameniště 

Vanovice - Starý pramen (Q=0,9 l/s) koncentrována do oblasti velkoopatovických pramenů (Q=64 l/s), 

kde je podzemní voda kolektoru B jímána jednak násoskou zachycující přirozený přeliv pramenů a 

jednak řadou jímacích vrtů využívajících částečně i podzemní vodu složeného kolektoru A (Wünsch 

1968).  
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Využitelné zásoby podzemní vody v rajonu 4280 Velkoopatovická křída nebyly v KKZ projednány, 

celkový odběr podle SVHB 1987 dosahoval 70 l/s. Vodárenská exploatace struktury je kromě 

drobných jímacích území (pramenní jímky, jímací vrt HV-502 v Bělé u Jevíčka) koncentrována do 

oblasti Zámeckého pramene ve Velkých Opatovicích, kde je podzemní voda kolektoru B jímána 

jednak násoskou zachycující přirozený přeliv pramenů a jednak řadou jímacích vrtů využívajících 

částečně i podzemní vodu složeného kolektoru A (Wünsch 1968). Odebíraných 70 l/s kvalitní 

podzemní vody představuje téměř dvojnásobnou hodnotu přirozené vydatnosti původních 

velkoopatovických pramenů.  

Současná vodárenská exploatace struktury je soustředěna do oblasti vývěrů Opatovických pramenů, 

kde je podzemní vody jímána jednak násoskou zachycující přirozený přeliv pramenů a jednak řadou 

jímacích vrtů. Vodárenský odběr 47,6 l/s kvalitní pitné vody (údaj z roku 2007) činí až 140 % průměru 

velikosti přirozené vydatnosti pramenů. Je pochopitelné, že tento vodárenský odběr ovlivňuje 

hydrogeologickou strukturu velkoopatovické křídy a má za následek patrně postupný pokles hladiny 

podzemní vody resp. snižování velikosti průtoku na povrchových vodotečích. HGR 4280 

Velkoopatovická křída je ve vodohospodářské bilanci charakterizován jako bilančně napjatý. 

 

 

Tzv. minerální vody 

Charakter klimatických lázní využívajících pramen prosté podzemní vody se zvýšeným obsahem 

železa vyvěrající na bázi kolektoru A při styku perucko-korycanského souvrství s podložním permem 

boskovické brázdy měly Lázně Andělka na katastru obce Kladoruby. Stálost vydatnosti pramene a 

fyzikálně chemických charakteristik zachycené podzemní vody byla zajištěna podílem průlinové 

porozity v perucko-korycanském souvrství s relativně větší plošnou rozlohou v křídovém denudačním 

reliktu z. od Pamětic s úklonem křídových souvrství k ZSZ. V současné době při navrácení majetku 

restituentům je původní lázeňská budova zlikvidována, pramenní jímky včetně bazénu jsou v 

dezolátním stavu a špatně podchycený vývěr podzemní vody (vydatnost kolem 0,1 l/s) velmi dobré 

kvality je využíván individuálně místními obyvateli pro pitné účely (Čurda – Kratochvílová 1992). 

Rovněž Velká Roudka, zmiňovaná jako lázeňské místo již roku 1839, měla až do počátku 50.let 

dvacátého století charakter klimatických lázní využívajících navíc pro koupele v dřevěných vanách 

podzemní vodu se zvýšeným obsahem železa vyvěrající z báze souvrství II (kolektor A). V lázeňském 

areálu v. od obce byly podchyceny dva prameny (zřídla): Františkův a Antoníčkův. Františkův pramen 

byl využíván pro pitné účely a tuto funkci si vlivem vyhovujícího zachycení (zděný výtokový stojan s 

přetokovou trubkou, vydatnost přelivu kolem 0,3 l/s) a vynikající kvality podzemní vody zachoval až 

do současnosti. Antoníčkův pramen byl využit po ukončení lázeňského provozu pro vodovodní 

zásobování bývalé lázeňské budovy, po znárodnění přeměněné na odborářskou zotavovnu a posléze 

rekreační středisko Zetoru Brno. Stávající způsob zachycení vývěru kvalitní podzemní vody o 

vydatnosti kolem 0,5 l/s je zcela nevyhovující a spolu s bývalou lázeňskou budovou je předán 

restituentům (Kučera 1993) a zdevastován. 
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4.4 HYDROCHEMIE 

CHEMISMUS PODZEMNÍCH VOD - POPIS 

Po kvalitativní stránce představuje podzemní voda kolektoru A velkoopatovické křídy pod úrovní 

erozní báze (Třebůvka) typ Ca-HCO3, který se vlivem oxidace pyritu mění na Ca-SO4, čímž získává 

vysokou agresivitu a má charakter vody sirníkových ložisek s celkovou mineralizací až kolem 5 g/l a 

se zvýšenými obsahy železa. Podzemní voda kolektoru A na úrovní erozní báze (s omezenou možností 

oxidace sirníků) má smíšený Ca-HCO3-SO4 charakter, pouze s nevýrazně sníženým pH a jen mírně 

zvýšeným obsahem železa. 

Podzemní voda reprezentující vodárensky významný kolektor B vyhovuje ve všech ukazatelích 

pitným účelům a představuje tak velmi kvalitní podzemní vodu použitelnou pro hromadné zásobování. 

Jde o vodu Ca-HCO3 typu slabě až středně mineralizovanou, která nevyžaduje pro zásobování úpravy. 

Z kolektoru C neexistují věrohodné údaje. 

 

Údaje o chemismu vod byly rovněž podrobně prověřovány, klasifikovány a posléze a zaneseny do 

pracovních mapových podkladů. K hydrochemickému hodnocení, typologie a sestavení genetických 

Stiffových grafů bylo využito prostředí aplikací Gd softwaru. Soubor výsledných grafických vyjádření 

typů podzemní vody hodnoceného rajonu poskytuje první přiblížení rozložení chemických typů vod a 

vyjádření vnějších rozdílů nebo shodností vodních těles na základě použití genetických grafů.  
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Obrázek 4-17: Stiffovy grafy chemismu podzemní vody v kolektoru B v HGR 4280 
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 
Tabulka 4-11: Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4280 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

chemický typ 

A 19 16 

B 21 21 

C, Ca 0 

 připovrchová zóna 32  

celkem 50  

 

Kolektor A  

Podzemní vody v kolektoru A se vyznačují rozmanitými hydrochemickými typy i při klasifikaci 35 

mval%. Na S, Z a JZ rajonu se vyskytuje výhradně hydrochemický typ Ca-HCO3. Na V rajonu 

převažují typy s podílem síranů, např. Ca-SO4HCO3. Západně od Velkých Opatovic se vyskytuje i 

podíl sodíku s hydrochemickým typem Na-HCO3.  

Síranové a sodný typ víceméně korelují s vysokou mineralizací podzemní vody (až 5 g/l) a vysokými 

obsahy železa, naopak pro chemický typ Ca-HCO3 je charakteristická výhradně nízká až střední 

mineralizace 0,2-0,4 g/l.  

Kolektor B 

Naopak kolektor B má zcela jednotný hydrochemický typ Ca-HCO3 bez jediné výjimky, který ostatně 

dominuje v celé východočeské křídě v podzemní vodě kolektoru B.  

Celková mineralizace podzemní vody je též jednotná mezi 0,2-0,4 g/l. Vyšší celková mineralizace 

byla zjištěna v jediném případě – v novém vrtu 4280_3 Velké Opatovice s nečekaně vysokým 

obsahem rozpuštěných látek 0,78 g/l. 
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Obrázek 4-18 Chemický typ (35 val%) podzemní vody v kolektoru A  
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Obrázek 4-19 Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru A  
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Obrázek 4-20 Chemický typ (35 mval%) podzemní vody v kolektoru B 
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Obrázek 4-21: Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) v kolektoru B 
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4.5 GEOCHEMICKÝ MODEL  

V rajonu 4280 nebyly nalezeny vhodné objekty pro odběry tritia, nebo freonů. Při potřebě možných 

analogií bude nutno využít výsledky pro nejbližší křídový rajon 4232. 

 

4.6  ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD  

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. V hodnoceném rajonu 

byla provedena 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. 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. 

Vodárenská exploatace struktury je soustředěna do oblasti vývěrů Opatovických pramenů, kde je 

podzemní vody jímána jednak násoskou zachycující přirozený přeliv pramenů a jednak řadou jímacích 

vrtů. Vodárenský odběr 47,6 l/s kvalitní pitné vody (údaj z roku 2007) činí až 140 % průměru velikosti 

přirozené vydatnosti pramenů. Je pochopitelné, že tento vodárenský odběr ovlivňuje 

hydrogeologickou strukturu a má za následek patrně postupný pokles hladiny podzemní vody resp. 

snižování velikosti průtoku na povrchových vodotečích. 

Z tohoto důvodu se ocitl HGR 4280 Velkoopatovická křída ve vodohospodářské bilanci jako bilančně 

napjatý.  

Tabulka 4-12: Odběry podzemních vod v HGR 4280 

Číslo 

VHB 
Odběrné místo 

Odběr 

v m3 rok 

2012 

Odběr 

v l/s rok 

2012 

Povolení vydal Č.j. 

Povolení 

v tis. m3 

za rok 

Povolení 

v tis. m3 

měs. 

Povolení 

v l/s 

530156 

VAS Boskovice 

- Velké 

Opatovice 

1 282 

487 
40,7 

Městský úřad 

Boskovice 

TO6P 3811/03/04-

Ry-Ho (sumárně) 
1 780 214,2 80 

530584 

P-D Refractories 

- Smolná, vrt 

HG-11 

136 423 4,3 

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

S-128895/2009 

OŽP/Vr +JMK 

94206/2010 

185 19 10 

530101 

VHOS Mor. 

Třebová - Bělá u 

Jevíčka, zářezy 

38 279 1,2 
OkÚ-RŽP 

Svitavy 
ŽP/VH/1411/2002/Pa 90 10 5 

530363 

VHOS Mor. 

Třebová - 

Křenov, Kraví 

Hora 

49 008 1,6 

Městský úřad 

Moravská 

Třebová 

ozp7-4526/2005-

231.2 
70 10 5 

530107 

VHOS Mor. 

Třebová - 

Dlouhá Loučka, 

VZ Wölfel 

129 071 4,1 
OkÚ-RŽP 

Svitavy 
ŽP/VH/1407/2002/Pa 175 20 6 
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Obrázek 4-22: Odběry podzemní vody – stav v roce 2014 
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Obrázek 4-23: Odběry podzemní vody – srovnání let 1993 – 2012 
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Obrázek 4-24: Vypouštění odpadních vod – 2012  
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5 KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1 ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU 

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4280 zpracován s cílem formulovat základní 

představu o geometrii a vlastnostech kolektorů, jejich napájení, drenáži a interakci s vodními toky. 

Model vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky 

vyjádřit. Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

Sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemických vlastností podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 

nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství podzemní vody, resp. 

1 až 5 hloubek hladin podzemní vody pro dané čerpané množství, a hloubka hladiny podzemní vody 

před počátkem čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. 

Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než jedna a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická 

vydatnost z „první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší 

hodnotou specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:             86400*1000// max

2

1 qdmT   

Hydraulické vlastnosti kolektorů A, B 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. 

 

Koncepční předpoklady je možno shrnout v následujících bodech: 
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 HGR 4280 Velkoopatovická křída je ztotožněna s výskytem svrchnokřídových sedimentů na 

styku Poorlické a Boskovické brázdy. Rajon má protáhlý tvar S-J směru a táhne se od 

Moravské Třebové na severu po Vanovice na jihu. Rajon se skládá se dvou částí, menší a užší 

severní část je ukončena zúžením pod Arnoštovským vrchem mezi obcemi Křenov a Přední 

Arnoštov. Orientační rozloha hydrogeologického rajonu je cca 49 km
2
. 

 Podle rozsahu zachovaných křídových souvrství se v jednotlivých výskytech nacházejí jeden až 

tři hydrogeologické kolektory: bazální průlinovo-puklinově porézní kolektor je vázán na 

perucko-korycanské souvrství, s možností vytváření zavěšených zvodní v místech výskytu 

jílovcových poloh. Výše jsou puklinově porézní spongilitické pískovce bělohorského souvrství. 

Nejvyšší kolektor pískovců jizerského souvrství je zachován jen ve velkoopatovické křídě 

(Krásný a kol., 2012). 

 Podloží velkoopatovické křídy tvoří především permokarbon. Výměnu podzemních vod s 

podložními jednotkami lze zanedbat. 

 Z hydrogeologického hlediska jsou v HGR 4280 vyvinuty tři zvodněné hydrogeologické 

kolektory – cenomanský (A), spodnoturonský (B) a střednoturonský (C). Vymezení modelových 

vrstev odpovídalo uvedené schematizaci s tím, že mezi kolektory A a B a dále mezi B a C 

byly dodány mezilehlé izolátory jako samostatné modelové vrstvy. 

 Všechny vrstvy byly simulovány jako průběžné v celé modelové doméně. V místech 

vyklínění geologické vrstvy byla modelové vrstvě přidělena minimální mocnost 1 m. 

 Zdrojem podzemích vod v prostoru modelu je srážková infiltrace. Rajonem protéká několik 

drobných vodních toků, z nichž nejvýznamnějšími jsou Třebůvka, Malonínský potok a 

Jevíčka. U vodních toků se předpokládá drenážní funkce. 

 Přetoky podzemních vod přes okrajové podmínky modelu z hydrogeologického masivu 

okolních rajonů byly zanedbány. 

 K odtoku podzemních vod dochází: 

 drenáží do říční sítě, 

 pramenními vývěry, 

 jímáním podzemních vod. 

 V HGR 4280 jsou lokalizovány 3 jímací území, z nichž nejvýznamnější jsou Velké Opatovice 

(cca 47 l/s). Zbylá dvě, u Dlouhé Loučky a u Útěchova, nepřesahují 5 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 
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Obrázek 5-1: Koncepční model rajonů 4232 a 4280 
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5.2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Severní část rajonu se nepodílí na bilanci zásob podzemních vod. Křídové sedimenty, pokud jsou 

vyvinuty jako horniny s charakterem kolektoru, jsou zachovány na permském podloží, vzájemně 

nekomunikují (nemají hydraulickou funkci) a tektonicky jsou od sebe odskočeny. Důsledkem toho je, 

že se vzájemně stýkají kolektor a izolátor, voda je drénována buď vodním tokem (Třebůvka, 

Malonínský potok) nebo vyvěrá na povrch a dochází k zamokření území (oblast Smolné). Část vody se 

odvodňuje do boskovické brázdy, drobné odběry nepřesahují první jednotky l/s. Zde se uplatňuje zóna 

přípovrchového rozvolnění hornin do hloubky cca 10 m.  

Jižní část rajonu je dominantně odvodňována přelivnými prameny, které jsou mělkými vrty 

podchyceny, jen minimum vody přetéká do Jevíčky. Na tvorbě vody, jímané prameny, se podílí 

zvodnění z kolektoru B a C. Prameny vznikly na bariéře mezi křídovými sedimenty a permem brázdy. 

Oběh podzemní vody v HGR 4280 Velkoopatovická křída probíhá tak, že atmosférické srážky 

infiltrují v důsledku velmi dobré propustnosti křídových sedimentů do nejníže pokleslých ker, kde se 

hromadí a vytvářejí tak statické zásoby podzemních vod. K přirozenému odvodnění této 

hydrogeologické struktury dochází jednak Malonínským potokem zhruba v její centrální části a jednak 

přelivnými Opatovickými prameny, přičemž Malonínský potok drénuje převážně cenomanskou 

zvodeň (kolektor A), zatímco Opatovické prameny odvodňují významnou zvodeň ve spodním turonu 

(kolektor B). 

Vodárenská exploatace struktury je soustředěna do oblasti vývěrů Opatovických pramenů. Vodárenský 

odběr 47,6 l/s (2007) činí až 140 % průměru velikosti přirozené vydatnosti pramenů. Tento 

vodárenský odběr ovlivňuje hydrogeologickou strukturu a má za následek patrně postupný pokles 

hladiny podzemní vody resp. snižování velikosti průtoku na povrchových vodotečích. 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje podzemních vod jsou definovány jako přírodní dynamická složka podzemních vod 

vyjádřená v objemových jednotkách za čas a jsou tedy součástí pozemní části pozemní části oběhu 

vody v přírodě. Při zpracování HGR 4280 byly využity výsledky dlouhodobých pozorování hladin 

v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ a řady vydatností pramenů ze sítí pozorovacích objektů, 

dlouhodobé řady průtoků ve vodoměrných stanicích i odpovídající řady srážek a dalších 

meteorologických veličin. Tato datová základna, spolu s metodami hydrologické bilance vytvořily 

podmínky, v nichž byly základní bilanční vztahy hydrologického cyklu modelovány a posuzovány 

nejen z hlediska dlouhodobých průměrů nebo krátkých pozorování, ale i v dlouhodobých řadách (1981 

- 2010). Z provedených srovnání vyplývá, že odtok podzemní vody je, obdobně jako celkový odtok 

z hydrogeologických rajonů, proměnný nejen v průběhu roku (roční, sezónní chod) a v měřítku let, ale 

kolísá i v měřítku desetiletí (1981–2010). Přitom se ukázalo, že zejména dlouhodobé změny 

podzemního odtoku i dlouhodobé přirozené změny výšky hladin podzemní vody lze z valné části 

vysvětlit odpovídajícím kolísáním klimatických veličin, zejména atmosférických srážek. 

Pro metodiku stanovení přírodních zdrojů podzemní vody z toho vyplývá, že je třeba výsledky 

z krátkodobých účelových pozorování vždy posoudit z hlediska dlouhodobé proměnlivosti a přisoudit 

jim tak odpovídající pravděpodobnostní ohodnocení. 
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Obrázek 5-2: HGR 4280 Velkoopatovická křída, lokalizace pozorovaných objektů 

 

Tabulka 5-2: Souhrnné informace k pozorovaným objektům 

název lokalita X Y Z hloubka pozorován Typ dat HGR 

HV-101 Brťov u Velkých Opatovic 1114321 591932 454,4 172 31-12-89 hladina 4280 

HV-102 Malá Roudka 1116001 591200,2 431,2 87 31-12-89 hladina 4280 

VB-9516N Malá Roudka 1116018 591195,8 431,26 61 31-12-06 hladina 4280 
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Obrázek 5-3: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-101 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 

 

 

Obrázek 5-4: Průběh.h.p.v. ve vrtu HV-102 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 

 

 

Obrázek 5-5: Průběh.h.p.v. ve vrtu VB-9516N 

osa X – nadmořská výška h.p.v. (m); osa Y – datum 

 

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Realizace průzkumných prací v rámci projektu přinesla překvapivé výsledky v podobě mnohem 

menšího rozsahu zvodněných křídových kolektorů, než se původně předpokládalo. Vzhledem k nově 
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zjištěným skutečnostem vyplývá možnost revize hranic hydrogeologického rajonu 4280 

Velkoopatovická křída - zmenšení rozsahu o jeho severní část, ve které nebyly zjištěny významné 

křídové hydrogeologické kolektory. 

V rámci kontrolních mechanismů je nutno doporučit do budoucna trvalé sledování hladiny podzemní 

vody u hydrogeologického vrtu HGR 4280-3, nacházejícího se v areálu Zámeckého parku Velké 

Opatovice. Tento vrt by mohl být využit především k průběžnému sledování hladin podzemní vody 

v průběhu vodárenské exploatace Zámeckých pramenů podchycených jímacími vrty. 

 

Tabulka 5-3:  V rámci projektu nově vybudovaný hydrogeologický vrt v HGR 4280 

 vhodný pro monitorování hladiny podzemní vody v rajonu a jeho základní hydrogeologické charakteristiky 

ID vrtu lokalita x y 
Z terén Z odměrný bod Hloubka 

m n.m. m n.m. m 

4280-3 Velké Opatovice 1115314,28 589216,74 388,8 389,54 85 

 

Tabulka 5-4: Referenční vrty v HGR 4280 navržené k monitorování  

a jejich základní hydrogeologické charakteristiky 

označení objektu název objektu monitorovaný kolektor 
hloubka odměrný bod signální hladina 

m m n, m m n, m, 

HV-102 Malá Roudka B 87,00 431,20 397,80 

VB-9516N Malá Roudka B 61,00 431,26 398,00 
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6 MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD  

6.1 HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1  DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Malý rajon 4280 protáhlého tvaru leží v oblasti pramenů Třebůvky a jejích přítoků. Hranice povodí 

se neshodují s hranicemi HGR 4280. Poloha vodoměrných stanic ČHMÚ umožňuje využít pouze 

povodí Malonínského potoka po profil Jevíčko (3580). Horní část povodí leží vně rajonu. 

Vodoměrné pozorování ve stanici Jevíčko skončilo v roce 1980, proto byla k dispozici pouze 

řada průtoků 1961-1980. 

Polohu povodí v HGR 4280 je znázornňuje na Obrázek 6-1, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje Tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1: Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID   DBC ANAL OG P [mm] Qa [m3/s] NV [m n.m.] 

A IA 

KALIB [km2] [km2] 

4280p35 povodí Maloníns ký p. 

(Jevíčko) 3580   608.21 0.23 487.57 32.9 13.2 

1961- 

80 1980 

HGR HGR - TRANS 603.78 - 484.94 49.6 49.6 NE 

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro 

celý hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný 

dlouhodobý roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: 

plocha z dílčího povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu;  

 

 

Obrázek 6-1: Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 
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INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci projektu byla zřízena následující pozorování: 

 T-21 (4280) Malonínský potok (Smolná) 

Vzhledem k tomu, že stanice ČHMÚ 3580 Jevíčko byla zrušena, byla jako její náhrada zřízena na 

Malonínském potoce stanice Smolná. 

 

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 6-2: Souhrnné 

užívání vod v dílčích povodích.poskytuje informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. 

Míru ovlivnění vyjádřenou v procentech celkového odtoku ukazuje Tabulka 6-2. 

 

 

Obrázek 6-2: Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. 

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění. 

 

Tabulka 6-2: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných 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 56.86 52.3 13.76 12.66 

POD povodí Malonínský p. (Jevíčko) NaN NaN 7.87 10.69 2.87 3.89 

POV povodí Malonínský p. (Jevíčko) NaN NaN 2.46 NaN 0.9 NaN 

VYP povodí Malonínský p. (Jevíčko) NaN NaN 6.36 5.12 2.32 1.87 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4280, 

bylo nutno volit tento postup:  

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 4280 byla modelována pomocí meteorologických dat. 

Výsledky pro HGR 4280 dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme průběhy měsíčních řad pozorovaného a 

modelovaného odtoku (Obrázek 6-3), a průběhy základního odtoku stanovené modelováním (Obrázek 

6-4, Obrázek 6-5). 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Malonínský potok (Jevíčko) -0.13. 

Obrázek 6-6 a Obrázek 6-7 ukazuje pro všechny použité dílčí části HGR 4280 a pro hydrogeologický 

rajon jako celek řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10–90% po nejužší 40–60%, stanovený pro období 1981–2010 a 2001–

2010 (Obrázek 6-8). Stejné charakteristiky (Obrázek 6-9) jsou pro dotace podzemní vody. 

Obrázek 6-10 pro základní odtok, Obrázek 6-11 pro dotace podzemní vody, uvádí čáry překročení 

zpracované  z chronologických  řad,  tj.  ze  všech  měsíců  období  1981–2010  a  2001–2010. 

 

 

Obrázek 6-3: Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4: HGR 4280. Základní odtok [mm/měsíc].  

 

Obrázek 6-5: Povodí Malonínského potoka (Jevíčko). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-6: HGR 4280. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 
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Obrázek 6-7: Povodí Malonínského potoka (Jevíčko). Modelovaná dotace podzemních vod. Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-8: Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-9: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 

Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc] 
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Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4280 činí za období 1981–2010 specifická dotace 

podzemních vod 4,28 l/s/km
2
, celková dotace je pak 135,14 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon uvádí Tabulka 6-3 a Tabulka 6-4. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 4280 vyšla 4,28 l/s/km
2
 (Tabulka 6-3). Na 

nově zřízené vodoměrné stanici Malonínský potok (Smolná) byla stanovena dotace podzemních vod 

5,39 l/s/km
2
. Vzhledem k tomu, že pozorované povodí pokrývá jen malou část HGR 4280 a drenáž 

podzemní vody je významně v ploše ovlivněna tektonikou (a směr toku Malonínského potoka ve své 

střední části je tektonikou nepochybně určen), je míra shody přijatelná. 

 

Tabulka 6-3: Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 608.19 NA 174.21 NA 431.61 137.29 4.35 

.HGR 603.75 NA 171.28 432.47 430.13 135.14 4.28 

*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 6-4: Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P–R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 657.1 NA 184.46 NA 463.13 148.03 4.69 

.HGR 652.31 NA 181.25 471.06 461.7 145.73 4.62 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Obrázek 6-12 až Obrázek 6-17 znázornňuje průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4280. Silnou čárou je 

vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 

 

Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

 

Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

 

Obrázek 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN) 

 

Tabulka 6-5 až Tabulka 6-8 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 vzduchu je uveden i v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 173.52 171.28 0.99 181.25 1.06 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 176.48 174.21 0.99 184.46 1.06 

 

Tabulka 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 431.54 430.13 1 461.70 1.07 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 432.93 431.61 1 463.13 1.07 

 

Tabulka 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 140.60 135.14 0.96 145.73 1.08 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 142.77 137.29 0.96 148.03 1.08 

 

Tabulka 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 136.71 133.87 0.98 139.54 1.04 

povodí Malonínský p. (Jevíčko) 138.75 136.00 0.98 141.74 1.04 
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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 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5, 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obrázek 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších horizontech se základní odtok od května až do listopadu zmenšuje. 

 

 

Obrázek 6-18 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obrázek 6-19 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou pro posouzení aktuálních hydrologických poměrů 

posuzovaného HGR 4280 použitelná žádná vodoměrná pozorování ČHMÚ, doporučujeme pokračovat 

v pozorování průtoků Malonínského potoka poblíž hranice HGR 4280. 

 

 
 

6.2 HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4280 Velkoopatovická křída bylo 

zpracováno v samostatném hydraulickém modelu v rámci regionu 8 Východočeská křída - jih a 

regionu 9 Křída v povodí Moravy. Situace území hydraulického modelu vyjmenovaných 

hydrogeologických rajonů, včetně sousedních hydrogeologických rajonů viz Obrázek 6-20. 

Celková rozloha modelové oblasti HGR 4280 je 50 km
2
, celková rozloha modelové oblasti  je 1 

334 km
2
. Modelové zhodnocení oblasti HGR 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 4232 Ústecká 

synklinála v povodí Svitavy a 4270 Vysokomýtská synklinála bylo zpracováno v samostatném 

hydraulickém modelu v rámci regionu 8 Východočeská křída - jih a regionu 9 Křída v povodí Moravy. 

Situace území hydraulického modelu vyjmenovaných hydrogeologických rajonů, včetně sousedních 
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hydrogeologických rajonů viz Obrázek 6-20. Území modelových regionů 8 a 9 skládají 

hydrogeologické rajony: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-20 Situace HGR 4231, 4232, 4270 a 4280 v rámci modelových regionů 8 a 9 
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Hydraulický model byl zpracováván ve 4 krocích: 

 Sestavení stacionárního modelu (kalibrace hydraulických parametrů a okrajových 

podmínek modelu). 

 Sestavení transientního modelu pro období 2001 až 2010 (kalibrace kapacitních parametrů, 

hydraulických parametrů, okrajových podmínek modelu). Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

parametry infiltrace, evapotranspirace a drenáže. 

 Prognózní simulace stacionárního modelu pro čerpáním neovlivněný stav a pro maximální 

a aktuální čerpání. 

 Prognózní simulace transientního modelu pro scénáře klimatických změn, zpracované 

VÚV 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. 

 

Hydrogeologický koncepční model regionů 8 a 9 skládající se z HGR 4231, 4232, 4270, 4280 je 

uveden v kapitole 5. 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují výměnu podzemních vod modelové domény vůči okolnímu systému. 

Hranice rajonu jsou vedeny konformně s geologickým vymezením křídových sedimentů 

Velkoopatovické křídy. V úsecích, kde bylo předpokládáno odvodňování struktury, byla drenáž 

podzemní vody zadána pomocí okrajové podmínky třetího typu „drain“, která simuluje vodní výměnu 

mezi podzemními vodami a recipienty. Nadmořské výšky drenážní báze byly definovány za pomocí 

digitálního modelu terénu 4. generace. Úseky, u nichž se předpokládá drenáž, byly následující: 

 celá hranice té části modelu, která je situována severně od malonínského zlomu (tzv. juliánská 

a útěchovská kra), 

 východní část údolí Malonínského potoka, kde se tento vodní tok zařezává do podložních 

hornin spodního permu, a 
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 část hranice v prostoru mezi údolím Malonínského potoka a Velkými Opatovicemi. Pro zbytek 

modelu pak byla použita okrajová podmínka II. typu, kde q=0. 

Přetoky podzemních vod přes okrajové podmínky modelu z hydrogeologického masivu okolních 

rajonů byly zanedbány. 

K odtoku podzemních vod dochází: 

 drenáží do říční sítě, 

 pramenními vývěry, 

 jímáním podzemních vod. 

V HGR 4280 jsou lokalizovány 3 jímací území, z nichž nejvýznamnější jsou Velké Opatovice (cca 47 

l/s). Zbylá dvě, u Dlouhé Loučky a u Útěchova, nepřesahují 5 l/s. 

Všechny modelové vrstvy byly simulovány v režimu napjaté hladiny. 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující 

srážkovou infiltraci (dotace). Výsledná modelová efektivní infiltrace určuje množství podzemích vod 

(průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelové domény. 

 

Diskretizace modelového území 

Celá modelovaná oblast byla diskretizována pravoúhlou sítí bloků, jejichž velikost bloků byla zvolena 

50 x 50 m. Osy sítě nebyly rotovány (byly ponechány v základní pozici) z důvodu severo-jižního 

protažení modelové oblasti. Počet neaktivních bloků byl tímto základním nastavením minimalizován. 

Modelovaná oblast pokrývá území cca 5 x 20 km. Velikost gridu je 114 x 384 buněk, tj. 43776 buněk 

v každé 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. 

Pro území modelu je efektivní infiltrace (rozdíl infiltrace a evapotranspirace) kalibrována na celkové 

úrovni 350 l/s. To odpovídá specifickému základnímu odtoku 4,7 l/s/km
2
. 

 

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 
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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
-9

 až x.10
-3

 m/s.  

Konduktance okrajové podmínky na přetoku z modelu se na území modelu pohybovala v řádech x.10
-9

 

m
2
/s/m až x.10

-4
 m

2
/s/m. 

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 2.10
-4

 do 2.10
-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 6-21 až Obrázek 6-23. Vzhledem k převážně dobré propustnosti křídových sedimentů 

dochází k celoplošné infiltraci srážek a k následnému soustřeďování podzemních vod v hlouběji 

zakleslých krách. Napříč pruhem velkoopatovické křídy probíhá v okolí Bělé u Jevíčka 

hydrogeologická rozvodnice, určující hlavní směry proudění povrchových a podzemních vod k J do 

povodí Jevíčky a k S do povodí Třebůvky. Bazální křídový kolektor je drénován Malonínským 

potokem, kolektor B velkoopatovickými prameny. Hladina podzemních vod je volná až napjatá s 

maximální úrovní 470 m n.m. v severní části tzv. juliánské kry (mezi tektonickou zónou v průběhu 

silnice Křenov-Zadní Arnoštov na severu a malonínským zlomem na jihu) a minimální 370 m 

n.m. v oblasti odvodnění struktury Malonínským potokem. 

Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav uvádí Tabulka 6-9. 

Oproti simulaci průměrného stavu došlo ke zvýšení a přetoků přes hranice modelu za současného 

zvýšení drenážního účinku vodních toků. 

 

Tabulka 6-9 Vodní bilance stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav 

Okrajová podmínka Zdroje Propady (odvodnění) 

l/s 

Vodoteče  -145 

z toho drenáž Malonínského potoka  -120 

Přetoky přes hranice modelu, pramenní vývěry  -85 

Vodárenské odběry  0 

Efektivní infiltrace ze srážek 230  

Celkem 230 -230 

 

Komentáře k vodní bilanci stacionárního hydraulického modelu simulujícího neovlivněný stav lze 

shrnout do následujících bodů: 

Celkové zdroje modelu, tj. infiltrace ze srážek, byly vypočteny na cca 230 l/s. 

Většina těchto vod (145 l/s) byla odváděna povrchovými vodotečemi, mezi nimiž zcela převládal 

drenážní účinek Malonínského potoka – cca 120 l/s. 

Zbytek, tj. cca 85 l/s, odtékal z modelu prostřednictvím jeho okrajových podmínek. 
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Obrázek 6-21: Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A) – neovlivněný stav 
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 Obrázek 6-22 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – neovlivněný stav 
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Obrázek 6-23 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor C, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – neovlivněný stav 
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SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu s maximálními povolenými odběry pro jednotlivé 

kolektory zobrazuje Obrázek 6-24 až Obrázek 6-26, ve kterých jsou vyznačena i místa odběrů 

podzemních vod. Vodní bilanci stacionárního hydraulického modelu simulujícího maximální povolené 

odběry je uvádí Tabulka 6-10. 

 

Tabulka 6-10 Vodní bilance stacionárního proudového modelu simulujícího maximální povolené 

odběry 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

(odvodnění) l/s 

Vodoteče  -120 

z toho drenáž Malonínského potoka  -100 

Přetoky přes hranice modelu, pramenní vývěry  -45 

Vodárenské odběry 
 

-65 

Efektivní infiltrace ze srážek 230  

Celkem 230 -230 

 
 

Na základě výsledků modelování je možno konstatovat, že kapacita kolektoru ve všech simulovaných 

případech převyšuje úroveň současného využívání v daném místě, ve kterém je odběr realizován, když 

ani při simulaci maximálních povolených odběrů nedocházelo v jejich okolí k významnějším 

poklesům hladin podzemních vod. V případě JÚ Velké Opatovice, které je situováno v prostoru 

přirozeného odvodňování významné části hydrogeologické struktury, tzv. velkoopatovické kry, jsou 

zvýšené odběry kompenzovány snížením vydatností okolních pramenních vývěrů. Pro zbývající dvě 

jímací území platí, že jejich současné využívání je nižší než jejich skutečná kapacita. 
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Obrázek 6-24 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 8 (převážně kolektor A)  – maximální odběry   
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Obrázek 6-25 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 6 (převážně kolektor B) – maximální odběry  
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Obrázek 6-26 Hladiny podzemních vod, modelová vrstva 4 (převážně kolektor C, resp. spodní část jizerského 

souvrství) – 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; 

 konduktance na okrajových podmínkách; 

 hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech. 

Při kalibraci transientního modelu bylo uplatněno hladinové. Chyba kalibrace transientního 

hydraulického modelu byla v případě průměrné absolutní odchylky 43 cm (2 objekty) a 1,2% v 

případě normalizovaného kvadratického průměru. 

Graf (Obrázek 6-27) dokladuje závislost změny zásob na efektivní infiltraci. Je-li změna zásoby 

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 došlo ke zvýšení objemu 

podzemních vod akumulovaných v modelované hydrogeologické struktuře. Tento nárůst lze 

vyčíslit pouze absolutní hodnotou 2,1 mil. m
3
. 

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území HGR 4280 o ploše 49 km
2
. 

 

 

Obrázek 6-27: Graf změny zásob vs. infiltrace 
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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 je prezentován na 

obrázku 6-48. 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 6-28 tudíž prezentuje průměrné prognózní bilanční veličiny pro 

reprezentativní hydrologický rok.  

V grafu uvedené bilanční hodnoty v l/s se vztahují na území HGR 4280 o ploše 49 km
2
. 

 

 

Obrázek 6-28 Průměrné měsíční hodnoty vybraných složek vodní bilance 

 

Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají na území 

modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává 

mezi lednem a březnem. 

V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem 

srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní s maximy na přelomu zimy a jara a minimy v letním období. 
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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 HGR 4280 simulovány odběry 50 l/s; 

 varianta optimálních odběrů za předpokládaných klimatických změn predikovaných 

klimatickými modely VÚV v.v.i. – kritérium optimalizace zachování hladiny podzemních vod 

v jímacích územích odpovídající současnému stavu. 

 

Varianta současných odběrů 

Tabulka 6-11 prezentuje jednotlivé zprůměrované složky vodní bilance pro scénář současných odběrů 

v letech 2001 až 2010. Celková efektivní infiltrace ze srážek je cca 230 l/s, což při rozloze 

modelovaného území 49 km
2
 odpovídá 4,7 l/s/km

2
. Průměrné vodárenské odběry představují 50 l/s. 

 

Tabulka 6-11 Vodní bilance transientního hydraulického modelu – současné odběry 

Okrajová podmínka Zdroje Propady 

l/s 

Vodoteče  -130 

z toho drenáž Malonínského potoka  -110 

Přetoky přes hranice modelu, pramenní vývěry  -40 

Vodárenské odběry  -50 

Efektivní infiltrace ze srážek 230  

Zásoby 120 -130 

Celkem 350 -350 

 
 

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 

datům jsou uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je standardně uvažováno pro referenční 

klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5–25 

%), po zbytek roku spíše růst. Z dat je zřejmý značný rozptyl jednotlivých prognóz, u každé 

charakteristiky v měsíčním vyjádření je uveden průměr a směrodatná odchylka. Zpracovateli predikce 

klimatických změn byl doporučen scénář CLM-Q0 jako střední scénář, zatímco REMO_EH5 je 

chápán jako optimistický scénář a ALA_ORIG jako pesimistický scénář. Vzhledem k pracnosti 

zapracování scénářů do transientního hydraulického modelu byl pro implementaci zvolen střední 

scénář. 
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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 4280 prezentovány v grafu 

(Obrázek 6-29). Při daném využívání území (vodních zdrojů) se v čase relativně snižují i zásoby 

podzemních vod. Nedostatkem těchto simulací je, že nezohledňují redukci přítoků na okrajových 

podmínkách III. typu – obecná hladina a řeka (stream). V případě rajonu 4280 však veškeré přírodní 

zdroje vznikají na území rajonu, 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 6-29 Prognózované změny složek vodní bilance pro HGR 4280 

 

Výsledky všech provedených simulací specifického základního odtoku pro prognózy klimatických 

změn do roku 2085 sumarizuje  

Tabulka 6-12 a graficky znázorňuje Obrázek 6-30. Specifický základní odtok je počítán se započtením 

přírodních zdrojů daného území (efektivní infiltrace). 

 

Tabulka 6-12 Prognózované změny specifického základního odtoku pro HGR 4280 

Specifický základní odtok (l/s/km2) 

Spec. základní odtok Kalibrovaný model 2001-2010 Predikce 2025 Predikce 2055 Predikce 2085 

efektivní inf. 4,72 4,67 4,59 4,44 
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Obrázek 6-30 Prognózované změny specifického základního odtoku (zdroje – efektivní infiltrace) pro HGR 4280 

 

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 6-13 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 6-13 Predikce možných redukcí čerpání na vodních zdrojích 

Provozovatel  a  název jímacího území Simulované průměrné čerpané 

množství 2001–2010 (l/s) 

Redukce 2025 pro 

zachování hladiny 

VAS Boskovice – Velké Opatovice 47 3% 
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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. 

Relevantní počet chemických analýz podzemní vody je uveden v Kap. 4.4 Hydrochemie - Tabulka 

4-11. 

 

Kolektor A je z hlediska upravitelnosti nejvíce problematickou zvodní v HGR 4280 (Obrázek 7-1). 

Pod úrovní lokální erozní báze se podzemní voda vlivem oxidace pyritu mění na chemický typ Ca-

SO4, čímž získává vysokou agresivitu a má charakter vody sirníkových ložisek s celkovou 

mineralizací až 5 g/l a se zvýšenými obsahy železa. Většina podzemních vod v kolektoru A spadá do 

nepříznivých kategorií A3 až >A3, pouze ve střední části HGR 4280 v okolí Velkých Opatovic se 

snižuje na A2, lokálně i A1. 

Podzemní voda reprezentující vodárensky významný kolektor B (Obrázek 7-2) vyhovuje téměř ve 

všech ukazatelích a představuje tak velmi kvalitní podzemní vodu použitelnou pro hromadné 

zásobování. Na většině plochy rajonu se vyskytují v kolektoru B vody s příznivými kategoriemi 

upravitelnosti A2, u severního a jižního okraje HGR 4280 klesá do nejpříznivější kategorie 

upravitelnosti A1. Pouze bodově dochází k zvýšení na kategorii A3, vesměs vlivem železa (indikuje 

propojení s kolektorem A). 

Přípovrchová zóna je z hlediska upravitelnosti využitelná pro zásobování pitnou vodou pouze lokálně, 

na většině plochy rajonu spadají vody PPZ do nepříznivé kategorie A3, je to způsobeno zvýšením 

obsahů železa, manganu a místy také hliníku. Pouze v okolí Velkých Opatovic klesá kategorie 

upravitelnosti PPZ na příznivé kategorie A2 v menším plošném rozsahu i A1  (Obrázek 7-3). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

98  

 

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 přípovrchové zóny 
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7.2 VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4280 se nachází 1 vrt a 1 pramen s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody. Vrt monitoruje kolektor A a pramen vyvěrá z kolektoru B. Odběry byly prováděny dvakrát 

ročně od roku 2008, resp. 2009. Přehled vrtů uvádí Tabulka 7-2 a Obrázek 7-4, grafy koncentrací 

vybraných prvků Obrázek 7-5. 

 

 

Obrázek 7-4 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-2 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n. m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -591195.75 -1116017.8 431.26 VB-9516N VB 9524 A 58.3 Malá Roudka 

pramen -589035 -1103070 410 V úvoze PB 0047 B 0.10 Útěchov u Mor. Třebové 

 

Celková mineralizace ve vrtu je přibližně 0,4 g/l, v prameni 0,3 mg/l, což odpovídá odvodnění 

rozdílných kolektorů. Obsahy chloridů a dusičnanů jsou ve vrtu vyšší než v prameni.. 

Pro krátkost pozorování nelze trendy objektivně hodnotit, zdá se však že v prameni od roku 2009 

mírně stoupla celková mineralizace, aníž by se však zvýšila koncentrace některé zobrazované složky. 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8 OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

 

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 4280 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s 

cennými ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

V popisovaném hydrogeologickém rajonu je evidováno jen minimum vodních biotopů, MZCHÚ, EVL 

a žádná ptačí oblast (Obrázek 8-1, Tabulka 8-1, Tabulka 8-2). 
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Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4280 

 

Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4280 

KOD KAT Název 

Rozloha 

(ha) 

Rozloha 

biotopu (ha)  

% vodních  

ekosystémů 

Orgán ochrany 

přírody 

33770 OP Dlouholoučské stráně 51.9 0 0 krajský úřad 

33771 PR Dlouholoučské stráně 64.5 0 0 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, 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. 
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Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v HGR 4280 

KOD SITECODE KAT Název 

Rozloha 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

 CZ0623702 EVL Borotín - zámek 0,1174 c    

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast 

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

 

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. 

 

DLOUHOLOUČSKÉ STRÁNĚ 

 
Obrázek 8-2: Dlouholoučské stráně 

(https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-dlouholoucske-

strane-schvalen-17-7-2009) 

 

Chráněné území (PR a EVL) se nachází na severovýchodním okraji obce Dlouhá Loučka v okrese 

Svitavy. Přírodní rezervace byla zřízena k ochraně opukových strání s rozsáhlými přirozenými a 

polopřirozenými společenstvy vyšších rostlin na extenzivních loukách a v remízcích s výskytem 

chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Západní a jihozápadní prudké svahy hřbetu Kamenná jsou rozčleněny pravostrannými přítoky horního 

toku Třebůvky. Z geologického hlediska je podklad tvořen permokarbonskými nebo 

https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-dlouholoucske-strane-schvalen-17-7-2009
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-dlouholoucske-strane-schvalen-17-7-2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlouh%C3%A1_Lou%C4%8Dka_(okres_Svitavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
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svrchnokřídovými sedimenty, zejména vápnitými a písčitými prachovci a slínovci, které místy 

přecházejí do jemnozrnných pískovců. 

Nejcennější typ společenstva v rezervaci představují širokolisté suché trávníky as. Carlino acaulis - 

Brometum erecti, které najdeme na nejstrmějších výhřevných svazích zejména v severní a střední části 

rezervace a ve kterých se vyskytuje většina ohrožených druhů rostlin a živočichů. Velká část porostů 

je v důsledku ukončení hospodaření a hromadění stařiny silně degradována, a vegetačně postupně 

přechází v mezofilní bylinné lemy as. Trifolio medii - Agrimonietum eupatoriae. V jižní části PR 

zasluhují pozornost suché ovsíkové louky as. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris 

s charakteristickými kopečky mateřídoušky (Thymus pulegioides), na kterých během června vyrůstají 

četné exempláře ohroženého druhu zárazy bílé (Orobanche alba). Na východním okraji rezervace na 

náhorní planině se vyvinuly podhorské kostřavovo-trojštětové louky minerálně chudšího podloží as. 

Poo-Trisetetum flavescentis, které vznikly celkem nedávno na původně zorněných pozemcích, ale 

hostí již bohaté populace ohrožených druhů – pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea subsp. 

conopsea) a hořce brvitého (Gentianopsis ciliata). V dolních partiích svahů s hlubokými úživnými 

půdami najdeme porosty eutrofních ovsíkových luk as. Pastinaco sativae - Arrhenatheretum elatioris.  

V lesních pláštích, na mezích ale i uprostřed neobhospodařovaných travních porostů se vyskytují 

vysoké mezofilní křoviny as. Rhamno catharticae - Cornetum sanguineae, které již pohltily velkou 

část rozlohy širokolistých suchých trávníků a je třeba je redukovat. Péči si žádá poslední fragment as. 

Prunetum fruticosae ve střední části PR, kde přežívá silně ohrožená třešeň křovitá (Prunus fruticosa). 

V lesních partiích převládají hercynské černýšové dubohabřiny as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, 

vznikly díky vysídlení obyvatelstva po druhé světové válce zarůstáním bývalých pastvin. V jižní části 

rezervace pak najdeme menší lesní porost bikové bučiny as. Luzulo-Fagetum. 

Flóra 

Seznam druhů doposud zjištěných v PR představuje celkem 344 taxonů cévnatých rostlin, z toho 

během posledního průzkumu (2007) bylo nalezeno 282 druhů. Dle Červeného seznamu (2000) patří 

mezi ohrožené 25 taxonů doposud zjištěných na území PR.  

K nezvěstným ohroženým druhům patří vstavač kukačka (Orchis morio), jalovec obecný (Juniperus 

communis), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), chrastavec křovištní (Knautia drymeia) a 

hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). 

V teplomilných travinobylinných společenstvech dominují kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a 

smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata). Na jaře se v nich nejdříve objevují stovky exemplářů 

ohrožené prvosenky jarní (Primula veris), dále hojně violky srstnaté (Viola hirta) a četné mochny 

sedmilisté (Potentilla heptaphylla). Letnímu aspektu trávníků dodávají pestré barvy na lokalitě hojné 

byliny jako svízel syřišťový (Galium verum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), zvonek 

broskvolistý (Campanula persicifolia), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), čičorka pestrá 

(Securigera varia), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), 

ohrožené avšak v PR běžné druhy jako rmen barvířský (Anthemis tinctoria) a orlíček obecný 

(Aquilegia vulgaris), ale také polokeře čilimník nízký (Chamaecytisus supinus) a kručinka barvířská 

(Genista tinctoria). Místy silně expanduje ohrožený oman vrbolistý (Inula salicina), na četných 

kopečcích mravenišť najdeme porosty mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides). Charakteristická je 

přítomnost pastevních druhů jako pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), máchelka srstnatá (Leontodon 

hispidus) a jitrocel prostřední (Plantago media). Pozdně letní stadium trávníků je v rezervaci typické 

dominancí zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea).  V zachovalejších rozvolněných porostech se 
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vyskytují menší populace poloparazitických druhů – ohroženého černýše rolního (Melampyrum 

arvense) a v ČR rychle ustupujícího kokrhele většího (Rhinanthus major).  

Jedním z hlavních motivů ochrany území je bohatá populace pětiprstky žežulníku (Gymnadenia 

conopsea subsp. conopsea). Z  ohrožených rostlin v rezervaci dále najdeme modřenec chocholatý 

(Muscari comosum), žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica), kozlík ukrajinský (Valeriana 

stolonifera) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), na výhřevných stráních upoutají pozornost 

stovky bohatě plodících stromků hrušně polničky (Pyrus pyraster). 

V prosvětlených částech dubohabřin se místy velmi hojně vyskytuje ohrožená okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium) a roztroušeně také lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

 Fauna 

Z hlediska fauny největší pozornost zaslouží řada ohrožených druhů motýlů a blanokřídlých.  

Z motýlů je pro lokalitu celostátně nejvýznamnější výskyt kriticky ohroženého modráska 

černoskvrnného (Maculinea arion), který je závislý na rozsáhlejších porostech mateřídoušky. 

Regionálně jsou velmi významné recentní záznamy modrásků (Aricia agestis, Cupido decoloratus, 

Polyommatus bellargus, P. coridon, P. daphnis, P. dorylas), okáčů (Brinthesia circe, Coenonympha 

arcania), žluťáska jižního (Colias alfacariensis), zavíječe skvrnitého (Eurrhypis pollinalis) a bohatá 

populace soumračníka skořicového (Spialia sertorius).  

Z blanokřídlých jsou pro lokalitu významné nálezy stepních prvků: kriticky ohrožených kutilek 

(Ammoplanus pragensis, Dryudella femoralis) a vzácné kutilky s pár lokalitami v celé ČR (Psenulus 

laevigatus). Na základě Červeného seznamu beozbratlých (2005) je pak snad nejzajímavější nález 

vyhynulé včely (Nomada braunsiana), která je kleptoparazitem pískorypek rodu Andrena. 

Při sledování druhového spektra motýlů byla zaznamenána cikáda chlumní (Cicadetta montana), což 

je druh charakteristický právě pro subxerotermní trávníky podhorského typu. V ČR tento druh rychle 

ustoupil a jedná se jednoznačně o významný nález. Dále byl zaznamenán červenokřídlý druh saranče, 

pravděpodobně s. vrzavá (Psophus stridulus).   

Z plazů je z území rezervace udáván výskyt užovky hladké (Coronella austrica) a ještěrky obecné 

(Lacerta agilis), v roce 2008 byla zaznamenána zmije obecná (Vipera berus). Z ptáků byly dosud 

zjištěny početné populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) a pěnice pokřovní (Sylvia curruca), 

vzácně se vyskytující pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a křepelka polní (Coturnix coturnix). Byly 

zaznamenány výskyty dalších ohrožených druhů: čápa bílého (Ciconia ciconia) a černého (Ciconia 

nigra), rorýsů obecných (Apus apus), vlaštovky obecné (Hirundo rustica), ostříže lesního (Falco 

subbuteo), krahujce obecného (Accipiter nisus), jestřába lesního (A. gentilis) a krkavce velkého 

(Corvus corax). 

(Mládek 2009; https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-

dlouholoucske-strane-schvalen-17-7-2009) 

 

BOROTÍN - ZÁMEK 

Jedná se o zámek v Borotíně, asi 8 km SV od Letovic. EVL tvoří půda zámku s letní kolonií netopýra 

velkého (Myotis myotis). (http://www.nature.cz) 

https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-dlouholoucske-strane-schvalen-17-7-2009
https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/56159/prirodni-rezervace-dlouholoucske-strane-schvalen-17-7-2009
http://www.nature.cz/
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9 STŘETY ZÁJMŮ 

 

HGR 4280 Velkoopatovická křída je specifický především tím, že z této hydrogeologické struktury 

jsou exploatována poměrně velmi významná množství podzemní vody sloužící k zásobování 

Boskovicka kvalitní pitnou vodou. Specifický je i tím, že dosud zde nebyly exaktním způsobem 

stanoveny přírodní zdroje a ani využitelné množství podzemní vody. Dle kvalifikovaného odhadu se 

hodnoty využitelného množství podzemní vody pohybovaly od 40 do 90 l/s, v průměru okolo 60 l/s. 

Napjatá bilance mezi zdroji a odběry podzemních vod je v hodnocených hydrogeologických rajonech, 

kde stanovený pomer MAX/MIN presahuje 50 %. Jedná se o rajon 4280 Velkoopatovická krída 

138,5 % (Vodohodspodářská bilance za rok 2014 - Bíza a kol. 2015). 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 119 l/s v rajonu přesahují hodnoty využitelných 

zdrojů z rajonu. Další navýšení odběrů se jeví jako problematické. Reálné odběry se však pohybují na 

polovině povolených množství. 

Na území hydrogeologického rajonu 4280 Velkoopatovická křída je odebírána podzemní voda sloužící 

k zásobování Boskovicka pitnou vodou. Vodárenská exploatace struktury je soustředěna do oblasti 

vývěrů Opatovických pramenů – oblasti odvodnění jižní části kry. Odběr se pohybuje pod polovinou 

povoleného množství – pod 50 l/s.  

Z hlediska zranitelnosti podzemních vod lze hydrogeologický rajon 4280 v rozhodující míře přiřadit 

území s vysokým až středním rizikem znečištění. 

Na severní části území rajonu 4280 se nachází Přírodní rezervace Dlouholoučské opukové stráně s 

výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejedná se o ekosystém vázaný na vodu.  

 

TĚŽBA SUROVIN 

 

Významné střety zájmů vznikaly v minulosti mezi ložiskovým průzkumem a využíváním a ochranou 

zdrojů podzemní vody, přesněji mezi těžbou žáruvzdorných lupků (šamot) a pitnou vodou. 

V HGR 4280 není v současnosti povolena těžba surovin a není tam evidovaný žádný dobývací prostor. 

Ložiska žáruvzdorných lupků mají pro případnou těžbu vymezeno chráněné ložiskové území (Tabulka 

9-1, Obrázek 9-1). 

 

Tabulka 9-1 Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

14470000 Bělá u Jevíčka Jíly 
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Obrázek 9-1: Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4280 (Surovinový informační systém ČGS) 
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CHEMICKÝ STAV PODZEMNÍ VODY HGR 4280 

Chemický stav podzemní vody HGR 4280 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, způsobený nevyhovujícím stavem povrchových vod (dusičnany), přestože chemický 

stav podzemní vody je dobrý. 

V rajonu 4280 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4280 jsou potenciální (dusičnany). 

Vyhodnocení uvádí následující Tabulka 9-2. 

 

Tabulka 9-2: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 428000940 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42800 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 49,6 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C 

dobrý, N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

C 

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 
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10  PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Archivní údaje přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod zde nebyly exaktním 

způsobem dosud stanoveny. Dle kvalifikovaných odhadů se hodnoty využitelného množství podzemní 

vody pohybovaly od 40 do 90 l/s (Pelikán et al 1965), v průměru okolo 60 l/s. Maximální celkový 

odběr podle SVHB 1987 dosahoval 70 l/s.  

HGR 4280 má napjatou bilanci mezi zdroji a odběry podzemních vod.  

 

Tabulka 10-1: Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 42800, upraveno) 

Charakteristika Kód Popis 

Kód litologického typu 3, 4, 5  pískovce a slepence, prachovce, jílovce 

Typ a pořadí kolektoru 2 2. vrstevní kolektor 

Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 

Kb,  

Kpk 

bělohorské souvrství - spodní turon,  

perucko-korycanské souvrství - cenoman 

Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

Mocnost souvislého zvodnění 3 15 až 50 m 

Kód typu porozity PrPu průlino-puklinová 

Hladina V, N volná, napjatá 

Transmisivita  1, 2 vysoká 1.10-3–6.10-3 m2/s, 

střední 1.10-4–1.10-3 m2/s, 

Kód kategorie celkové mineralizace  2 0,3–1 g/l 

Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1, 

5 

Ca-HCO3 

Ca-Mg-HCO3-SO4 

 

Tabulka 10-2: Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon 

 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

4280 50 nehodnocen   HG rajonizace** Qz 50% 

4280 49,6 83   ČHMÚ 
Normály přírodních zdrojů 

za období 1981 - 2010 

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (VÚV 2006) základní odtok 

 

10.1 VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje 

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 hydraulický transientní model Modflow 
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 archivní data, ověřeno přímým měřením – expediční hydrometrická měření  

Podrobnější členění je uvedeno v komentáři. 

V rámci bilančních výpočtů nebylo územá HGR 4280 rozčleňováno na jednotlivé kolektory. Ve 

výsledné hodnotě přírodních zdrojů však dominantně převažuje podíl přírodních zdrojů z kolektoru B. 

 

Tabulka 10-3: Hodnota přírodních zdrojů (převážně v kolektoru B) pro referenční období 1981-2010  

zabezpečenost množství l/s 

50 % 170 

80 % 90 

 

10.2 DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Hodnota využitelného množství je 83 l/s. Tato hodnota vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřeným hodnotám. Respektuje požadavky na zachování 

minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování dostatečné 

vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Z této hydrogeologické struktury jsou 

jako nejvýznamnější realizované vodárenské odběry „Zámeckými prameny“ ve Velkých Opatovicích. 

 

Komentář 

Modelem BILAN byl v rajonu 4280 stanoven základní odtok pro období 1981–2010 v průměrné roční 

výši: 

Tabulka 10-4: Základní odtok v HGR 4280 pro období 1981–2010 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 132,4 4,2 208 

80% 105,7 3,4 166 

 

V období 2001–2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 133 mm/rok, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 115 mm/rok.. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf (Obrázek 10-1), 

sestavený podle výsledků modelování (Tabulka 10-5). 

 

Tabulka 10-5: Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 111 111 157 166 184 192 178 159 143 128 115 111 146 

Bilan_ZaklOdtok-80% 122 126 181 194 213 213 196 176 160 143 137 130 166 

Bilan_ZaklOdtok-50% 146 170 203 239 262 281 252 226 203 187 170 155 208 

MODFLOW Srážky Inf. 102 370 522 517 534 353 72 67 7 7 93 123 231 

MODFLOW Toky dren. 119 128 134 137 140 136 127 124 120 118 120 120 127 

MODFLOW OP Odtok 38 45 49 51 54 50 43 41 39 37 39 39 44 

MODFLOW_z.odtok 157 173 183 188 194 187 170 165 159 156 158 159 170 
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Analýza  průměrných úhrnů srážek a odtoků z 138 povodí v celé ČR za období 1971-2000 jasně 

ukázala, že existuje velmi těsná závislost mezi průměrným úhrnem srážek a celkovým odtokem. 

Jinými slovy srážky a s nimi poměrně těsně korelující faktory (evapotranspirace apod.) determinují do 

velké míry celkový odtok, bez ohledu na typ hornin apod. na celém území ČR. Pro srážkový úhrn 

okolo 604 mm, který odpovídá rajonu 4280, se celkový odtok v dalších dlouhodobě monitorovaných 

povodích pohybuje mezi 2,3-3,7 l/s/km
2
. Hodnoty celkového odtoku určeného modelem Bilan pro 

rajon 4280  (5,4 l/s/km
2
) jsou tedy vyšší, než hodnoty celkového odtoku určeného ČHMU pro povodí 

v ČR se stejným úhrnem srážek.  

Základní odtok je pak již do vyšší míry ovlivněn litologií převládajících hornin, nicméně pro průměrný 

srážkový úhrn 604 mm se v jiných povodích ČR pohybuje mezi 0,7 a 2,0 l/s.km
2
. Hodnoty základního 

odtoku určené modelem Bilan pro rajon 4280 jsou tak výrazně vyšší než hodnoty základního odtoku 

určeného ČHMU pro povodí v ČR se stejným úhrnem srážek. Důvodem je extrémní propustnost 

hornin v tomto rajonu, kdy se povrchová voda ztrácí do podzemí a nadlepšuje velikost základního 

odtoku. BFI použitý v modelu BILAN je 0,79 

Modelovaný odtok se zvyšuje od prosince s kulminací v dubnu a postupně klesá do listopadu. 

Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního modelu 

Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody v kolektoru 

přítokem vody ze sousedících hydrogeologických masívů (přítoky ze sousedních rajonů). 
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Obrázek 10-1: Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN 

 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow, nejlépe 

vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 170 l/s 

v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem podle výsledků modelu BILAN pro období 1981–

2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80% velikost 90 l/s. 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 83 

l/s (0,50 hodnoty z 50% zabezpečení). Stávající odběr je do výše 90 l/s.  

Graf (Obrázek 10-2) podává srovnání roční dotace zásob podzemní vody z výsledků hydrologického 

modelu – BILAN s vyjádřením ročních kumulativů přírůstků hladiny podzemní vody, měřených na 

vrtech pozorovací sítě ČHMÚ. 
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Obrázek 10-2: Dotace podzemních vod BILAN a roční kumulativy hladin podzemní vody   

 

Na grafu jsou patrná období vyprazdňování hydrogeologického kolektoru (např. 1992, 1995, 1998 a 

2000–2002) a období výrazných dotací (nejvýraznější 1996, 2009). Z průběhu ročních kumulativů je 

zřejmá především v suchých periodách stabilizační funkce dotace podzemní vody ze zázemí 

hydrogeologických masívů. Shoda výpočtu dotace podzemní vody ze srážek (BILAN) a dynamika 

ročních kumulativních přírůstků hladin podzemní vody je v dobrá. 

HGR 4280 Velkoopatovická křída je specifický především tím, že z této hydrogeologické struktury 

jsou exploatována poměrně velmi významná množství podzemní vody sloužící k zásobování 

Boskovicka kvalitní pitnou vodou. Hydrogeologický rajon 4280 Velkoopatovická křída je ve 

vodohospodářské bilanci označen jako bilančně napjatý. 

Následující Tabulka 10-6 demonstruje odběry z vybraných nejvýznamnějších jímacích území v roce 

2014.  
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Tabulka 10-6: Odběry z vybraných nejvýznamnějších jímacích území v roce 2014 

Jímací území průměrný roční odběr 2014 [l/s] 

Vanovice 0,57 

Bělá u Jevíčka 1,31 

Bělá u Jevíčka HV502 2,18 

Smolná HV11 5,54 

Velké Opatovice 34,87 

 

Návrhy 

Realizace průzkumu přinesla překvapivé výsledky v podobě mnohem menšího rozsahu zvodněných 

křídových kolektorů, než se původně předpokládalo. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, je 

možná korekce hranic HGR 4280 - zmenšení rozsahu o jeho severní část (Obrázek 10-3), ve které 

nebyly zjištěny významné zvodněné křídové hydrogeologické kolektory. 

V rámci kontrolních mechanismů je nutno doporučit do budoucna trvalé sledování hladiny 

podzemní vody u hydrogeologického vrtu HGR 4280-3, nacházejícího se v areálu Zámeckého 

parku Velké Opatovice. Tento vrt by mohl být využit především k průběžnému sledování hladin 

podzemní vody v průběhu vodárenské exploatace Zámeckých pramenů podchycených jímacími vrty. 

 

Tabulka 10-7: Referenční vrty v HGR 4280 navržené k monitorování a jejich základní hydrogeologické 

charakteristiky 

označení objektu název objektu 
monitorovaný 

kolektor 

hloubka odměrný bod signální hladina 

m m n. m m n. m. 

HV-102 Malá Roudka B 87 431.2 397.8 

VB-9516N Malá Roudka A 61 431.26 398 

4280-3 Velké Opatovice B 85     
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Obrázek 10-3: Situace vybraných nově vybudovaných hydrogeologických vrtů v HGR 4280 včetně možné úpravy 

hranic HGR 4280 
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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 (v nichž převažuje podíl z kolektoru B) dosahují 170 l/s. 

Stanoveno na základě hydrologického a hydaulického modelu s 50% zabezpečeností. 

 Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 

83 l/s (0,50 hodnoty z 50% zabezpečení). Stávající odběr nepřekročil 90 l/s.  

 V rámci kontrolních mechanismů lze doporučit trvalé sledování hladiny podzemní vody u 

hydrogeologického vrtu HGR 4280-3, nacházejícího se v areálu Zámeckého parku Velké 

Opatovice. Tento vrt může být využit především ke sledování hladin podzemní vody 

v průběhu vodárenské exploatace Zámeckých pramenů podchycených jímacími vrty. 

 Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) začínají 

na území modelové domény prosincem a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob 

podzemní vody nastává mezi lednem a březnem. 

 V období květen až listopad k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází 

(veškerý objem srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

 Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok 

vychází relativně stabilní s maximy na přelomu zimy a jara a minimy v letním období. 

 Jižní část rajonu je dominantně odvodňována přelivnými prameny, které jsou mělkými vrty 

podchyceny, jen minimum vody přetéká do Jevíčky. Na tvorbě vody, jímané prameny, 

se podílí zvodnění především z kolektoru B. Prameny vznikly na bariéře mezi křídovými 

sedimenty a permem. 

 Vodárenská exploatace struktury je soustředěna do oblasti vývěrů Opatovických pramenů. 

Vodárenský odběr 47,6 l/s kvalitní pitné vody (údaj z roku 2007) činí až 140 % průměru 

velikosti přirozené vydatnosti pramenů.  

 Křídové sedimenty  v severní část rajonu, pokud jsou vyvinuty jako horniny s charakterem 

kolektoru, jsou zachovány na permském podloží, vzájemně nekomunikují a tektonicky jsou od 

sebe odskočeny. Důsledkem toho je, že se vzájemně stýkají kolektor a izolátor, voda je 

drénována buď vodním tokem (Třebůvka, Malonínský potok) nebo vyvěrá na povrch a 

dochází k zamokření území (oblast Smolné). Část vody se odvodňuje do boskovické brázdy, 

drobné odběry nepřesahují první jednotky l/s. Nová zjištění přinesly výsledky průzkumných 

vrtných prací - litologický vývoj sedimentů spodního turonu je v oblasti jižní kry rajonu 

vyvinut jak ve facii kvádrových pískovců – oblast Bělé u Jevíčka a Smolné, tak ve facii 

prachovců v oblasti Velkých Opatovic. Realizace průzkumných prací též přinesla zjištění 

menšího rozsahu zvodněných křídových kolektorů, než se předpokládalo.   
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