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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn  

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná  

RC dotace zásob podzemních vod  

RM měsíční odtoková výška modelovaná  

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 bylo s využitím dostupných 

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4310  

(heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4310 

Název hydrogeologického rajonu: Chrudimská křída 

ID útvaru: 43100 

Název útvaru: Chrudimská křída 

Plocha, km
2
: 595,82 km

2
 

Pozice: základní vrstva  

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy  

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

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

kolektor B – bělohorské souvrství, spodní turon 

kolektor C – jizerské souvrství, střední turon 

Kraje: Pardubický, Královehradecký 

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

Chrudimská křída je tvořena sedimentárními horninami jihovýchodního okraje české křídové pánve na 

severovýchodních svazích Železných hor. Území je odvodňováno levostrannými přítoky Labe 

(Loučná, Chrudimka, Novohradka). V rajonu je vyvinut především bazální kolektor A cenomanského 

stáří v pískovcových polohách perucko-korycanských  vrstev.   

Řeka Labe na S ohraničuje rajon a odděluje jeho prosté podzemní vody s přítokem od jihu od 

mineralizovaných vod sousedního rajonu s přítokem od S. Podobnou funkci má Loučná na SV. Plocha 

hydrogeologického rajonu je 595,8 km
2
. Průměrná nadmořská výška se v rajonu pohybuje okolo 276 

m n. m. Průměrný roční úhrn srážek činí 630 mm. 

Chrudimskou křídu lze charakterizovat jako monoklinálu ukloněnou mírně k severovýchodu, pod 

úhlem asi 1,5°. Na jihovýchodě přechází monoklinála do příčného průhybu označeného jako týnecká 

synklinála a dále na východ je vymezena osou hrásťové strukuty Vraclavského hřbetu.  

Na severu je hranicí Labe, na severovýchodě je obdobně hranicí řeka Loučná, východní hranice vůči 

hydrogeologickému rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála je na spojnici obcí Radhošť – Vraclav – 

Řepníky – Chlum – Střítež, tedy předpokládaný průběh osy hrásťové struktury Vraclavského hřbetu. 

Kolektor A má největší vodohospodářský význam ve sníženinách předkřídového povrchu jako jsou 

podlažická a přeloučsko-markovická deprese. Podzemní voda má převážně napjatý charakter, často s 

pozitivní výtlačnou úrovní nad terén. Podzemní voda je doplňována infiltrací ze srážek v ploše rajonu 

a jednak vcezem z povrchových toků na hranici krystalinika a křídy. K přírodní drenáži dochází po 

tektonice skrytými vývěry do údolí místních toků, velikost proudu podzemní vody směrem na S tak 

postupně klesá. 

V prostoru dolních toků Loučné a Chrudimky, dále podél toku Labe překrývají částečně hodnocený 

rajon kvartérní fluviálními sedimenty výše uvedených toků, jež reprezentují HGR 1130 a 1140. 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Rozsah a litologie křídových sedimentů rajonu 4310 (obr. 3-1) byly zpracovány v rámci map 1:50000 

na listech 13-41 Čáslav (Holásek a kol. 1998) a na mapě 13-42 Pardubice (Holásek, Tíma, Rambousek 

1989). Křídové sedimenty východního okraje rajonu 4310 jsou zachyceny i na mapách 14-33 Polička 

(Stárková a kol. 1998), 14-31 Vysoké Mýto (Čech, Holásek, Sekyra 1996) a na mapě 13-44 Hlinsko 

(Mísař a Adamovič 1998). Bližší informace o svrchnokřídových sedimentech na listu 13-42 Pardubice 

podává Holásek a kol. in Müller (1993), hydrogeologií tohoto území se zabývá Burda a Čurda (1993).  

Na listu Polička (Stárková a kol. 1998; Müller 2000) geologii území shrnuje Stárková, Adamovič a 

Müller (2000), hydrogeologií se zabývá Čurda (2000). Geologii území na východní části rajonu 4310 

na listu 14-31 Vysoké Mýto (Čech, Holásek a Sekyra 1996; Müller 2000) zpracoval Čech, Holásek a 

Sekyra (2001). Důležité informace o geologické stavbě svrchnokřídových sedimentů jsou podány i ve 

vysvětlivkách k Přehledné geologické mapě ČSSR 1:200000, list Jihlava (Klein a Soukup 1963) a ve 

vysvětlivkách k Přehledné geologické mapě ČSSR 1:200000, list Hradec Králové (Klein 1963). 

 

 

Obrázek 3-1. Rozsah křídových sedimentů rajonu 4310 

Silnou modrou čarou je znázorněn rozsah HGR 4310, na podkladu mapy báze turonu (strop kolektoru A) podle 

Valečky et al. in Herčík et al. (1999). ChZ – chrudimský zlom; NM-H: novoměstsko-holická paleoelevace; seis-A: 

průběh segmentu A reflexního seismického profilu ČGS, RBSP/2011. Upraveno Uličným et al. 2015 

 

Pro tvorbu geologických map bylo vypracováno litostratigrafické dělení české křídové pánve (Čech et 

al. 1980), které vychází z konceptu Krejčího (1870). Toto dělení je od 90. let 20. stol. aplikováno 

v ČGS na všechny edice geologických map v měřítku 1 : 25 000 až po měřítko 1 : 500 000. Od konce 

90. let 20. stol. se začíná uplatňovat nová stratigrafická metoda – sekvenční/genetická stratigrafie. Tato 

metoda je založena na zhodnocení karotážních dat ve vrtech a na sedimentologické analýze vrtných 

jader a povrchových výchozů. Korelace s regionálně stratigrafickými Uličný et al. (2009a,b) a Uličný 

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



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

16 

 
Obrázek 3-2. Situace vybraných vrtů v rajonu 4310. 

Hnědě jsou vyznačeny starší vrty, oranžově nové vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance podzemních vod. 

Červená linie je hranice rajonu 4310 
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Vrtná prozkoumanost. 

V rajonu 4310 byla provedena detailní rešerše dosavadních vrtných prací a bylo zjištěno, že jde o 

území s velmi nerovnoměrnou vrtnou prozkoumaností (obr. 3-2) a zejména nepřesnou starší vrtnou 

dokumentací. Nepřesné a vágní popisy, zejména u starších vrtů, zanechávaly často pochybnosti nad 

zařazením zastižených hornin do příslušných litostratigrafických jednotek a často chyběly i informace 

o petrografii kolektorských hornin. 

 V rámci projektu Rebilance podzemních vod byly v letech 2014-2015 vyhloubeny čtyři jádrové vrty 

do podloží křídy (obr. 3-2), které sledovaly okrajové podmínky kolektorů A a B. Kompletní výsledky 

vrtných prací jsou uvedeny v Závěrečných zprávách za průzkumné geologické vrty, jejichž autoři jsou 

uvedeni v tabulce 3-1. Vrtné práce poskytly zejména důležité informace o faciálním vývoji a 

okrajových podmínkách kolektorů - konkrétně o faciálním přechodu kolektorů A a B a izolátorů 

z okrajové části směrem k ose pánve a o jejich litologii a mocnostech (profil 4310_02W Valy / 

4310_03W Veselí / 4310_04W Svinčany). 

 

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

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4310_01W Orel 260 Čech (2015) 

4310_02W Valy 145 Vodrážka (2015a) 

4310_03W Veselí 165 Vodrážka (2015b) 

4310_04W Svinčany 130 Vodrážka (2015c) 

 

Geofyzikální práce.  

Pro nejvýchodnější část hydrogeologického rajonu 4310 bylo využito několika regionálních a 

lokálních geofyzikálních měření, které se soustředily na oblast rajonu 4270 (vysokomýtský synklinála) 

s přechodem do HGR 4310. Zde byla gravimetrie (Sedlák et al. 2013, 2015a, 2015b) spolu se 

seismickým reflexním průzkumem na profilech (Günther – Karp 2014) doplněna v místech 

významných lokálních hydrogeologických struktur metodami plošné komplexní geofyziky: 

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

Geofyzikální měření na lokalitě Radhošť ukázalo (Levá et al. 2015), že se jedná o strukturně 

geologicky velmi komplikované prostředí. Jako prvořadá tektonická linie se projevuje tzv. 

malejovická struktura ve směru SZ-JV tvořená dvěma paralelními zlomy s interpretovanými skoky 

v podloží až 80 m. Na těchto zlomech dochází vždy k poklesu podloží směrem k SV. V prostoru 

Případné podzemní zvodnění bazálních turonských hornin tak směrem k SZ naráží na bariéru 

nízkoodporových jílovitých, prakticky nepropustných hornin deprese (slínovce), směrem k JZ pak na 

bariéru nepropustných hornin paleozoika. 

 

3.2.  HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

hydrogeologickou charakteristiku širšího okolí podává Pištora (1964) a Plešinger (1963a), nověji pak 

v pracích o hydrogeologických poměrech okresu Chrudim Václavík (1977a) a Brýda (1978). 

Komplexní regionální přehodnocení území listu podal Krásný et al. (1982b) v rámci prací na sestavení 

Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1:200 000 list 13 Hradec Králové. Základní význam pro 
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poznání hydrogeologie křídy má Hydrogeologie České křídové pánve (Herčík a kol. 1999) a Syntéza 

České křídové pánve (Herčík a kol. 1987) – zájmového území se týká zejména Bilanční celek 5. Na 

území HGR 4310 zasahují Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 především listy 13-42, 14-31, 13-41,  

(Burda 1988, 1996; Kadlecová 1998) a k nim příslušné hydrogeologické kapitoly ve Vysvětlivkách 

k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 zpracovali 

(Burda, Burda-Čurda in: Müller ed. 1993, 2000, 2001; Čurda 1988).  

Pánevní zvodněný systém na sv. svahu Železných hor se ve srovnání s masívem vyznačuje vysokým a 

rovnoměrným stupněm hydrogeologické prozkoumanosti. Nejstarší práce z první poloviny 20. století 

(Thiele 1914, Jahn 1915, Chmelík 1934a, 1934b, Hynie 1934, sine 1936, Soukup 1940, Janáček 1941, 

Novotný 1943, Kůst 1944, 1946) i přes neúplné údaje podávají obraz o hydraulických poměrech v 

nepříliš exploatované pánevní struktuře a o chemismu podzemních vod relativně málo vystavených 

silnému antropogennímu působení. Základní regionální studie Zimy (1953, 1954, 1955, 1956a,b), 

Vodičky (1957, 1958) a Soukupa (1953) jsou souborně zhodnoceny Vrbou et al. (1958). Na zásadní 

výsledky těchto prací navazují jednotlivé akce směřující k zabezpečení zdrojů pitné vody pro Chrudim 

(Kabátová 1974a,b, Sarga 1963, Šeda 1983a,b, 1985, Tůma 1972, Václavek 1965, Zdražil 1975, Zima 

1960a), Heřmanův Městec (Chrástka 1968, Tomský 1957, Václavík 1975) a další obce (Antálková 

1976, Fráňa 1963, Kleiner 1956, Kolman 1964a,b, Šeda 1975a,b, Šmejc 1958, Václavík 1970, Tichý 

1965, 1966, Tůma 1970a,b). Podlažickou depresi v okolí Chrasti u Chrudimě z hlediska zásob 

podzemní vody ocenil Hercog (1968).  

Nové regionální pohledy na hydrogeologické poměry svrchní křídy sv. svahu Železných hor přinášejí 

práce Tichého (1968), nověji Václavíka (1977b). Bližší poznání hydrogeologického rajonu přinesly 

výsledky nejnovějších regionálních hydrogeologických průzkumů dílčích částí rajonu 4310 

Chrudimská křída: Heřmanoměstecko (Smutek 1993), Novohradka (Smutek 1993), Choltice-Luhy 

(Smutek 1998), Podlažice (Smutek 2002). 

Hloubka realizovaných vrtů v křídě se pohybuje od 8,5 m do více běž 100 m (např. vrt Transporta 

Chrudim: 149 m - Soukup 1953, vrt SK-25: 269 m - Herrmann 1983), nejčastěji dosahují 

hydrogeologické vrty hloubek okolo 30 až 60 m. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

se územně člení podle jednotlivých hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex geologických, 

hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové 

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

vstupem pro posouzení hydrogeologie kolektorů byly zakódované informace z databáze Hydrofondu 

ČGS, transformované do Gdbase-5. Vstupní informace uložené v Geofondu mají velké časové rozpětí 

(od 30tých  let minulého století do dnešní doby). Údaje o úrovních hladin podzemních vod jsou 

asynchronní. Na základě dostupné databáze vrtů z  ČGS byla provedena křížová analýza a byly 

vyčleněny základní pilířové objekty, které lze přiřadit k jednotlivým kolektorům. Vrty s propojenými 

kolektory nebo s nepřesnými či „anomálními“ parametry byly ze seznamu vyřazeny.  

Území rajonu bylo z bilančního hlediska rozděleno do dvou celků, a to západně od chrudimského 

zlomu – kolektor A a východně od chrudimského zlomu – kolektory A, B a C. Pro tyto celky – 
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západní část rajonu a východní část rajonu za chrudimským zlomem byla zvlášť  provedena 

analýza vrtů pro popis a hodnocení kolektorů.  

Znalosti o kolektoru A hydrogeologického rajonu 4310 Chrudimská křída vycházejí především 

z výsledků vrtných prací, realizovaných v území rajonu. V databázi vrtů z ČGS pro vymezení 

kolektoru A v západní části bylo z celkového počtu cca 900 vrtů vybráno cca 70 vrtů. Některé vrty 

byly dale doplněny z hydrogeologické databáze Vodních zdrojů Chrudim, spol. s r. o., které nebyly ve 

výběrovém souboru ČGS. 

V rámci projektu revidovala ČGS vybrané geologické vrty a objekty zastihující kolektor A, které byly 

převedeny do databázové struktury – gdBase.  Ke kolektoru A bylo přiřazeno celkem 236 objektů 

(souhrnně pro obě vymezené části rajonu). Ve východní části rajonu bylo ke kolektoru B přiřazeno 52 

vrtů, ke kolektoru C bylo přiřazeno 10 objektů.  

Pro západní část rajonu 4310 Chrudimská křída (západně od chrudimského zlomu), která tvoří 

přibližně třetinu celkové plochy rajonu se jedná přibližně o 58 vrtů. Téměř všechny vrty jsou vrty 

hydrogeologické, téměř všechny byly realizovány za účelem získání nového zdroje podzemní vody. 

Jeden vrt, SK-25 o hluboce 269 m, byl vybudován jako průzkumný v rámci projektu „Syntéza křídy“ 

(Herrmann 1983, Herčík a kol. 1987). 

Nejdůležitější vrty jsou ty, které byly zahloubeny až do křídového podloží a nechybí v jejich 

dokumentaci údaje o podzemní vodě. Z celkového počtu vybraných důležitých vrtů tvoří tyto vrty 

přibližně polovinu (20). Tyto úplné vrty dokumentují jediný, vodárensky velmi  významný kolektor A 

v této části rajonu. 

Poměrně velký počet hydrogeologických vrtů (přibližně 28 vrtů) byly vrty neúplné, které neprošly 

perucko-korycanským souvrstvím kolektoru A, a nebyly zahloubeny pod jeho bázi. V některých 

případech byly do pískovcových vrstev kolektoru A zahloubeny pouze v řádu jednotek metrů 

z důvodu zastižení dostatečného přítoku pozemní vody do vrtu. 

Mezi vybrané vrty byly dále zařazeny vrty (přibližně 10 vrtů), které byly ukončeny v turonských 

vrstvách nadložního izolátoru kolektoru A. Těchto vrtů jsou v hodnoceném území stovky. Byly 

vybrány především ty vrty, které byly zahloubeny do bělohorských vrstev spodního turonu, a u 

kterých důsledku tektonického porušení místně vykazují tyto vrstvy určitou hydraulickou souvislost 

s podložním kolektorem A. Nedostatečná propustnost a plošně omezený výskyt zvýšené propustnosti 

bělohorského či jizerského souvrství je neopravňuje vyčlenit jako samostatný kolektor pro účely 

rebilance zásob podzemních vod. Dílčí údaje z lokality Choltice-Luhy (vrty CH-2a, CH-4a) naznačují, 

že samostatnost spodnoturonského kolektoru je pouze lokální. Pozitivní výtlačná úroveň 

spodnoturonské zvodně je dána tektonickou predispozicí území a vertikálním přetékáním artéské vody 

z kolektoru A. 

Pro východní část rajonu byla vytvořena tabulka z údajů předaných ČGS s tím, že byly vyčleněny 

objekty, které jsou použitelné pro popis jednotlivých kolektorů A, B a C. U objektů, kde je přírodně 

propojen kolektor A s kolektorem B (Podlažice, Chrast), byly údaje upraveny.  

Objekty s interpretovanými rozhraními kolektorů A (pro obě části rajonu) a kolektoru B   a C (pro 

východní část rajonu) byly rozčleněny a sestaveny do tabulek dle stuktury uvedené v  tabulce 3-2. 

Tabulka 3-2 Ukázka tabulky objektů s interpretovanými rozhraními kolektorů (struktura dat) 
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Tabulka 3-3 Údaje o hydrogeologických objektech a členění dat pro rajon 4310 Chrudimská křída   

Počet objektů celkem 11 881 Data k dispozici 

Rozdělení objektů Počet objektů Druh dat Počet objektů 

pramen 42 popisy segmentů 1 870 

srážkoměr 4 kódované popisy vrstev 11 105 

studna 129 objemová hmotnost 1 

povrchový tok, nádrž 3 průměr vrtu 23 

kopaná sonda 325 přirozená radioaktivita 29 

vrt svislý 11 375 zdánlivý měrný odpor RapL 13 

jiný objekt 3 zdánlivý měrný odpor RapS 25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

vlastní potenciál 8 

magnetická susceptibilita 1 

teplota ve vrtu 16 

objemová hmotnost relativně 15 

přirozená radioaktivita relativně 2 

neutrónová pórovitost relativně 16 

neutrónová pórovitost (%) 1 

zdánlivý měrný odpor RagH1.05 2 

zdánlivý měrný odpor RagD1.05 2 

hloubky a průměry vrtání 413 

hloubky a průměry pažení 413 

údaje o výplních 412 

bodová inklinometrie 5 

interpretované kolektory – geologie  1 245 

Časové řady Počet objektů 

hladiny ve vrtech 15 

průtoky vodních toků 2 

srážky 4 

teploty 1 

rozbory 7 

 

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

v následující tabulce 3-4. 

 

Tabulka 3-4 Vrty a prameny s režimním pozorováním v HGR 4310 

Označení 

ČHMÚ 
název 

Nadmořská 

výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

PP0103 Vraclav, Sv.Mikuláš 300.00 3-1-03-02-0620 Vraclav 1963-93 

PP0107 Leština, Kavčina 311.00 3-1-03-03-0480 Doubravice u Leštiny 1957-78 

PP0108 Střemošice (Bílý Kůň), Klenek 320.00 3-1-03-03-0500 Střemošice 1957-2007 

PP0110 Poběžovice u Přelouče, Na hanbách 232.00 3-1-03-04-0560 Poběžovice u Přelouče 1960-84 

PP0135 Podlažice, U jezírka 270.00 3-1-03-03-0750 Podlažice 1955-65 

PP0136 Podlažice, U splavu 270.00 3-1-03-03-0760 Podlažice 1955-65 

PP0148 Slatiňany (Škrovád), U studánky 280.00 3-1-03-03-0330 Škrovád 1973-97 

VP0212 Vinary 281.12 2-1-03-02-0630 Vinary u Vysokého Mýta 1961-2011 

VP0260 Luže (Košumberk) 299.52 2-1-03-03-0600 Zdislav 1963-97 

VP0343 Spytovice 214.80 2-1-03-04-0700 Spytovice 1965-2014 

VP7300 Slatiňany, V 12 264.81 2-1-03-03-0330 Slatiňany 1973-2014 

VP7301 Kočí (Topol), 899  2-1-03-03-1030 Kočí 1980-86 

VP7317 Poběžovice u Přelouče, VN-09 235.40 2-1-03-04-0560 Poběžovice u Přelouče 2008-2014 
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Dle předané databáze ČHMÚ byly k dispozici údaje z vrtů s dlouhodobým režimním měřením na 

těchto lokalitách: VP-344 Selmice, VP-350 Břehy, VP-333 Lohenice u Přelouče, VP-310 Kunětice,  

VP-325 Lázně Bohdaneč, VP-318 Pardubice, VP-269 Počáply nad Loučnou, VP-343 Spytovice,  VP-

271 Pardubice, VP-331 Lány na Důlku, VP-266 Hostovice u Pardubic,VP-265 Tuněchody, VP-210 

Radhošť, VP-261 Blížňovice, VP-212 Stradouň. Jedná se o objekty, které monitorují propojenou 

kvartérní zvodeň a pásmo povrchového rozpojení, některé z nich jsou situovány již v rajonu 4360 

Labská křída v blízkosti hranice s rajonem 4310 Chrudimská křída.   

K dispozici jsou dále data z režimního sledování vrtů ČHMÚ, které byly v minulosti vybudovány pro 

monitorování režimu kolektoru A na lokalitě Slatiňany (VP 7300 Slatiňany hloubka 64,3 m) a 

Poběžovice (VP 7317 Poběžovice, hloubka 78,0 m). Na vrtu VP 7300 je dle výsledků karotážního 

měření propojena cenomanská a kvartérní zvodeň, data u vrtu jsou tedy nereprezentativní. 

Pro upřesnění režimu podzemní vody jsou dále k dispozici údaje z režimního měření, které probíhalo 

v rámci regionálního průzkumu akce Novohradka, Vysokomýtská synklinála, příp. v rámci zpracování 

vodohospodářských informačních systémů ve správě vodárenských společností (Chrudim VIS, 

Svitavy VIS). Níže v přehledné tabulce 3-5 jsou uvedeny vrty, u nichž jsou k dispozici data 

z dlouhodobého režimního měření hladin. 

 

Tabulka 3-5 Seznam vrtů s údaji dlouhodobého režimního měření 

název objektu lokalita  kolektor Údaje z období 

západní část rajonu 

HM-3* Heřmanův Městec A VIII/1993 – 2015 

PVM-2 Markovice A V/2002 – XI/2004 

východní část rajonu 

RA-2* Radim B VIII/1993 – 2015 

SN-4A Dobrkov B 2001 - 2005 

S-1*(NH-3) Nové Hrady B+C VII/1993 – XII/1998 NH-3  

1999 – 2012 S-1 

V-9* Podlažice  A+B 2003 – 2015 

V-4°, V-6A° Podlažice  A+B 2004, 2007 – 2012 ( údaje měřeny ručně 1 x 14 dní) 

PO-1* Podlažice Q 2003 – 2015 

PO-3* Podlažice Q 2003 – 2015 

JS-2* Jenišovice B VIII/1993 – I/1998 

VI/2004 – XII/2015 

NH-2 Nové Hrady B V/1985 – I/1988 

SN-1 Doubravice B XI/1988 – II/1991 

XI/1991 – X/1994 SN-1A A 

SN-2 Popovec B XI/1988 – II/1991 

V/1993 – XII/2000 

 
SN-2A Ca 

SN-2B Cb 

Pozn.: * na objektech probíhá kontinuální monitorování pomocí dataloggerů, příp. pravidelné ruční měření; ° k dispozici 

jsou dále údaje o monitorování souboru vrtů v rámci odpouštěcí zkoušky na vrtu BO-2 (X/2001-VI/2002); Q – kvartér + 

pásmo připovrchového rozpojení 

 

 Získaná data jsou použita pro upřesnění režimu podzemní vody v zájmovém území, příklad 

grafického vyhodnocení je uveden na obrázku 3-3. 
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Obrázek 3-3 Příklad grafického vyhodnocení monitorování režimu podzemní vody v kolektorovém systému 

 

VÝSLEDKY NOVÝCH PRŮZKUMNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ 

V rámci průzkumných prací v projektu bylo v HGR 4310 odvrtáno 5 nových hydrogeologických vrtů 

viz tabulka 3-4. Průzkumné vrty byly navrženy v oblastech, kde je současná monitorovací síť 

nedostatečná, nebo kde bylo třeba doplnit znalosti o režimu proudění, respektive o hydrogeologické 

situaci. V tabulce 3-5 jsou uvedeny základní údaje o litologických rozhraních a hladině vody 

v kolektoru. Na základě hydrodynamických zkoušek byly vypočteny hydraulické parametry cílového 

kolektoru a odebrány vzorky podzemní vody na analýzy. Poznatky z realizace vrtů se využily pro 

upřesnění geometrie kolektorů a izolátorů, stanovení hydraulických parametrů a jakosti vody cílového 

kolektoru (v případě vrtu Svinčnany a Veselí byla rovněž analyzována podzemní voda kolektoru 

„připovrchové zóny“ a kolektoru vázaného na bazální kalové vápence bělohorského souvrství). 

Poznatky sloužily pro upřesnění geometrie kolektorů a izolátorů a rekalibraci modelových simulací 

(rekalibrace stacionárního modelu, sestavení transientního modelu).  

Dle získaných informací se vytvářely ideové hydrogeologické řezy zájmovým územím, které jsou 

uvedeny  na obrázcích 3-4, 3-5 a 3-6.  Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Smutek et al. 

(2015a, b, c, d), která je uložena v archívu ČGS. 
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Tabulka 3-6 Základní údaje zjištěné z průzkumných hydrogeologických vrtů  

Vrt 4310_02W Valy 

nad Labem 

4310_03A Veselí u 

Přelouče 

4310_04A 

Svinčany 

4310_06A Orel 4310_06B Orel 

Cílový kolektor Geologický vrt A A A B 

Souřadnice X 1060822,07 1062285,17 1066476,25 1073049,95 1073061,32 

Souřadnice Y 659501,04 659362,18 657190,49 643428,29 643442,46 

Hloubka vrtu (m) 145 150/165* 116/130* 150/160* 130/160* 

terénu (m n. m.) - Z 236,99 239,36 261,66 303,92 303,75 

kvartér – báze (m n. m.) 229,39 230,16 254,46 287,52 287,35 

střední t. – báze (m n. m.) 197,19 191,36 234,66 209,32 209,15 

spodní t. – báze (m n. m.) 158,59 140,86 197,26 160,42 160,25 

Cenoman – báze (m n.m.) 113,19 79,46 140,06 153,02  

Cenoman – mocnost (m) 45,39 61,4 57,2 7,4 sp. turon: 48,9 m 

Vrt – báze (m n. m.) 92,0* 74* 132,0* 143,5* 173,5 

Hladina (m n. m.) 230,00** 

(12.11.2014) 

235,99 

(10.7.2015) 

250,75  

(9.7.2015) 

273,07 

(9.7.2015) 

272,11 

(9.7.2015) 

Hydraulické parametry Propojené 

kolektory 

T=2,5.10-4 m2/s 

K=4,9.10-6 m/s 

Q = 0,11 l/s.m 

T=1,7.10-3 m2/s 

K=3,2.10-5 m/s 

Q = 1,6 l/s.m 

T=1,8.10-8 m2/s 

K=2,5.10-9m/s 

T=7,8.10-8 m2/s 

K=2,4.10-9 m/s 

Veškeré údaje jsou uváděny od terénu, *konečná hloubka geologického vrtu,** reprezentuje úroveň hladiny 

v kolektoru A  

 

Hydrogeologický vrt 4310_03A Veselí u Přelouče 

Z geologického hlediska byl projektovaný vrt umístěn při „osové části“ severozápadního cípu 

hydrogeologického rajonu Chrudimská křída, a to přibližně ve středu mezi oblastí infiltrace umístěné 

při jihozápadním okraji rajonu a přírodního odvodnění u severovýchodního okraje hranice rajonu, 

která je ztotožněna s Labem.  

Průzkumným geologickým jádrovým vrtem 4310_03W bylo zastiženo perucko-korycanské souvrství 

o mocnosti 61,4 m (báze 159,9 m) nad polohou uhelných jílovců peruckých vrstev. 

Na základě hydrogeologického řezu (obr. 3-4) vedeného z vrtu zájmovým územím v profilu mezi vrty  

Přelouč MV-2 – Valy nad Labem 4310_02W – Veselí 4310_03A a  Svinčany 4310_04A  je patrná 

disproporce uložení cenomanu mezi vrty 4310_03A a 4310_02W, kde dochází ke vzniku deprese báze 

podloží cenomanu v místě vrtu 4310_03A s zvýšením (o 16 m) celkové mocnosti cenomanu oproti  

vrtu 4310_02W. 

Po ukončení odvrtu v hloubce 50,0 m  byly provedeny zonální odběry vzorků vody přípovrchového 

kolektoru vázaného na slínovce jizerského souvrství z důvodu dokumentace rozdílu chemického 

složení podzemních vod přípovrchového kolektoru a cenomanského kolektoru. Podzemní voda 

přípovrchového kolektoru vykazuje vyšší celkovou mineralizaci (0,55-0,58 g/l), vyšší koncentrace 

vápníku a síranů (hydrochemický typ Ca-HCO3), zatímco podzemní voda cenomanského kolektoru 

vykazuje vyšší koncentrace sodíku. Podzemní vodu kolektoru A lze souhrnně charakterizovat jako 

silně alkalickou (pH 8,05), středně mineralizovanou (celková mineralizace 0,45 g/l), měkkou (Ca + 

Mg  1,47 mmol/l), typu NaCa-HCO3 
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Obrázek 3-4 Schématický hydrogeologický profil Přelouč MV-2 – Valy nad Labem 4310_02W –  Veselí 4310_03A 

a  Svinčany 4310_04A  

 

V jímacím území (j.ú) Jankovice byly ověřeny koncentrace  arzenu v podzemních vodě kolektoru A, 

který limituje využití jímacího území Jankovice. Ve vrtu 4310_03A nebyly koncentrace arzenu 

potvrzeny (< 5 µg/l,  pod mezí stanovitelnosti analytické metody).  

Pro posouzení jakosti podzemní vody zvodněných vrstev ve vrtu 4310_02W Valy nad Labem  byly 

odebrány vzorky podzemní vody na stanovení vybraných ukazatelů a arzenu ze dvou hloubkových 

horizontů – 77 m a 128 m. Vzorky byly odebrány z důvodu absence hydrogeologického vrtu a 

blízkosti j. ú. Jankovice. Odběr byl proveden pomocí pneumatického zonálního vzorkovače RIHA-

PUMPS ze dvou hloubkových horizontů. Koncentrace arzenu byla v obou vzorcích nízká (0,8 µg/l, 

limit pro pitnou vodu 10 µg/l ) 

Oproti vrtu 4310_04A Svinčany jsou specifiká vydatnost  a hydraulické parametry kolektoru řádově 

nižší (viz. tab. 3-6) 

Na geologickém jádrovém vrtu 4310_03W karotáž zjistila přirozené přetékání z “kalových” vápenců 

bělohorského souvrství (mohou mít lokálně kolektorské vlastnosti) do pískovců cenomanu z hloubky 

83,2 m – 84,1 m. 

 

Hydrogeologický vrt 4310_04A Svinčany 

Projektovaný vrt byl umístěn v části přiléhající k transgresivnímu okraji sv. úpatí Želených hor, kde 

byla zastižena úplná mocnosti perucko-korycanského souvrství a bělohorského souvrství, a to v místě 

předpokládané elevace mezi lokálními pánvemi v okolí Heřmanova Městce a Choltic. 
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Ideový hydrogeologický řez směru SZ – JV mezi vrty Jankovice Ja-6 – Brloh V-3 – Poběžovice VN-9 

– Choltice CH-1 –  Svinčany 4310_04A ukazuje obrázek 3-5. 

 

92 %

 

Obrázek 3-5 Schématický hydrogeologický profil Jankovice Ja-6 – Poběžovice VN-9 – Svinčany 4310_04A 

  

Z důvodu významnější hydroaktivity ve slínovcích bělohorského souvrství v blízkém j.ú. Choltice (vrt 

CH-4A) byly take testovány parametry bělohorského souvrství. Po ukončení odvrtu v hloubce 62,0 m 

byla provedena ověřovací čerpací zkouška z nevystrojeného vrtu. Byly ověřeny nízké kvantitativní 

parametry přípovrchového kolektoru (0,25 l/s při snížení ze 4,41 m na 32,72 m). Oproti podzemní 

vodě z cenomanského kolektoru voda ze spodnoturonského kolektoru (lokálně v oblasti Choltic) 

vázaného na slínovce bělohorského souvrství vykazuje nižší koncentrace vápníku  a síranů a naopak 

vyšší koncentrace sodíku. Podzemní vodu z izolátoru „B“ (ekv. kolektoru B) lze souhrnně 

charakterizovat jako alkalickou (pH 7,67), zvýšeně mineralizovanou (celková mineralizace 0,72 g/l), 

dosti tvrdou (Ca + Mg 2,71 mmol/l), typu CaNa-HCO3. Podzemní vodu z přípovrchového kolektoru 

(ekv, kolektoru C, jizerské souvrství) lze souhrnně charakterizovat jako alkalickou (pH 7,91), zvýšeně 

mineralizovanou (celková mineralizace 596 mg/l), dosti tv rdou (Ca + Mg  2,98 mmol/l), typu CaMg-           

-HCO3. Stanovené koncentarce arzenu v podzemní vodě kolektoru A se pohybovaly pod mezí detekce, 

tj. <5 µg/l. Podzemní vodu kolektoru A lze souhrnně charakterizovat jako slabě alkalickou (pH 7,13), 

zvýšeně mineralizovanou (celková mineralizace 666 mg/l), tvrdou (Ca + Mg 4,17 mmol/l), typu Ca-

HCO3-SO4. 
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Hydrogeologické vrty  4310_06A,B  Orel 

Hydrogeologický vrt 4310_06A 

Vrt dokumentuje kolektor A v oblasti, kde dochází k jeho vykliňování (ověřená mocnost perucko – 

korycanského souvrství činí 7,4 m) do tzv. holicko-novoměstské elevace s absencí kolektoru A. Vrt 

4310_06A potvrdil existenci boční okrajové podmínky „aktivní“ části hydrogeologické struktury 

Chrudimská křída v úseku mezi Chrudimí a Podlažicemi, kterou tvoří chrudimský zlom. Z 

geologického hlediska dochází na této poruše k podstatné redukci mocností klastik cenomanského 

stáří. A dále ve směru proudění podzemní vody od jihozápadu k severovýchodu k ose pánve jsou 

pískovce cenomanského stáří za chrudimským zlomem charakterizovány velmi nízkým stupněm 

zvodnění (odhadované přítoky do vrtu činí cca 15 l/den). 

Dále byla zjištěna anomální mineralizace podzemních vod kolektoru A 3,24 g/l (konduktivita 180 

mS/m až 345 mS/m, hydrochemický typ Na-Cl), která pochází ze silně pyritizovaných poloh 

přitomných v bazální části cenomanských klastik. Nelze zcela vyloučit ani významný podíl silně 

mineralizovaných vod z rozvětralého křídového podloží, který je tvořen porfyroidy lukavické série. 

Hydrogeologický vrt 4310_06B 

Vrtem 4310_06B byla potvrzena existence boční okrajové podmínky „aktivní“ části hydrogeologické 

struktury Chrudimská křída v úseku mezi Chrudimí a Zaječicemi, kterou tvoří chrudimský zlom. Tato 

tektonická porucha se sice neprojevuje změnou mocností kolektoru B, ale ve směru proudění 

podzemní vody od jihozápadu k severovýchodu k ose pánve, jsou vápnité prachovce 

spodnoturonského stáří za chrudimským zlomem charakterizovány velmi nízkým stupněm zvodnění 

(odhadované přítoky do vrtu činí cca 150 l za den). 

Zvýšenou vodivost podzemní vody v kolektoru B hodnotíme jako standardní a mineralizace kolem 1 

g/l je typická pro prostředí vápnitých prachovců s velmi pomalým oběhem podzemní vody.  

Byl sestaven ideový hydrogeologický řez směru SZ – JV mezi vrty Chrudim, KB-1 – V-1 (nemocnice) 

– 4310_06W Orel – Zaječice, Z-1 (obr. 3-6). Na hydrogeologickém řezu je patrný mezi vrty V-1 

nemocnice a KB-1, který činí přibližně 37 m s pokleslou severozápadní částí. To potvrzuje existenci 

chrudimského zlomu, který byl vyčleněn na základě rozdílů bází bělohorského souvrství (až 50 m) a 

kopíruje místy průběh toku Chrudimky.  
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Obrázek 3-6 Schématický hydrogeologický profil Chrudim, KB-1 – V-1 (nemocnice) – 4310_06W Orel – Zaječice, 

Z-1 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Jižní okraj rajonu je limitován výchozy krystalinika tepelsko-barrandienské jednotky (TBU) a to 

hlinské zóny na východě a dále k západu železnohorský pluton, chrudimské spodní paleozoikum a 

železnohorské proterozoikum (obr. 4-1; Mísař et al. 1983, Verner et al. 2009). Horniny těchto jednotek 

se objevují i v podloží křídy (Chaloupský in Malkovský et al. 1974).  

Reliéf podložního krystalinika klesá víceméně plynule zhruba ze 350 m n.m. podél výchozů 

krystalinika na úroveň přibližně –150 m n.m. v okolí soutoku Labe a Loučné (obr. 4-2). Z vrtů (obr. 

3-2) jsou popisovány horniny odpovídající příslušným jednotkám, tj. břidlice, fylity, v pokračování 

plutonu granitoidy a jeho okolí migmatity. Ojediněle se objevuje v popisech vrtů chybné zařazení do 

svrchního paleozoika (cenomanu, lateritických zvětralin na krystaliniku, atp.).  

V rámci vrtných prací na úkolu Rebilance zásob podzemních vod byly vyhloubeny 4 jádrové 

geologické vrty (obr. 3-2), které zachytily podloží svrchnokřídových hornin a poskytly tak doplňující 

informace o charakteru a stavbě podloží. Jsou to vrty: Svinčany (4310_04W), kde bylo podloží 

tvořeno kvarcity (krystalinikum tepelsko-barrandienské jednotky, metamorfované horniny sp. 

paleozoika - ordoviku); dále vrt Veselí (4310_03W), kde bylo podloží tvořeno grafiticko-

muskovitický fylity (krystalinikum tepelsko-barrandienské jednotky, metamorfované horniny sp. 

paleozoika - ordoviku); dále vrt Valy (4310_02W), kde bylo podloží tvořeno grafitickými břidlicemi 

(krystalinikum tepelsko-barrandienské jednotky, metamorfované horniny sp. paleozoika - siluru) a vrt 

Orel (4310_01W), kde podloží tvoří porfyroidy paleozoického stáří. 
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Obrázek 4-1 Geologická mapa rajonu  
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Obrázek 4-1b. legenda geologické mapy HGR 4310 
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Obrázek 4-2 Izoliniová mapa povrchu krystalinika v podloží křídy HGR 4310 s vyznačením hranic hydrogeologických 

rajonů 
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SVRCHNÍ KŘÍDA 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

 

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

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

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

moři.  

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

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

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

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

základě interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech.  

Většina svrchnokřídových sedimentů rajonu 4310 náleží labskému vývoji (Čech a Valečka in Sine 

1994). Jižní hranice křídy na h.g. rajonu 4310 jsou denudační, severní hranicí jsou řeky Labe a 

Loučná. Podle doposud platného geologického pojetí se jediné vodohospodářsky významné zvodnění 

ve vymezeném rajonu se váže na bazální křídový kolektor A v perucko-korycanském souvrství (obr. 

4-3; Herčík a kol. 1999), s čímž lze polemizovat, neboť podle nových výzkumů lze za 

vodohospodářsky významný považovat i kolektor B. Geologické vrty a následné studium vrtných 

jader tak umožnily horninově vymezit a popsat základní hydrogeologické kolektory a izolátory. 

Vedle intenzivního oběhu podzemních vod kolektoru A bylo potvrzeno přetékání vod z kolektoru A 

do nadložního kolektoru B ve spodní části bělohorského souvrství. 

 

 

Obrázek 4-3 Stratigrafické schéma a pozice kolektoru A a izolátorů  

v HGR 4310 a jejich litologická charakteristika podle Herčíka a kol. 1999. V této studii navíc vydělujeme v západní 

části HGR 4310 kolektor B ve spodní části bělohorského souvrství (viz obr. 4-5). 

 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman střední-svrchní) 

Nejstarší polohy perucko-korycanského souvrství, k nimž patří např. červenohnědé jíly s úlomky 

zvětralých břídlic z podložního paleozoika s modravě šedými jíly v nadloží (např. u Čejkovic), jsou 

sladkovodního původu a řadíme je k peruckým vrstvám. Nelze vyloučit, že k jejich ukládání 

docházelo již koncem spodní křídy – ve svrchním albu (Holásek a kol. 1993). V labském vývoji, kam 
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patří většina rajonu 4310 (Chrudimská křída), jsou korycanské vrstvy zastoupeny téměř výhradně 

pískovci a ve značné mocnosti (až kolem 350 m) jsou zachovány i nadložní vápnité pelity a 

biomikritové vápence. Pro perucko-korycanské souvrství platí, že jeho rozsah, mocnosti a litofaciální 

vývoj jsou výrazně ovlivněny elevacemi podložního reliéfu. V rajonu 4310 se vyskytuje jednak 

několik menších elevací u jeho jz. okraje (zde i s výskytem „příbojové“ facie na malých plochách), 

jednak rozsáhlý výběžek holicko-novoměstké elevace (obr. 4-3, 4-4), který protíná východně od 

Chrudimi téměř celý rajon.  

Tento výběžek, s absencí perucko-korycanského souvrství (obr. 4-4), od sebe odděluje dva areály, 

v nichž se toto významné souvrství vyskytuje souvisle a v mocnostech až 70 m (Herčík a kol. 1999). 

Západní areál je označovaný jako přeloučsko-markovická deprese, východní areál jako podlažická 

deprese (např. Herčík 1970, Smutek 1978). Litologii a stratigrafii křídy v podlažické depresi podrobně 

zpracoval Čech (1990). V obou depresích se vyskytují perucké vrstvy (cenoman). Menší rozsah, 

mocnosti do 10 m (jednoduchý vývoj, zpravidla jeden cyklus uzavřený jílovci) mají perucké vrstvy 

v přeloučsko-markovické depresi. V podlažické depresi se vyznačují vývojem až 30 m mocné 

sekvence s cyklickou stavbou (Herčík a kol. 1999). Cykly, jichž je v profilu peruckých vrstev až sedm, 

gradují od báze do nadloží, od hrubozrnných až štěrčíkovitých pískovců přes jemnozrnné pískovce do 

tmavých jílovců, z části uhelných. Nad cyklickou sekvencí byly v některých vrtech při jv. okraji 

rajonu zjištěny prachovce až jílovce s laminami a čočkami pískovců, zčásti glaukonitických (tzv. 

kanafas). Tento litotyp, vznikající zřejmě na přílivo-odlivových plošinách, či v estuariích řadí Čech 

(1990) k tzv. přechodnému vývoji, typickému pro vysokomýtskou a ústeckou synklinálu (Herčík a kol. 

1999). 

Korycanské vrstvy (cenoman svrchní) mají v obou zmíněných depresích téměř výhradně pískovcový 

vývoj. Pískovce mají proměnlivou zrnitost a obsah základní hmoty, v některých polohách jsou vápnité. 

Řídce se v nich objevují vložky prachovců až jílovců (Čech 1990), Valečka (1989). Mocnosti se 

pohybují hlavně mezi 15-20 m, maximální mocnosti jsou známy z okolí Přelouče a jjv. od Hrochova 

Týnce (50-55 m). Na povrchu jsou korycanské vrstvy přístupny téměř v souvislém pruhu na 

současném jižním okraji křídové pánve mezi Heřmanovým Městcem a Načešicemi, mezi Janovicemi a 

Rabštejnskou Lhotou a mezi Škrovádem, Bítovany a Lhotou u Skutče. Na bázi bývají hrubozrnné, 

nedokonale vytříděné pískovce, lokálně s polohami slepenců, výše spočívají hrubě až středně zrnité 

křemenné pískovce, často slídnaté. Méně hojné jsou pískovce kaolinické s glaukonitem, někdy 

vápnité. V okolí Janovic a Čejkovic jsou korycanské vrstvy tvořeny organodetritickými vápenci a 

vápnitými slepenci s písčitou příměsí („příbojová“ facie).  

Výsledky vrtných prací přinesly zjištění o výrazné faciální proměnlivosti cenomanských sedimentů a 

to jak v jejich spodní, tak i ve svrchní části. Překvapivá byla i relativně vysoká mocnost těchto 

sedimentů s kolektorskými vlastnostmi – jejich mocnost dosahovala ve vrtu 4310_02W Valy 45,4 

metrů, ve vrtu 4310_04W Svinčany 57,2 metrů a ve vrtu Veselí dokonce 61,4 metrů. Litologicky 

sedimenty cenomanu z těchto vrtů představují zejména různé typy křemitých pískovců, ve spodní části 

se pak vyskytují intraformační a bazální slepence a uhelné jílovce. Mořský původ sedimentů svrchní 

části perucko-korycanského souvrství lze dokumentovat množstvím glaukonitu a fosilií bezobratlých 

mořských živočichů ve vzorcích vrtných jader. Různé litotypy těchto důležitých kolektorských hornin 

byly detailně petrograficky popsány a vyobrazeny v závěrečných zprávách za tyto geologické vrty 

(Čech 2015, Vodrážka 2015a, b, c). 
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Obrázek 4-4 Izoliniová mapa stropu perucko-korycanského souvrství – kolektoru A v rajonu 4310 

s vyznačením areálu novoměstsko-holické paleoelevace, výchozových částí kolektoru A a hlavních tektonických 

linií. 
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Bělohorské souvrství (turon spodní-střední) 

Bělohorské souvrství (spodní-střední turon) má značně stabilní mocnosti 40-60 m, jen ojediněle 

klesající na 25 m. V převážné části rajonu 4310 tvoří spodní část souvrství málo pevné spongilitické 

vápnité prachovce (tzv. „opuky“) s projevy kalcifikace a prachovito-písčitou příměsí. V sz. výběžku 

rajonu 4310 (v okolí Přelouče) opuky chybějí a celé bělohorské souvrství je vyvinuto ve facii 

monotónních slínovců, litologicky neodlišitelných od slínovců jizerského souvrství. 

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

Charakteristický je obsah jehlic mořských hub. Při jejich podstatném zastoupení v sedimentu jde již o 

spongolit. Obsah CaCO3 se pohybuje mezi 20 a 40%, v polohách s karbonáty i více než 40%. Na 

povrchu jsou slínovce a spongolity obvykle dekalcifikovány a mají žlutavou barvu.  

Tato část bělohorského souvrství, která je tvořena opukami, je ve značné části areálu HGR 4310 

považována za kolektor B (obr.4-5), narozdíl od předchozích závěrů Herčíka a kol. (1999), který 

považoval za jediné vodohospodářsky významné zvodnění rajonu 4310 kolektorské horniny cenomanu 

(kolektor A). Horniny kolektoru A byly zastiženy všemi realizovanými geologickými vrty a byla 

detailně studována jejich petrografie (Čech 2015, Vodrážka 2015a, b, c). Litologicky se jedná o často 

silně vápnité spongilitické prachovce, které je nutno z hlediska hydrogeologického významu vždy 

striktně oddělovat od svrchní části bělohorského souvrství, která je v tomto rajonu zastoupena vápnito-

jílovitými prachovci (slínovci), které představují typický izolátor. Vrtnými pracemi byla v západní 

části HGR 4310 zjištěna relativně stálá mocnost těchto sedimentů, byly zjištěny ve vrtu 4310_02W 

Valy o mocnosti 14,8 m, ve vrtu 4310_03W Veselí o mocnosti 18.7 m, a ve vrtu 4310_04W Svinčany 

o mocnosti 17.1m.  

 

Jizerské souvrství  

Jizerské souvrství (spodní-střední turon) je v rajonu 4310 místy zachováno v úplné mocnosti 135-160 

m. V souvrství výrazně převažují slínovce a vápnité jílovce, z části prachovité. U jv. okraje rajonu 

4310, při hranici s HGR 4270 (vysokomýtskou synklinálou), přecházejí bazální slínovce o mocnosti 

do 25m do jemnozrnných, jílovitých, slaběji silicifikovaných pískovců s příměsí glaukonitu. Svou 

pozicí v křídovém profilu tyto pískovce odpovídají svrchní části staršího, do nadloží hrubnoucího 

cyklu. Tento klín, mocný 10 m, zjištěný u jv. okraje rajonu 4310, 40 m nad bází jizerského souvrství 

(ve vrtu SN-4 Dobrkov), představuje nejzápadnější výběžek pískovců spodního cyklu v jv. 

progradačním areálu (Holásek a kol. 1993).  

 

Teplické souvrství  

Vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství (svrchní turon – coniac), v nejvyšší části se 

silicifikovanými polohami (rohatecké vrstvy), se uchovaly jen u sv. okraje rajonu 4310. Jejich úplná 

mocnost dosahuje až 100m. Rohatecké vrstvy (coniac) jsou tvořeny polohami měkkých vápnitých 

pískovců, které se střídají s polohami tvrdých, silicifikovaných jílovitých vápenců (ve starší literatuře 

jsou označovány jako „zvonivé opuky inoceramové“). Na povrchu jsou přístupny u Pardubic a mezi 

Hostovicemi a Dvakačovicemi, kde lemují v. okraj údolní nivy Chrudimky a Novohradky (Holásek a 

kol. 1993).  
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Obrázek 4-5 Rozsah kolektoru B a izoliniová mapa jeho stropu v rajonu 4310 s vyznačením povrchových výchozů 

a hlavních tektonických linií 
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Březenské souvrství  

Nad rohateckými vrstvami se sv. od Pardubic uchoval malý relikt měkkých vápnitých jílovců 

březenského souvrství (coniac) v neúplné mocnosti 50-70 m (Holásek a kol. 1993). Březenské 

souvrství je na povrchu přístupno v sv. části území kolem Dašic a Dolní Roveně. Úplný profil 

svrchnokřídovými sedimenty od perucko-korycanského po březenské souvrství z vrtu v Sezemicích u 

Pardubic popsal Soukup (1949), který se v téže práci zabývá i stratigrafií východočeské křídy.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Hlavním rysem HGR 4310  je relativně malá míra tektonické deformace křídového sedimentárního 

sledu, který se jako monoklinálně uklání přibližně 1-3° k SV-SSV. Vzhledem k tomuto úklonu vzrůstá 

tímto směrem i zachování mladších křídových jednotek. Jihozápadní okraj HGR 4310 je definován 

erozním okrajem křídových sedimentů. Karotážní data ve většině vrtů umožňují poměrně spolehlivou 

korelaci vrstevních celků. Určitým problémem však je, kromě nerovnoměrného zachování křídové 

stratigrafie ve směru JZ-SV také celkové nepříliš husté pokrytí vrty s kvalitní karotáží. Vzhledem k 

vymezení HGR s protažením ve směru ZSZ-VJV je rajonem veden jeden řez sz. směru a kříží jej dva 

řezy sv. směru. 

 

 

Obrázek 4-6 Rajon 4310 v kontextu mocnosti kolektoru A (cenoman),  

izoliniová mapa zde převzata z práce Uličného et al. (2009b). Červenou čarou znázorněna přibližná osa 

novoměstsko-holické paleoelevace. 

 

Hydrogeologické celky a jejich vztah ke genetické stratigrafii, opěrné profily  

Historicky je svrchní křída na území HGR 4310 řazena do labské faciální oblasti (Klein in Svoboda 

ed. 1964), v nejvýchodnější části již turonský sedimentární sled vykazuje vliv vyšší míry klastické 

sedimentace v orlicko-žďárské faciální oblasti.  
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Interpretace starších karotážních měření a hydro-karotážních měření 

Pro rozlišení a detailní popis jednotlivých kolektorů a izolátorů byly použity jako výběrové kritérium 

další metody a stanovení. Na příkladu vrtu SN-2 (Popovec), který byl realizován v rámci regionálního 

hydrogeologického průzkumu akce „Novohradka“, bylo použito karotážní měření pro upřesnění 

vymezení a popis jednotlivých kolektorů. Pro upřesnění litologického profilu vrtu SN-2 byly použity 

metoday elektrokarotáž (RM), gama karotáž (GM) a neutron-neutron karotáž. Na základě výsledků 

karotážního měření byl sestaven karotážní profil (KP) a porovnán z geologickým profilem (GP). 

Karotážní měření se vcelku dobře shoduje s popisem vrtného jádra, karotáž navíc umožnila detailnější 

členění geol. profilu.  

V rozmezí 90,0 m – 121,2 m byl interpretován kolektor Ca (zvýšená porozita) nízká hodnota podílu 

jílové frakce), v etáži 121,2 – 144,1 m pak dále izolátor C/B (snížená porozita). Je dokumentována 

určitá nezávislost kolektoru Ca a B litologicky i piezometricky. V souvrství slínovců, které je vedeno 

od cca 105,0 m byla karotáží vyčleněna poloha silně prachovitých slínovců, které končí v etáži 121,0 

m, níže jsou slínovce reprezentující polohu izolátoru B/C.  

 

GP      KP      jíl          porozita 

 

Obrázek 4-7 Příklad využití výsledků karotážního měření ve vrtu SN-2 (Procházka in Smutek 1993). 

 

Výsledky karotážních měření byly dále  použity pro popsání laterálních změn kolektorů B a C (Ca, 

Cb) v zájmovém území.  Na obrázku 4-17 jsou na příkladu vrtů SN-5, SN-2 a LO-15 dokumentovány 

faciální přechody slínité labské facie kolektorů B a C (SN-5) do písčité orlicko-žďárské facie. 

Rozhraní jednotlivých kolektorů a izolátorů (poloizolátorů) byla interpretována na základě 

geologického popisu vrtného jádra, karotážního měření chemostratigrafie (určení obsahu karbonátů).   

Ca

aa

aa

aa

aa

aa 

B/C

aaaa

aaaa

aaa 
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Obrázek 4-8 Laterální změny kolektorů mezi rajony Chrudimská křída  a Vysokomýtská synklinála  

(převzato a upraveno, podle Čecha 2013). 

 

Ve vybraných hydrogeologických rajonech byly Geofyzikálním ústavem AV ČR (Špičáková, Uličný) 

vytvořeny geologické řezy, kde byly využity údaje o stratigrafických rozhraních  geologických vrtů s 

provedeným karotážním měření. V rajonu 4310 Chrudimská křída  byl např. vyhotoven  geologický 

řez  směru JV – SZ  s přesahem do rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála, kde byly využity výsledky 

karotážního měření na vtrtech SN-2 Popovec a SN-5 Blansko a dale dva řezy směru JZ – SV, kde byly 

mj. využity i výsledky karotážního měření na průzkumném geologickém jádrovém vrtu 4310_02W 

(viz obr. 3-4) Valy nad Labem.   

 

Kolektor A, představovaný perucko-korycanským souvrstvím, je na území rajonu velmi proměnlivý 

pokud jde o zachovanou mocnost i litofaciální náplň. Příčinou této proměnlivosti je především 

předkřídový reliéf. Východně od středu HGR 4310 vystupuje jižní část novoměstsko-holické 

paleoelevace (Vajdík et al. 1978, Valečka in Herčík a kol. 1999), která v počátcích křídové 

sedimentace v Českém masívu měla funkci významného rozvodí (Uličný et al., 2009b; obr. 4-6). 

Paleodeprese, lemující tuto elevaci z východní i západní strany, náležely podle interpretace Uličného 

et al. (2009b) ke dvěma rozdílným drenážním systémům. Zatímco tzv. přeloučsko-markovická deprese 

představovala okrajovou část centrálního paleodrenážního systému české křídy, odvodňovaného k 

severu, tzv. podlažická deprese je považována těmito autory za relikt většího paleoúdolí směřujícího k 

JV (viz obr. 4-6, skutíčské údolí jako součást systému interpretovaného svrateckého paleoúdolí 

směřujícího k JV). Mlaší cenoman je vyvinut jako soubor poměrně mělkovodních písčitých facií, 

interpretovaných nejčastěji jako sedimenty prodelty až břežní líce. Odkryvy nejvyšší části sekvence 

CEN6 i Škrovádu ukazují na výrazný vliv přílivo-odlivového režimu. U jižního okraje HGR 4310 
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existoval v pozdním cenomanu zřejmě průliv, v němž docházelo k zvětšení přílivu a odlivu, čemuž by 

nasvědčoval záznam reaktivace dun a protisměrného zvrstvení v odkryvech u Škrovádu. 

Při výraznějších lokálních vyvýšeninách paleoreliéfu vznikaly při kulmninaci cenomanské transgrese 

v pozdním cenomanu rovněž tzv. příbojové facie, z nichž nejznámější je pravděpodobně lokalita 

Chrtníky (Žítt et al., 2006; Zágoršek a Vodrážka, 2006).  

Mladší jednotky, řazené do genetických sekvencí TUR1-7 a CON1,2 a vyšších, jsou vyvinuty ve 

faciích typických pro labskou křídu, tj. jako zdánlivě monotónní sled vápnitých prachovců a slínovců 

(s výjimkou sekvence TUR 2, viz níže). Je třeba zdůraznit, že u těchto distálních ekvivalentů písčitých 

příbřezních uloženin není možné přímo z litologických znaků či jejich vyjádření v karotážních 

křivkách interpretovat vnitřní stavbu kterékoli genetické sekvence. Hranice genetických sekvencí jsou 

zde korelovány z proximálních facií a hlavními litologickými znaky pomáhajícími určit jejich pozici v 

profilu jsou znaky stratigrafické kondenzace, zejména glaukonitické horizonty, akumulace 

fosfatických konkrecí či přepracovaných lito- a bioklastů, bioturbované hraniční plochy. Genetická 

sekvence TUR2 odpovídá ve standardní regionální stratigrafii svrchní části bělohorského souvrství a 

přibližně se kryje se „Zahálkovským“ pásmem/souvrstvím IV ve starším členění, dodnes v regionu v 

praxi užívaným. Ve východní a v centrální části HGR je tato jednotka představována hlavně 

bioturbovanými, prachovito-slinitými pískovci až prachovci. Směrem na západ hrubší klastické složky 

ubývá. Prominentní transgresní plocha odděluje TUR2 od nadloží, v sekvencích TUR3-4 převládají 

slinité facie, s výjimkou poloh jemnozrnných prachovitých pískovců ve vyšší části TUR4. 

 

Strukturní stavba rajonu v řezech  

Řez SV1 (obr. 4-10) probíhá na západ od centra HGR 4310. Jižní část řezu, vzhledem k úklonu 

vrstevních celků v této části pánve k SSV, zastihuje turonský sled jen v jeho nejnižší části. Postupně 

směrem k SV přibývá zachovaná mocnost turonu a postupně i sekvence CON1 a CON 2, ve vrtu RPV-

26 Dašice, téměř na hranici HGR, pak vystupuje i nadložní březenské souvrství v reliktní mocnosti. 

Řez zastihuje vyklínění cenomanského kolektoru A , náležejícího tzv. přeloučsko-markovické depresi. 

Ve vrtu RPV-25 již na podloží křídy spočívá přímo spodní turon, sekvence TUR 1; vyvýšený reliéf 

podloží křídy je západním okrajem novoměstsko-holické elevace. Jedinou výraznější deformační 

strukturou je chrudimský zlom směrz SZ-JV, se skokem přes 50 m a těsnící hydrogeologickou funkcí 

(Herčík et al., 1999).  

Řez SV2 (obr. 4-11) je veden na SV od Skutíčka, přes areál tzv. podlažické deprese vyplněné 

cenomanskými sedimenty. Tyto uloženiny kolektoru A zde vznikly jako výplň jen částečně 

dochovaného paleoúdolí, jež Uličný et al. (2009b) považují za součást východního paleodrenážního 

systému. Řez prochází přes několik vrtů uranového průzkumu z 60. let 20. stol. v této zóně vyšších 

mocností cenomanu. Od vrtu SN-3 Ostrov dále k severu je již cenoman přítomen na bázi křídy jen 

jako transgresní reziduum nebo zcela chybí, v důsledku vyššího paleoreliéfu novoměstsko-holické 

elevace. Podobně jako u řezu SV_1 je zde zachycen monoklinální úklon chrudimské křídy k SSV, 

přerušen je subvertikálním zlomem jižně od vrtu CHR-2. Těsně za severní hranicí rajonu je pak 

křídový sled postižen zlomy tzv. zámrské zlomové zóny, podél níž je severní kra s vrtem 4270_03 

Radhošť zaklesnuta o 150 m.  

Řez SZ1 (obr. 4-12) na obou koncích zasahuje za hranice HGR 4310 a jeho trasa je několikrát lomená, 

nejvýrazněji v místě vrtu RPV-18 Rosice, kde lom řezu způsobuje zdánlivý souběh ve skutečnosti 

uniformního úklonu monoklinály chrudimské křídy. Mezi vrty SK-25 a RPV-18 vyznívá chrudimský 

zlom, jehož případný skok zde nebylo možné ověřit. Řez zastihuje elevaci v okolí vrtu RPV-25, 

podlažickou depresi dále na V, a v nejvýchodnější části pak zónu další dílčí elevace 
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předcenomanského reliéfu, jižní výběžek novoměstsko-holické elevace v okolí vrtů LO-4 Mravín a 

SN-2 Popovec. Interpretaci, že tato elevace vznikla v důsledku synsedimentární tektonické aktivity, 

která byla znovu oživena ve středním turonu, podporují i erozivní plochy v okolí báze sekvence TUR 

4 a redukce některých dílčích jednotek této sekvence. Podobné jevy jsou dokumentovány z dalších 

vrtů ve východním a sv. okolí (ZK-1 Zámrsk, VS-1a, aj.) a v mapě naznačují zónu turonského 

výzdvihu zhruba ssv. směru.  

U východního konce řezu, od bodu cca 1 km východně od vrtu SN-2 Popovec, je řez veden téměř 

paralelně se seismickým profilem RBSP/2011 – A, přes regionálně významnou strukturu vraclavského 

hřbetu (v dřívějším pojetí osu vraclavské antiklinály). Předběžné srovnání, byť jen v hrubém rozlišení, 

jasně ukazuje, že kromě drobného střižného narušení na km 50-51 (údolí Bětnického potoka) jsou 

vrstevní celky na východ od vrtu SN-2 uloženy subhorizontálně. 

 

 

Obrázek 4-9 Strukturní interpretace příčného řezu vraclavským hřbetem na základě reflexních seismických dat 

z profilu RBSP/2011 – A. Směr ZSZ-VSV; TWT- two-way time). Silné modré linie označují interpretované zlomové 

struktury. Podklad: část reflexního seismického profilu RBSP/2011 - A, předběžný stav po součtu a 

migraci,zobrazení s nízkým rozlišením z prezentace Karp & Günther na ČGS 26.6. 2014. 

 

Pro orientaci je na obrázku 4-9 zvýrazněn je možný ekvivalent stropu kolektoru A – báze sekvence 

TUR3, modrou čarou. Je to velmi předběžný odhad, který nebylo možné ověřit daty k seismickým 

rychlostem v křídovém profilu, tato hloubková úroveň odpovídá průměrné vrstevní rychlosti nad 

3000m/s, zřejmě díky rozsáhlé cementaci karbonátem o něco vyšší hodnotě než cca 2800m/s běžných 

v západní části české křídy. V oblasti východního svahu vraclavského hřbetu, kde samotná vrtná data 

indikují obecně pokles východního bloku kolem km 53, je v seismickém profilu evidentní struktura 

typu pop-up, tj. hrásť vyvinutá v zóně horizontálního posunu s lokálně transpresním režimem. (V 

klasické terminologii seismické interpretace by se jednalo o pozitivní „flower structure“, v české praxi 

stromečkovou strukturu). Seismická data zde tedy demonstrují, že v případě vraclavského hřbetu není 

na místě hovořit o antiklinální struktuře. Vypracované strukturní schéma obsahuje několik zlomů s 

malou výškou skoku, které korelacemi na základě karotáže nebylo možné zjistit ani ověřit, proto se v 

prezentovaných řezech neobjevují. Otázkou je i existence a funkce tzv. podlažického zlomu. 





 

 

 

 

 
Obrázek 4-10 Geologický řez SV_1 

  



 

 

 

 

 
Obrázek 4-11 Geologický řez SV_2 

  



 

 

 

 

 
Obrázek 4-12 Geologický řez SZ_1 
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4.2. HYDROLOGIE  

Hydrograficky náleží celé území mapového listu do povodí Labe. Hlavním tokem v j. části území je 

Chrudimka, její průměrný roční průtok v limnigrafické stanici Slatiňany je 3,09 m
3
/s, specifický 

povrchový odtok v tomto profilu činí 10,01 l/s/km
2
. Spád Chrudimky dosahuje v oblasti krystalinika 

13 ‰, v oblasti přechodu do křídy klesá na 1,2 ‰. Západní část území je odvodňována toky Podolky, 

Bylanky a Markovického potoka, které pramení v prostoru Železných hor a paralelně ve směru S-J 

protékají rajonem 4310. Jihovýchodní část odvodňuje Žejbro a Novohradka, SV spadá do dílčího 

povodí Loučné. Všechny uvedené toky představují oblast místní drenáže, regionální erozní bází je až 

při s. hranici mapového listu ležící tok Labe.  

Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody se na většině území listu pohybuje v rozmezí 2-3 

l/s/km
2
, pouze v okolí Chrudimi a Hrochova Týnce dosahuje velmi nízkých hodnot 0,5-1 l/s/km

2
 

(Krásný et al. 1982a). Dle zpracovaných podkladů pro hydrologický model pro rajon 4310 ve smyslu 

vyhlášky č. 5/2011 Sb.,  se průměrný specifický podzemní odtok v období 1981-2010 pohyboval 

okolo 1,81 l/s/km
2
 a v období 2001-2010 1,83 l/s/km

2
. Průtoky na tocích jsou měřeny 

v hydrologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na území rajonu se 

nachází deset hydrologických stanic: 

 

Tabulka 4-1 Přehled vodoměrných stanic ČHMÚ v rajonu 

Název toku Vodoměrná stanice 

Chrudimka Svídnice 

Chrudimka Nemošice 

Krounka Předhradí 

Žejbro Vrbatův Kostelec 

Žejbro Rosice 

Novohradka Luže 

Novohradka Úhřetice 

Loučná Zámrsk 

Loučná Dašice 

Podolka Barchov 

 

Větší část těchto stanic náleží do kategorie spolehlivosti A nebo B a má nepřetržitou hydrologickou 

řadu překrývající čtyřicetileté bilanční období.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE RAJONU 

Rozložení srážek dobře koreluje s výškopisem. Lokality s vyšší nadmořskou výškou na J a JV HGR 

4310 mají vyšší srážkové úhrny. 
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Obrázek 4-13 Výškopis [m n.m.].                        Obrázek 4-14 Průměrné roční srážkové úhrny 1981-2010 [mm/rok]. 

 

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

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

hodnot). 

Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů. 

HGR 
1961-1980 

[mm] 

1981-2010 

[mm] 

 

dif.[-] 

2001-2010 

[mm] 

 

dif.[-] 

4310 680.14 670.34 0.99 695.89 1.04 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty. 

 

HGR 

1961-1980 

[°C] 

1981-2010 

[°C] 

 

dif.[°C] 

2001-2010 

[°C] 

 

dif.[°C] 

4310 8.22 9.00 0.78 9.33 0.33 

 

Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4310 roste; zatímco u srážek z hlediska 

statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn významný trend.  

Srážkové úhrny v HGR 4310: Nebyl indikován statisticky významný trend.  

Teplota v HGR 4310: Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok s 

počátkem v roce 1963.  

 

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. Pokud byly hydrologické řady v některých stanicích kratší, byly prodlouženy metodou 

analogie. Nedostatkem pro interpretaci hydrologických řad je jejich umístění mimo uzávěrové profily 

HGR 4310. 
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Z hydrologických řad denních průtoků v referenčních vodoměrných stanicích byly vypočteny časové 

řady průměrných měsíčních průtoků a minimálních denních průtoků v měsíci pro jimi vymezená 

mezipovodí za shora uvedené období. Obě průtokové řady byly dvěma nezávislými metodami 

statisticky zpracovány pro výpočet základního odtoku.  

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ:  

-16 (4310) Novohradka (Podchlum)  

-3 (1130) Bětnický potok (Svařenka) (Stradouň.)  

-17 (1130) Novohradka (Chroustovice)  

 

MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ VE VODOPISNÉ SÍTI 

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

výsledky některých dřívějších a nových (2013-2015) hydrologických měření metodou postupných 

profilových průtoků (PPP) ve vodopisné síti hydrogeologického rajonu.  

V rámci dřívějších hydrogeologických průzkumů regionálního i lokálního charakteru byly proměřeny 

podélné průtokové profily na Novohradce, Loučné a na větším počtu jejich menších přítoků a menších 

levostranných přítoků Labe v úseku Pardubice – Přelouč. Z většího počtu uskutečněných měření byla 

vybrána ta, která jsou pro hydrometrované vodní toky referenční, tj. reflektují ustálený nebo 

kvaziustálený odtokový režim na delším úseku vodního toku při vyšších a vysokých odtokových 

zabezpečenostech. S využitím charakteristických M-denních průtoků v hydrologických stanicích 

ČHMÚ  byly následně tyto měřené průtoky v účelových profilech PPP převedeny na jednotnou 

odtokovou zabezpečenost Q290d, která přibližně odpovídá 70 % zabezpečenosti základního odtoku.  

Cílem aktuálních měření průtoků uskutečněných v rámci projektu bylo získat podklady pro porovnání 

příronů podzemních vod a poklesů průtoků ve vodopisné síti zejména s ohledem na registrovaný 

pokles odběrů podzemních vod v území a na vyvolaný vzestup hladin těchto vod. Druhým cílem bylo 

provést aktuální opakované doplňující měření v hydrologických profilech umístěných na vstupech 

vodních toků do rajonu nebo nad ústím do vodního toku vyššího řádu. Změna využití území nebyla 

v uplynulém dvacetiletí v území natolik významná, aby základní odtok z území výrazněji ovlivnila. 

Úkolem bylo dále upřesnit informaci o prostorovém režimu hydraulické vazby mezi vodopisnou sítí a 

svrchním kolektorem podzemních vod. Hydrometrické profily pro podrobné charakterizování 

základního odtoku z území byly sestaveny v roce 2013 podle archivních údajů. Byly rozmístěny 

vcelku rovnoměrně a reprezentativně po celé vodopisné síti rajonu. Měření byla uskutečněna v srpnu 

2013 a v září 2014 a v srpnu 2015 metodou rychlostního pole s využitím elektroindukčního 

hydrometrického přístroje NAUTILUS 2000.  

V roce 2013 bylo uskutečněno jedno přímé hydrometrické měření v rozsahu 81 vodoměrných profilů. 

V létě 2014 a ve velmi suchém létě 2015 byla uskutečněna tři doplňující měření v referenčních 

hydrologických profilech, které byly důležité pro navazující bilanci základního odtoku. Tyto profily se 

nacházely na vtocích vodních toků do území rajonu nebo nad ústím do vodního toku vyššího řádu. 

Měření se prováděla v celkovém počtu 3 x 14 profilů. Odtok povrchových vod z území byl v dny 

měření s výjimkou Chrudimky ustálený a měřené průtoky nebyly ovlivněny žádným druhem okamžité 

lidské činnosti. Měřené průtoky náležely podle referenčních hydrologických stanic ve správě ČHMÚ 

pásmu odtokových zabezpečeností v rozmezí Q290d a Q364d. Pro účel projektu tak byly naměřené 

údaje velmi dobře interpretovatelné. 
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Obrázek 4-15 Základní odtok ve vodopisné síti rajonu 4310 Chrudimská křída při 50% zabezpečenosti  
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Výsledky měření upřesnily a aktualizovaly informaci o prostorovém režimu odvodnění přebytků 

podzemních vod v území i naopak o břehové infiltraci povrchových vod do vod podzemních. 

Významnější přírony podzemních vod byly dříve i nyní zjištěny na Loučné od Týnišťka po Opočno, 

na dolním úseku Loučné, Svařeňce, Novohradce v úseku od Luže po Jeníšovice, na Žejbru od Podlažic 

po Rosice, na Ležáku od Zaječic po Přestavlky, na Chrudimce od Chrudimi po Tuněchody a na Struze 

od Choltic po Bezděkov. Zde byly v úsecích proměnlivých délek od dvou kilometrů do pěti kilometrů 

opakovaně ověřeny přírony podzemních vod v množství do 50 l/s, na Loučné dokonce okolo 100 l/s. 

To odpovídá specifickému příronu nejvýše 10 1/s.km. Ztrátové úseky nejsou ve vodopisné síti 

hydrogeologického rajonu významné. Byly ve velmi malé míře ověřeny v úzkých okrajových partiích 

tohoto rajonu, kde dno vodního toku tvoří výchozy propustných pískovců perucko-korycanských 

vrstev a hladina podzemních vod je v místech těchto výchozů zakleslá pode dnem vodopisné sítě 

Oproti období před dvaceti až čtyřiceti lety jsou v současné době registrovány vyšší přírony 

podzemních vod na Žejbru, Struze a Jankovickém potoce, a to vlivem zřetelných omezení odběrů 

podzemních vod v jímacích územích Podlažice, Choltice, Jankovice, Markovice a Heřmanův Městec. 

Vzestup příronů podzemních vod oproti druhé polovině osmdesátých let činí přibližně 70 l/s s tím, že 

v této dřívější době bývaly např. na Žejbru registrovány i poklesy průtoků v trase toku o 10 l/s až 20 

l/s. 

Množství příronů podzemních vod odvodňujících se do vodopisné sítě je v průběhu roku významně 

rozkolísané s tím, že ve vlhkých obdobích je až desetinásobně vyšší než ve velmi suchých obdobích, 

kdy jsou tyto přírony nízké až velmi nízké. 

Hydrologické výstupy jsou dále v textu navázány na informace o litologické a tektonické stavbě území 

a na hydrogeologické informace o vymezení kolektorů a izolátorů a o směru proudění podzemních vod 

v hodnoceném území. Základní odtok ve vodopisné síti při zabezpečenosti 50% je uveden na obrázku 

4-16. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE 

Chrudimská křída je tvořena sedimentárními horninami jihovýchodního okraje české křídové pánve. 

Chrudimskou křídu lze charakterizovat jako monoklinálu ukloněnou mírně k severovýchodu, pod 

úhlem asi 1,5°. Na jihovýchodě přechází monoklinála do příčného průhybu označeného jako týnecká 

synklinála a dále na východ je vymezena osou hrásťové strukuty Vraclavského hřbetu.  

Na severu je hranicí Labe, na severovýchodě je obdobně hranicí řeka Loučná, východní hranice vůči 

hydrogeologickému rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála je dle rajonizace (Olmer et al. 2006) 

spojnicí obcí Radhošť – Vraclav – Řepníky – Chlum – Střítež, tedy předpokládaným průběhem osy 

hrásťové struktury Vraclavského hřbetu.  Je navržen dle nových zjištěných výsledků posun této 

hranice (kapitoly 5 a 10). 

Jižní okraj rajonu je tvořen výchozy krystalinika tepelsko-barrandienské jednotky (středočeské oblasti) 

a to hlinské zóny na východě a dále k západu železnohorský pluton, chrudimské spodní paleozoikum a 

železnohorské proterozoikum (Mísař a kol. 1983). Horniny těchto jednotek se objevují i v podloží 

křídy (Chaloupský in Malkovský a kol. 1974). 
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Z hydrogeologického hlediska je možno zájmové území rozčlenit na tři základní jednotky, které se liší 

vzájemně charakterem zvodněných systémů, hydrogeologickou funkcí zastoupených hornin, 

zákonitostmi proudění podzemních vod i regionálními rysy hydrochemické zonálnosti. 

Hydrogeologický masív reprezentuje zónu rozšíření hornin železnohorského plutonu a chrudimského 

paleozoika, pánevní zvodněný systém je zastoupen křídovými sedimenty j. okraje české křídové 

pánve, průlinové kvartérní kolektory jsou reprezentovány fluviálními písky a štěrky údolních niv 

Labe, Chrudimky a Loučné.  

Pánevní zvodněný systém reprezentují okrajové partie křídové pánve. Svrchnokřídové sedimenty sv. 

svahu Železných hor mají vzhledem k hydrogeologickému charakteru podloží i nadloží předpoklady 

pro existenci významného zvodněného systému zejména v oboru psamitů perucko-korycanského 

souvrství. Okraj křídové pánve představuje infiltrační zónu vodohospodářsky významných území 

(markovická struktura, podlažická deprese), neboť jsou zde vytvořeny dobré předpoklady (výchozy 

hrubozrnných pískovců na úbočích sv. svahů, vysoké atmosférické srážky - kolem 680 mm ročně - v 

povodích s vysokým podílem plochy lesních porostů) pro doplňování nádrže podzemní vody. Křídový 

zvodněný systém je závislý především na dotaci z atmosférických srážek, v místech průchodu potoků 

a řek pískovci korycanských vrstev dochází navíc i k vcezu povrchových vod (Chrudimka u 

Škrovádu). Aktívní infiltrační plocha je zmenšena lokálně relativně nepropustným pokryvem hlín. 

Směr proudění podzemních vod je dán generelně sklonem vrstev do centra pánve, tj. k SSV, místy se 

na jeho utváření podílí modelace předkřídového reliéfu a tektonické poměry. 

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Vymezení kolektorů a izolátorů v HGR 4310 Chrudimská křída navazuje na interpretaci 

hydrogeologické syntézy české křídové pánve a výsledky nejnovějších regionálních 

hydrogeologických průzkumů v dílčích částí rajonu 4310 Chrudimská křída: Heřmanoměstecko 

(Smutek, 1993), Novohradka (Smutek, 1993), Choltice-Luhy (Smutek 1998), Podlažice (Smutek, 

2000). V neposlední řadě byly využity poznatky získané při realizaci nových průzkumných 

geologických a hydrogeologických vrtů na lokalitách Orel, Svinčany, Veselí u Přelouče a Valy nad 

Labem, které byly prováděny v rámci projektu.  

Na obrázku 4-14 je uvedeno litologické schéma svrchnokřídových sedimentů v rajonu 4310 

Chrudimská křída. Na základě vodohospodářské významnosti zastoupených kolektorů bylo přijato 

schéma, podle kterého v území na Z od chrudimského zlomu je vymezen pouze kolektor A, v území 

na V od zlomu jsou vymezeny kolektory A, B a C. Při vymezování kolektorů bylo rovněž 

přihlédnuto k hydrogeologické funkci izolátoru A/B, který je v lokálních podmínkách tektonicky 

porušen a vyčleňuje spojený kolektor A a B s převážně puklinovou propustností (např. v okolí 

Podlažic). 

 

Kolektor A 

Plošné vymezení kolektoru A je dáno vymezením předmětného rajonu s tím, že v tzv. holicko-

novoměstské elevaci kolektor A chybí (vykliňuje), příp. je vyvinut v nepříznivém jílovitém vývoji. 

Rozsah mocnosti a litofaciální vývoj perucko-korycanského souvrství (cenoman) kolektor A jsou 

výrazně ovlivněny elevacemi podložního reliéfu. V rajonu 4310 se vyskytuje několik menších elevací 

u jeho jihozápadního okraje (zde i s výskytem „příbojové“ facie na malých plochách), a take rozsáhlý 

výběžek holicko-novoměstské elevace (viz obr. 4-17), který zaujímá východně od Chrudimi 

významnou část s. a sv. okraje rajonu.  
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Tento výběžek s absencí perucko-korycanského souvrství od sebe odděluje dva areály, v nichž se toto 

významné souvrství vyskytuje souvisle a v mocnostech až 70 m (Herčík a kol. 1987). Západní areál je 

označovaný jako přeloučsko-markovická deprese, východní areál jako podlažická deprese. 

V oblasti přechodu do rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála dochází v Chrudimské křídě k redukci 

mocnosti perucko-korycanského souvrství až na prvé metry (SN-2 Popovec, D-2 Domoradice, LO-6 

Stradouň). 

V obou depresích se vyskytují perucké vrstvy (cenoman). V přeloučsko-markovické depresi mají 

perucké vrstvy menší rozsah, mocnosti do 10 m (jednoduchý vývoj, zpravidla jeden cyklus uzavřený 

jílovci). 

 

 

Obrázek 4-16 Nově vymezená pozice kolektorů a izolátorů v HGR 4310 - Chrudimská křída. 

 

V podlažické depresi se perucké vrstvy vyznačují vývojem až 30 m mocné sekvence s cyklickou 

stavbou. Cykly, jichž je v profilu peruckých vrstev až sedm, gradují od báze do nadloží, od 

hrubozrnných až štěrčíkovitých pískovců přes jemnozrnné pískovce do tmavých jílovců, z části 

uhelných. Nad cyklickou sekvencí byly v některých vrtech při jv. okraji rajonu zjištěny prachovce až 

jílovce s laminami a čočkami pískovců, zčásti glaukonitických (tzv. kanafas). Tento litotyp, řadí Čech 

(1990) k tzv. přechodnému vývoji, typickému pro rajony 4270 Vysokomýtská synklinála a Ústecká 

synklinála v povodí Orlice a Svitavy (HGR 4231, 4232).  

Korycanské vrstvy (svrchní cenoman) mají v obou zmíněných depresích téměř výhradně 

pískovcový vývoj. Pískovce mají proměnlivou zrnitost a obsah základní hmoty, v některých polohách 

jsou vápnité. Řídce se v nich objevují vložky prachovců až jílovců (Čech 1990), Valečka (1989). 

Mocnosti se pohybují hlavně mezi 15 m – 20 m, maximální mocnosti jsou známy z okolí Přelouče a 

jjv. od Hrochova Týnce (Luže 50 m – 55 m, Skutíčko 60 m).  Propustnost kolektoru A je puklino-

průlinová či průlinová. 

mezilehlý izolátor  
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K důležitým skutečnostem patří dále uvedení existence tektonicky propojeného kolektoru A 

s kolektorem B, který je aktivován vrty řady V (V-1 až V-6N) v jímacím území Podlažice. Z důvodu 

propojení obou kolektorů puklinovými systémy zde převažuje puklinová propustnost.  

V podání Herrmanna (1987) je termínu „podlažická deprese” přiřazen regionální význam; je 

definována jako východní podcelek Chrudimské křídy (rajon 431) mezi Hrochovým Týncem a Skutčí. 

Je charakterizována protáhlým tvarem s maximální mocností perucko-korycanského souvrství. 

Původně hojně používaný termín „podlažická deprese” zavedený Zimou (1959) je vztažen 

k morfologicky nápadnému kotlinovitému uzávěru křídových sedimentů, kterými protéká Žejbro a kde 

byla registrována výrazná pramenní aktivita. 

V období posledních let při reambulaci strukturně-tektonického plánu území v ploše HGR Chrudimská 

křída byl Čechem (ČGS) v okolí Chrudimi na základě rozdílů bází bělohorského souvrství (až 50 m) 

vyčleněn tzv. chrudimský zlom. Jeho průběh kopíruje místy údolí Chrudimky jižně od Chrudimi, je 

doložen i litofaciálním přechodem v bělohorském souvrství a s tím souvisejícími hydrogeologickými a 

hydrochemickými indiciemi – viz dále v textu.  

 

Izolátor A/B 

Prvý mezilehlý izolátor A/B (v pojetí Soukupa se jedná o polohu IIIa), který vyděluje kolektory A a B 

je víceméně spojitý. Průměrná mocnost se pohybuje od 0,5 m do 2,0 m (výjimečně i více) a je tvořen 

glaukonitickými jílovci, glaukonitickými slínitými prachovci. Funkce izolátoru A/B je dokumentována 

v rámci přítokových zkoušek na hydrogeologických vrtech, nezávislost kolektoru B je dokumentována 

odlišnými piezometrickými úrovněmi hladin. V okolí Podlažic je dokumentováno tektonické porušení 

izolátoru A/B.  

 

 

Obrázek 4-17 Vymezení holicko – novoměstské elevace  
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Obrázek 4-18 Mapa mocností kolektoru A 

Kolektor B 

Jak již bylo zmíněno výše, na základě shody řešitelského týmu byl vymezen kolektor B v rajonu pouze 

v území na východ od chrudimského zlomu, v území na západ od chrudimského zlomu v tzv. 

přeloučsko-markovické depresi samostatný kolektor netvoří. Z důvodu litofaciálního vývoje zde 

nejsou vytvořeny podmínky pro oddělený oběh podzemních vod. V jímacím území Choltice – Luhy 

jsou dokumetovány kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství, které jsou však lokální a jsou 

tektonickou predispozicí území a vertikálním púřetékáním vod z cenomanského kolektoru (na vrtu 

4310_04A Svinčany kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství nebyly dokumentovány).  

Kolektor B je obecně vázán na prachovce až pískovce bělohorského souvrství spodnoturonského stáří. 

Z hlediska kolektorských příznivých vlastností má písčito-pracovitý vývoj výraznější rozšíření 

v orlicko-žďárské oblasti (vysokomýtská synklinála aj.), ve směru na západ až severozápad od 

Stradouně až Chrudimi dochází ke změnám, jsou více až dominantně zastoupeny slínité prachovce, 

slínovce až kalové slínité vápence. Laterální faciální změny v sedimentech březenského souvrství 

na SV rajonu Chrudimská křída lze dokumentovat ve vrtech SN-4a (Dobrkov) a SN-5 (Blansko). 

Markantně k této faciální změně dochází v okolí chrudimského zlomu (viz výše), tato faciální změna 

je s velkou pravděpodobností doprovázena i změnou celkové mocnosti bělohorského souvrství.  

Proto je kolektor B v rámci rajonu Chrudimská křída hodnocen zvlášť pro západní subčást (na západ 

od chrudimského zlomu), která je ztotožněna s přeloučsko-markovickou depresí v pojetí Herrmanna  a 

kol. (1987) a zvlášť pro východní subčást, kterou lze s určitými výhradami ztotožnit s podlažickou 

depresí.  

V přeloučsko-markovické depresi jsou kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství hodnoceny 

sporadicky, chybí komplexnější údaje o jejich charakteru, vývoji a vazbách na kolektor cenomanský. 
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Z důvodu litofaciálního vývoje (labská slínitá facie) zde nejsou vytvořeny podmínky pro významný 

oddělený oběh podzemních vod. V dílčí části rajonu – Přeloučsko –  markovické depresi bělohorské 

souvrství spodního turonu samostatný kolektor netvoří, naopak je v ploše rajonu považováno spolu 

s jizerským souvrstvím (střední turonu) za nadložní izolátor.  Dílčí údaje z lokality Choltice-Luhy 

(vrty CH-2a, CH-4a) naznačují, že samostatnost spodnoturonského kolektoru je pouze lokální. 

Pozitivní výtlačná úroveň spodnoturonské zvodně je dána tektonickou predispozicí území a 

vertikálním přetékáním vod z cenomanského kolektoru. 

V podlažické depresi jsou naopak příznivé kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství hodnoceny 

řadou vrtů (např. BO-2, JS-2, RA-2, SN-4A, SN-5a, CHR-2). Dle shody řešitelských týmů je tedy pro 

východní části rajonu (od chrudimského zlomu na východ) hodnocen kolektor B. Plošné rozšíření 

výchozů kolektoru B je znázorněno na obrázku 4-19. 

 

 

Obrázek 4-19 Plošné rozšíření výchozů kolektoru B (v západní části rajonu má bělohorské souvrství charakter 

izolátoru) 

 

Izolátor B/C 

Druhý mezilehlý izolátor B/C (v pojetí Soukupa souvrství V – VII), který odděluje kolektory B a C 

nabývá mocností do 20 m – 40 m. Z litologického hlediska se jedná o slínovce, vápnité jílovce až 

prachovité či kalové vápence. Funkce izolátoru B/C je dokumentována v rámci přítokových zkoušek 

na hydrogeologických vrtech, nezávislost kolektoru B a C je dokumentována odlišnými 

piezometrickými úrovněmi hladin. 

 

Kolektor C 

V chrudimské křídě je jizerské souvrství při východním okraji rajonu zachováno téměř v úplné 

mocnosti (135 m – 160 m), je zde dokumentována řadou jímacích objektů a pramenních vývěrů.  
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Kolektor C je obecně vázán na prachovce, pískovce a jejich varianty (např. rohovce, vápnité pískovce 

aj.) v rámci jizerského souvrství střednoturonského stáří. K určitému specifiku pro východní a 

jihovýchodní část východočeské křídy (v orlicko-žďárské faciální oblasti) patří rozdělení jizerského 

souvrství na dvě relativné samostatné celky. Pro prvý – nižší – Soukup vymezuje souvrství VIII a pro 

druhý – vyšší cyklus – pak souvrství IX. Mezi souvrstvími VIII a IX je vyvinuta poloha slínovců až 

slínitých prachovců.  

Je logické, že existence dvou poloh s kolektorskými vlastnostmi s mezipolohou s vlastnostmi 

poloizolátoru se projevuje hydrogeologicky – v některých částech hg. struktury lze vymezit celky se 

samostatným oběhem a režimem podzemních vod. Proto dochází k rozdělení kolektoru C na kolektor 

Ca (nižší část jizerského souvrství [VIII]) a kolektor Cb (vyšší část jizerského souvrství [IX]).  

Kolektor Ca a Cb 

V chrudimské křídě je jizerské souvrství (při východním okraji rajonu zachováno téměř v  úplné 

mocnosti 135–160 m), je zde dokumentována řadou jímacích objektů a pramenních vývěrů.  

Nižší cyklus jizerského souvrství je vyvinut ve facii prachovců a prachovitých slínovců (VIII) o 

mocnosti do 20,0 m. Podzemní vody tohoto souvrství se odvodňují převážně do výše položených 

přítoků Novohradky (např. lokalita Jenišovice JS-1, prameniště Měrkovec – Mentourský (Měrkovský) 

potok). Kolektorské vlastnosti jsou dokumentovány v oblasti chrudimské křídy severně od spojnice 

obcí Hroubovice – Voletice, převažuje směr proudění V-Z. Poloha slínovců až slínitých prachovců je 

vnímána jako třetí mezilehlý izolátor je tvořen slínovci a prachovci, lokálně může mít charakter 

poloizolátoru, jeho mocnost nepřesahuje 30 m. 

 

 

Obrázek 4-20 Plošné rozšíření výchozů kolektoru C 

 

Vyšší cyklus jizerského souvrství je vázán na prachovce a jemnozrnné pískovce IX, které jsou 

vyvinuté v oblasti vraclavského hřbetu ve východní části rajonu. Kolektor má volnou hladinu 
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podzemní vody. Infiltrace probíhá po celé ploše, odvodňuje se četnými vydatnými prameny 

(puklinové a vrstevní) v erozních údolích a plynulými přírony do potoků v těchto údolích. Poměrně 

rychlé proudění podzemní vody směřuje k Z až SZ a S. Nejvydatnější prameny vyvěrají v okolí 

Vraclavi (např. Sv. Mikuláš několik l/s) a v údolí Bětnického potoka (Svařeňka) v okolí obcí Popovec, 

Domoradice a Svařeň.  

Detailní vyčlenění kolektorů Ca, Cb v rajonu Chrudimská křída je velmi obtížné. Důvodem jsou 

relativně malé plošné výchozy vyšších částí jizerského souvrství, omezené takřka výlučně na 

vraclavský hřbet, a dále určitá nejasnost v laterálním rozšíření pískovců až prachovců souvrství IX 

s kolektorskými vlastnostmi na západ, které lze ztotožnit s místem přechodného odvodnění obou částí 

jizerského souvrství není mnoho a nejsou „per partes“ z bilančního hlediska významné. Proto bylo 

z hydrogeologického hlediska rozhodnuto o sloučení obou cyklů jizerského souvrství do jednoho 

(nečleněného) kolektoru C. Plošné rozšíření kolektoru je znázorněno na obrázku 4-19. 

 

V severovýchodní části rajonu dále sedimentovaly vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství 

(svrchní turon – coniak), v nejvyšší části se silicifikovanými polohami (rohatecké vrstvy), se 

uchovaly jen u sv. okraje rajonu 4310. Jejich úplná mocnost dosahuje až 100 m. Rohatecké vrstvy 

(coniak) jsou tvořeny polohami měkkých vápnitých pískovců, které se střídají s polohami tvrdých, 

silicifikovaných jílovitých vápenců (ve starší literatuře jsou označovány jako „zvonivé opuky 

inoceramové“ – výchozy v údolí Zmínky).  

 

Kvartérní kolektor 

Kvartérní pokryv svrchnokřídových sedimentů tvoří eluviální sedimenty charakteru jílovotopísčitých 

hlín, deluviální sedimenty a fluviální písčitoštěrkovité sedimenty, místy s terasovým vývojem (Labe, 

Loučná, Chrudimka, Novohradka). Kvartérní sedimenty s pásmem povrchového rozpojení podložních 

svrchnokřídových hornin do hloubek 10–5,0 m tvoří vrstvu s kolektorskými vlastnostmi. V tomto 

případě se jedná o mělký oběh podzemní vody, k infiltraci dochází v celé ploše rajonu vyjma výchozů 

hornin kolektorů A, B a C. Kolektor kvartérního pokryvu a pásma povrchového rozpojení je 

odvodňován v místě erozních bází přírony do povrchových toků. 

 

ZÁPADNÍ ČÁST HGR 4310 – přehled hydraulických parametrů a proudění podzemní vody na 

základě publikovaných údajů 

Perucko-korycanské souvrství zastoupené psamity se vyznačuje porozitou průlinovou, doplněnou i 

porozitou puklinovou. Jeho plošně největší a nejmocnější výskyty jsou omezeny na sníženiny 

předcenomanského reliéfu – na podlažickou a přeloučsko-markovickou depresi. Z hydrogeologického 

hlediska tvoří souvrství jediný hydraulický celek, jehož výchozy podle styku s krystalinikem tvoří 

infiltrační zónu celého pánevního zvodněného systému. Změny hodnot hydraulických parametrů 

perucko-korycanského souvrství v j. části zájmového území vyplývají z místních litologických a 

tektonických poměrů daleko více než ze změn mocnosti tohoto kolektoru, která pouze nevýrazně 

ovlivňuje jeho transmisivitu. Výraznější pokles transmisivity směrem k S a SV v okolí Pardubic a 

Dašic je projevem ubývající mocnosti perucko-korycanského souvrství, které směrem k SV vykliňuje. 

Při okraji křídy podél sv. okraje Železných hor dochází od území v okolí Heřmanova Městce (hodnoty 

indexu transmisivity Y 6,9-7,3) dále k JV (do okolí Chrudimi) k poklesu transmisivity perucko-

korycanského souvrství - Y se pohybuje v mezích od 4,6 do 6,1. Všeobecně nízkou transmisivitou se 

vyznačují sedimenty perucko-korycanského souvrství ve výchozových partiích. Vrty situované v 
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těchto oblastech (tzn. v infiltračních územích), např. v Rabštejnské Lhotě, Podhůře či Palučinách i na 

dalších lokalitách při sv. svahu Železných hor, vykazují podstatně nižší transmisivitu (rozmezí Y 5,0-

5,8) než nepříliš od nich vzdálené vrty situované však již v místech, kde je perucko-korycanské 

souvrství kryto izolátorem až poloizolátorem bělohorského souvrství - rozmezí indexu Y těchto vrtů 

činí 6,0-7,3. Krásný et al. (1982b) naznačuje, že příčinou rozdílů v propustnosti hornin infiltračních a 

drenážních oblastí (popř. oblastí podzemního průtoku) jsou hydrogeologické, morfologické a 

tektonické faktory. Prakticky v celém území výskytu křídových sedimentů je rozšířená bazální křídová 

zvodeň perucko-korycanského souvrství.  

Hladina podzemní vody je napjatá s pozitivní piezometrickou úrovní, volná hladina (15-20 m pod 

terénem) je pouze v oblasti výchozů perucko-korycanského souvrství. Pro proudění podzemních vod v 

této zvodni jsou charakteristické rysy širších regionálních souvislostí, které vyplývají z 

hypsometrických poměrů křídové pánve. Nádrž podzemní vody je doplňována pouze na jižním okraji 

jednak přímou infiltrací srážek do výchozů kolektoru a jednak influkcí povrchových toků na rozhraní 

křídy a krystalinika. Efekt přímé influkce byl pozorován již Zimou (1958) na potoce Žejbro a ověřen 

při provozu podlažických jímacích vrtů, které při zvýšeném odběru tok Žejbra zcela vysouší. Obdobná 

influkce je pravděpodobná i na ostatních tocích přitékajících ze Železných hor (Ležák, Anenský potok, 

Novohradka). K přírodní drenáži nádrže podzemních vod dochází artéskými vývěry v údolích toků, v 

místech, kde je tektonicky porušená těsnost artéského stropu. Proud podzemní vody k severu postupně 

slábne, takže poslední vývěry lze očekávat na dolní Novohradce. 

Nádrž podzemní vody v západním úseku chrudimské křídy člení chrudimský zlom na dvě části. 

Východní-pardubická část má při omezené dotaci (přetok z podlažické deprese?, influkce z 

Chrudimy?) a hlubokém uložení pomalý oběh vody. Významná nádrž podzemní vody se vytváří 

západně od chrudimského zlomu v markovicko-přeloučské depresi. Zde se také realizují významné 

odběry v Markovicích, Heřmanově Městci, Jankovicích a Řečanech. Tento úsek chrudimské křídy má 

proti podlažické depresi ještě menší výchozy kolektoru, a tedy i menší přímou dotaci. Značná část 

podzemní vody se tvoří influkcí z toků na tektonické hranici křídy. Detailním průzkumem pro 

odkaliště Elektrárny Chvaletice byl dokumentován silný přítok podzemní vody po tektonických liniích 

z krystalinika do kolektoru A. Proud podzemní vody sestupuje k SZ k hlavní drenážní bázi – toku 

Labe. Tento proud se opět postupně zeslabuje přírodními artéskými vývěry a odběry podzemních vod 

(Herčík-Herrmann-Valečka 1999). 

Většina pramenů je na bázi perucko-korycanského souvrství v nadmořské výšce cca 320 m, vydatný 

(1,2 l/s) je např. rozptýlený vývěr v Janovicích. V řadě hydrogeologických prací a posudků ze sv. 

svahu Železných hor (Zima 1960, Vrba 1958, Václavík l977, Tichý 1968) je při posuzování vlivu 

tektoniky na proudění podzemních vod přeceňován její význam v tom smyslu, že se předpokládá 

existence tektonicky omezených ker a jejich hydrogeologická samostatnost, která vede ke konstrukci 

řady neprokázaných zlomů a úvahám o jejich nepropustnosti (Krásný et al. 1982b). Nízká vydatnost či 

specifická vydatnost zjištěná na některých vrtech je způsobena především slabou propustností 

zkoušeného horninového prostředí. 

Spodní část bělohorského souvrství tvoří málo pevné slínovce, které výše přecházejí do pevných 

spikulitových slínovců s projevy kalcitizace a silicifikace, s prachovito-písčitou příměsí, při v. hranici 

rajonu 4310 až prachovito-písčitých. V severozápadním výběžku rajonu 4310 (v okolí Přelouče) 

spikulitové slínovce chybějí a celé bělohorské souvrství je ve facii monotónních slínovců, litologicky 

neodlišitelných od slínovců jizerského souvrství. Bělohorské souvrství lze na základě hydraulických 

parametrů ve vrtech v j. a v. části zájmového území pokládat za puklinový kolektor, který směrem k S 

přechází v izolátor, cca na linii Choltice-Medlešice-Chroustovice. Silně tektonicky porušené 

bělohorské souvrství v okolí Chrasti u Chrudimě tvoří s podložním perucko-korycanským souvrstvím 
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jediný hydrogeologický celek. Skupina vrtů v Bylanech má hodnoty indexu Y v rozsahu 5,0-5,9, 

největší transmisivita je zjištěna na dvou vrtech ve Slatiňanech (Y 6,0 a 6,2) a na studni chrudimské 

sodovkárny (Y = 6,6).  

Další zvodeň je vázána na horniny bělohorského, jizerského a teplického až březenského souvrství, 

které leží v nadloží perucko-korycanského souvrství. Protože hlouběji uložené polohy těchto souvrství 

jsou jen velmi slabě propustné a zvýšení propustnosti je omezeno pouze na pásmo připovrchového 

rozpojení hornin, lze tento komplex považovat ve vztahu k podložnímu kolektoru perucko-

korycanského souvrství za stropní izolátor nebo v blízkosti výchozů perucko-korycanského souvrství 

za poloizolátor. Charakter izolátoru bělohorského až jizerského souvrství je dokumentován i 

rozdílným napětím bazální zvodně a zvodně svrchní, která má volnou hladinu podzemní vody. 

Transmisivita zjištěná ve vrtech se pohybuje v širším rozmezí daném hodnotami Y 3,9 až 6,6. Nejnižší 

transmisivitu vykazují vrty ve Stolanech (Y 3,9 a 4,5), Generelní směr proudění podzemní vody v 

turonských kolektorech je dán morfologickou stavbou území, která sklonem vrstev k SZ predisponuje 

jeho směr. Svrchní zóna proudění podzemních vod je vázána pouze na pásmo povrchového rozrušení, 

jehož hloubka se bez závislosti na litostratigrafické jednotce (bělohorské až jizerské souvrství) 

pohybuje do 10 m. 

 

NEJVÝCHODNĚJŠÍ ČÁST HGR 4310 – přehled hydraulických parametrů a proudění podzemní 

vody na základě publikovaných údajů 

Východní část rajonu lze zhruba vymezit v území vraclavského hřbetu a povodí Novohrádky v širším 

okolí Luží. Tato část HGR 4310 tvoří přechod mezi Chrudimskou křídou na Z a Vysokomýrskou 

synklinálou na V. Do zájmového území rajonu 4310 náleží z. část vraclavského hřbetu na Z od 

hydrogeologické rozvodnice v linii Vraclav-Pustina-Hluboká.  

Východní část rajonu (na rozdíl od západní) je charakteristická přítomností všech výše zmiňovaných 

kolektorů: A, B, Ca, Cb. 

Mezilehlý izolátor B/A (pokud se vůbec vyskytuje) má charakter spíše poloizolátoru. V centrální části 

Luže-Volenice je v kolektorech A+B vysoká transmisivita, v jejím okolí transmisivita střední, přičemž 

z JZ nejsou žádné údaje. To souhlasí s výzkumy Smutka (1993) v nichž má na Z od Luží kolektor B 

transmisivitu v řádu x.10
-4

 m
2
/s; poloizolátor B/A: T=7,6.10

-5
 m

2
/s a propustnost k=3,9.10

-7
 m/s a 

kolektor A transmisivitu v řádu x.10
-4

 m
2
/s. 

Velmi důležitou roli hraje Novohrádecký zlom na Z od Luží (Košumberka), kde Smutek (1993) udává 

jeho vektorovou průtočnost v podélném směru řádu 10
-2

 m
3
/s, kdežto v příčném směru o 2 řády nižší 

10
-4

  m
3
/s. Vlastní tektonické pásmo má drenážní funkci, přizlomové partie (na V) mají těsnící funkci. 

Tabulka 4-4 Hydrogeologicky významné jednotky a jejich indexy transmisivity Y v oblasti Novohrádky 

 na listu 14-31 (Burda 2001) 

stratigrafie hydrogeologický obsah Ymin Ymax Y Ø n 

Kb kolektor B centrální oblast Luže  6,53  1 

  okolí centrální oblasti 3,72 6,98 5,06 3 

Kb poloha IIIa poloizolátor B/A 3,51 4,88 4,19 2 

  centrální oblast Luže 5,96 6,52 6,25 3 

Kpk kolektor A 
celkem centrální oblast Luže Kb, Kpk, 

Kb+Kpk 
5,96 7,05 6,39 6 

  okolí centrální oblasti 5,11 5,33 5,38 2 

Kb - bělohorské souvrství; Kpk - Perucko-korycanské souvrství; Y- index transmisivity; n - počet údajů 
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Vraclavský hřbet tvoří přechod mezi chrudimskou křídou a vysokomýtskou synklinálou. Transmisivita 

jizerského souvrství (kolektoru Cb) dle vrtů je převážně nízká, čemuž však neodpovídá velké množství 

vydatných pramenů, často využívaných jako vodní zdroje. Z naprostého minima údajů se zdá, že 

bělohorské souvrství (kolektor B) má na J a JZ transmisivitu střední, kdežto na ostatním území nízkou. 

Perucko-korycanské souvrství tvoří nevýznamný kolektor A se zřejmě velmi nízkou transmisivitou 

(jediný údaj: index transmisivity Y=3,65; index propustnosti Z=2,87). 

 

Tabulka 4-5 Hydrogeologicky významné jednotky a jejich idexy transmisivity Y v oblasti vraclavského 

hřbetu 

na listu 14-31 (Burda 2001) 

stratigrafie hydrogeologický obsah Ymin Ymax Y Ø n 

Kj pásmo IXcd kolektor Cb 3,34 5,81* 4,79* 10 

Kj pásmo IXab izolátor  Cb/Ca 3,25 5,67 4,58 5 

Kj pásmo VIII kolektor Ca až izolátor 3,48 6,74 4,98+ 3 

Kj pásmo V-VII izolátor C/B     

Kb pásmo III-IV kolektor B 4,72 6,75 5,73 2 

    * ..včetně izolátoru Cb/Ca a včetně studní; +.. včetně kolektoru B; Kj .. jizerské souvrství, Kb .. bělohorské souvrství 

                                                             

Rozvodnice cenomanské zvodně (kolektor A) probíhá přibližně podél silnice Bělá – Štěpánov.  Směr 

proudění je generálně směrem k Novohrádce, kde probíhá odvodnění. Ve významném jímacím území 

Luže dosahují potenciální jímací možnosti vrtu Ko-2 30-40 l/s (Smutek 1987).  

Kolektor B: Má napjatou hladinu. Infiltrační oblast se vyskytuje patrně na J oblasti Novohradky a na 

okraji vysokomýtské synklinály. Proudění je pomalé směrem k SZ. 

Kolektor Ca: O proudění nejsou věrohodné údaje. Kolektor Ca se patrně odvodňuje přes izolátor 

Cb/Ca, což naznačují relativně vysoké transmisivity vrtů v připovrchové zóně Cb/Ca (stejné nebo 

vyšší než kolektoru Cb). Není vyloučeno, že kolektor Ca (spolu s Cb) se odvodňuje též v některých 

vydatných pramenech ve dnech erozních údolí (např. Vraclav, Domoradice). 

Kolektor Cb: Má volnou hladinu. Infiltrace probíhá po celé ploše, odvodňuje se četnými vydatnými 

prameny (puklinové a vrstevní) v erozních údolích a plynulými přírony do potoků tamtéž. Poměrně 

rychlé proudění podzemní vody směřuje k SZ a S; ve v. části vraclavského hřbetu na malejovské 

flexuře k V do vysokomýtské synklinály. Nejvydatnější prameny vyvěrají ve Vraclavi (např. Svatý 

Mikuláš několik l/s); v údolí Popovec-Domoradice-Svařeň; na z. okraji vraclavského hřbetu Mravín-

Štěnec-Pešice; a na j. okraji vraclavského hřbetu a přilehlé části vysokomýtské synklinály v prostoru 

Javorníček-Javorník (prameny Nad Máchadlem, V dílcích, V potočinách, bývalý pramen U Stavu…) 

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY – Kvartér 

Především v s. polovině zájmového území se vyskytují rozsáhlé holocenní a pleistocénní pískové a 

štěrkové náplavy s různým stupněm zahlinění. Tyto štěrkopísky s vysokou průlinovou propustností 

jsou významnými vodárensky využívanými kolektory. Z větší části představují samostatný rajon 

svrchní vrstvy 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky, z malé části též HGR 1140 (podrobný popis 

kvartéru viz závěrečná zpráva za HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160). Tok Chrudimky sledují 

poměrně lépe propustné holocénní štěrkopísky kryté různě mocnou vrstvou povodňových hlín s 

transmisivitou větší než 1.10
-4

 m
2
/s. Směrem proti toku dochází k poklesu transmisivity a index 

transmisivity Y klesá až na 5,4. Podobných hodnot indexu Y dosahují i kvartérní uloženiny Bylanky a 
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Markovického potoka. Podzemní voda v údolních náplavech je mělko (do 1,8 m) pod terénem a je v 

úzké hydraulické spojitosti s vodou povrchového toku, odkud v případě vysokých vodních stavů 

dochází k dotaci této zvodně (Plešinger 1963). Chemismus podzemních vod fluviálních náplavů 

indikuje jejich úzké sepětí s vodami podložních formací, určité rozdíly lze sledovat především ve 

větším podílu složek signalizujícím vliv antropogenního znečištění (hlavně  dusičnany). Organické 

sedimenty ve v. okolí Slatiňan náležejí k typickým slatinným sedimentům a vzhledem k nepatrné 

propustnosti mohou působit jako stropní izolátor podložního kolektoru. 

 

Prostorová distribuce hydraulických parametrů a podrobná analýza oběhu podzemní vody 

v kolektorech A, B i C je uvedena v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

 

 

4.4.  HYDROCHEMIE 

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

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

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

Pro klasifikaci hydrochemických typů byla použita metoda na základě procentuálních (20%) 

ekvivalentních koncentrací, s označováním hydrochemického typu ve formátu Na–HCO3. Následující 

popis je vytvořen na základě rešerší předchozích prací, na rozdíl od další následující kapitoly – Mapy 

hydrochemických typů (dle 35 mval%) - která je zcela novým dílem. 

 

ZÁPADNÍ ČÁST HGR 4310 – přehled chemismu podzemní vody na základě publikovaných údajů 

V bazálním kolektoru okrajových částí křídové pánve převládají převážně středně mineralizované 

vody - nízká mineralizace na okrajích 0,2 g/l typu CaMg-HCO3SO4, stoupá v okolí Přelouče na 0,5 g/l 

typu CaNa-HCO3. Na sever od linie Jezbořice - Rozhovice - Lány - Chrudim převládá střední až 

vysoká celková mineralizace obvykle do 0,7 g/l, až 0,9 g/l přechází do typu Na–HCO3 na hranicích s 

Labskou křídou. Nepříznivým jevem z hlediska kvality podzemní vody jsou lokálně zvýšené obsahy 

Fe (až 3,4 mg/l - vrt Slatiňany Benzina), které jsou ovlivněny mineralogicko-petrografickým složením 

hornin podložního krystalinika s vyššími obsahy pyritu.  

Severně od hald maganokyzových dolů a deponií popílku elektrárny Chvaletice je kvalita vod silně 

ovlivněna kyselými důlními vodami s vysokým obsahem síranů, železa a manganu, a současně výluhy 

ze skládky popílku. V podzemních vodách typu CaMg-SO4 dosahuje obsah celkové mineralizace 

hodnoty až 5 g/l (Herčík a kol. 1999). 

Chemismus podzemních vod kvartérních fluviálních sedimentů indikuje jejich úzké sepětí s vodami 

podložních formací, určité rozdíly lze sledovat především ve větším podílu složek signalizujícím vliv 

antropogenního znečištění (hlavně NO3
-
). Organické sedimenty ve v. okolí Slatiňan náležejí k 

typickým slatinným sedimentům a vzhledem k nepatrné propustnosti mohou působit jako stropní 

izolátor podložního kolektoru. 
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Na znečištění podzemních vod (NO3, NO2, PO4, SO4, NH4
 
aj.) se podílí především intenzívní 

zemědělská produkce v infiltrační oblasti pánevního systému; průmyslová produkce je soustředěna do 

center, která s výjimkou Heřmanova Městce leží již mimo infiltrační oblast.  

 

NEJVÝCHODNĚJŠÍ ČÁST HGR 4310 – přehled chemismu podzemní vody na základě 

publikovaných údajů 

Kolektor A: chemický typ je Ca(Mg)-HCO3SO4 (liší se od kolektoru B), celková mineralizace 

dosahuje 0,27-0,71 g/l, v průměru 0,44 g/l, pro pitné účely často nevyhovují zvýšené obsahy Fe, Mn 

(např. vrt Ko-2: průměr z 19 stanovení Ca-HCO3(SO4), mineralizace 0,41 g/l, Fe 1,32 mg/l, 

chemismus výrazně odlišný od vody v řece Novohrádce, kde je poloviční mineralizace, vyšší pH, 

bakteriální zněčistění, větší podíl SO4  - Smutek 1987). 

Poloizolátor B/A má podzemní vodu chemického typu CaMg-HCO3SO4, celkovou mineralizaci 0,53 

g/l, nevyhovuje NO3 pro kojence (ve smyslu dříve platné ČSN 75 7111 Pitná voda). 

Významný pramen Klenek (Bílý Kůň) má chemický typ Ca-HCO3SO4, celkovou mineralizaci 0,55-

0,59 g/l se zvýšenými obsahy NO3 a NH4. Tento pramen vyvěrá z báze bělohorského souvrství, dle 

některých autorů se však jedná o vzestupný pramen z cenomanu (kolektor A). 

Kolektor B: hydrochemícký typ je převážně Ca-HCO3, mineralizace 0,31-0,66 g/l, v průměru 0,48 g/l, 

někdy nevyhovují obsahy NO3 pro kojence. Na vraclavském hřbetu (jediný údaj) má podzemní voda 

typ CaMg-HCO3, mineralizaci 0,54 g/l, nevyhovuje Fe pro pitné účely. 

Kolektor Ca: dle jediného údaje má typ Ca-HCO3SO4, mineralizaci 0,83 g/l, nevyhovuje vysoký obsah 

Ca. 

Izolátor Cb/Ca ve vrtech má chemický typ Ca(Mg)-HCO3, mineralizaci 0,52-0,83 g/l, v průměru 0,65  

g/l, nevyhovuje většinou NH4 a Fe. 

Kolektor Cb (+Cb/Ca) ve vrtech má chemický typ Ca-HCO3, CaNa-HCO3, mineralizaci 0,52-0,83 g/l, 

v průměru 0,67 g/l, nevyhovují zvýšené obsahy NO3 (nad 15 mg/l; často i přes 50 mg/l), někdy NH4 a 

Fe. 

Prameny v kolektoru Cb mají chemický typ Ca-HCO3SO4, méně často Ca-HCO3. Celková 

mineralizace dosahuje 0,53-0,61 g/l v území Domoradice - Svařeň; relativně vysoká je v pramenech ve 

Vraclavi 0,63-0,93 g/l. Obsahy NO3  velmi často překračují 50 mg/l limit vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

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. 
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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 4-6 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4310 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 198 198 158 

B 125 124 92 

C, Ca,BC 36 36 28 

Cb 1 1 1 

Připovrchová zóna 703 703  

Indikace znečištění 461 461  

celkem 1529   

 

Kolektor A  

V kolektoru A se až na dvě výjimky vyskytuji pouze hydrogenuhličitanové typy. Podíl síranů se 

vyskytuje na západním okraji rajonu u Chvaletic (Ca-SO4HCO3) a na jihovýchodním okraji jižně od 

Luží (CaMg-HCO3SO4). 

Typ Ca-HCO3 se nachází v jižní polovině rajonu (s výjimkou jižního okolí Slatiňan, kam zasahuje Na 

typ), podél Železných hor, jižně od Rosic a Zaječic. Celková mineralizace je rozmanitá, od 0,1 po 0,7 

g/l, převážně mezi 0,4-0,6 g/l. 

Na S rajonu podobně jako v kolektoru B dominuje hydrochemický typ Na-HCO3, s velmi rozmanitou 

výškou celkové mineralizace 0,3-1,6 g/l. Na SZ je mineralizace mezi 0,3-0,7 g/l, na JV převážně 0,6-

0,7 g/l, ojediněle nad 1 g/l (Honbice). 

Oblast velmi vysoké mineralizace (1,6 až 3 g/l) se nachází v prostoru Kočí - Orel – Trojovice, zde 

přechází hydrogenuhličitanový typ do chloridového typu Na-HCO3Cl → Na-Cl (viz i nový vrt 

4310_06A Orel, Smutek et al. 2015, viz kapitola 3.2). 

 

Kolektor B 

Kolektoru B je poněkud hydrochemicky rozmanitější než jinde ve východočeské křídě. V prostoru 

východně od Chrudimi – severně od Chrastu, Chroustovic a Vraclavi (kolektor B se noří do hloubky, 

podzemní voda stagnuje, dochází k iontovýměně) převažují sodné typy, především Na-HCO3, se 

střední až velmi vysokou mineralizací 0,4-1,5 g/l, v generelu sodný typ převažuje u celkové 

mineralizace nad 0,6 g/l. 

Oblast vysoké mineralizace se nachází východně od chrudimského zlomu v prostoru Slatiňany – Kočí 

– Trojovice – Orel, což potvrdila i karotáž (rezistivimetrie) z nového vrtu 4310_06A. 

Jihovýchodní polovina výskytu kolektoru B je charakteristická Ca-HCO3 hydrochemickým type, jak je 

pravidlem v celé východočeské křídě. Celková mineralizace je převážně střední 0,3-0,6 g/l, roste od 

JV k SZ. Tento typ s relativně nízkou mineralizací (0,5 g/l) se vyskytuje překvapivě i v Hrochově 

Týnci uprostřed prostoru s výskytem Na typu. Taktéž kolektor B v Chrudimi a na západ od ní má 

nejspíš chemický typ Ca-HCO3 a střední mineralizaci, pokud lze soudit z naprostého minima údajů. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

63 

 

Kolektor C: Byl hodnocen pouze na východním okraji rajonu. Hydrochemický typ je téměř výhradně 

Ca-HCO3. Pouze mez Vraclaví a Stradouní se vyskytují sodné typy Na-HCO3. Celková mineralizace 

se pohybuje v poměrně úzkém rozmezí 0,5-0,7 g/l, na jihu převážně pod 0,6 g/l na severu převážně 

nad 0,6 g/l. Výjimkou je severní okolí Vraclavi s mineralizací až 0,9 g/l. 
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Obrázek 4-21 Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A  
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Obrázek 4-22 Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru A-AB  
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Obrázek 4-23 Chemický typ podzemní vody v kolektoru B 
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Obrázek 4-24 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru B 
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Obrázek 4-25 Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C, Ca a BC  
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Obrázek 4-26 Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru C, Ca a BC  
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4.5.  GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). 

V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V rajonu 4310 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu Ko3 Košumberk (R46; 

tab. 4-8). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu přesahuje 200 let (tab. 4-7). 

V okolních rajonech 4310 a 4320 byly v jímaných vrtech a studnách zjištěny různé doby zdržení od 

méně než 12 let (kolektor s volnou hladinou) po více než 200 let (kolektor cenomanu překrytý 

izolátorem). 

 

Tabulka 4-7 Koncentrace freonů a SF6  

změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R46 0,09 ± 0,05 0,07 ± 0,05 <0,01 0,1 ± 0,1 

 

Tabulka 4-8 Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R46 >200 >200 >200 >200 

 

Střední doby zdržení v HGR 4310 se podle stanovených dat z podzemních vod a sousedních rajonů se 

stejnými přírodními podmínkami pohybují od méně než 10 let po více než 200 let. Vyhlazený průběh 
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hodnot d
18

O a d
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení podzemní vody s dobou zdržení pod 5 let 

na vyvěrající vodě pramenů je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 

d
18

O a d
2
H v čase a zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10 % (Buzek et al. 2015).  

 

 

 

 

 

4.6.  ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ VOD V RAJONU   

Veřejné vodovody jsou ve větších centrech (Heřmanův Městec, Chrudim, Slatiňany) a jímají vodu z 

kolektoru perucko-korycanských psamitů. Vysokým stupněm je exploatována oblast mezi 

Heřmanovým Městcem, Jezbořicemi a Klešicemi pro vodovod v Heřmanově Městci (linie vrtů kolmo 

na směr proudění podzemní vody) a tzv. markovická struktura (Stolany - Kozojedy - Markovice) pro 

potřeby Chrudimi. Podlažická deprese je využívána pro vodárenské zásobování Chrudimi, Slatiňan, 

Chrastu a Pardubic (doplňuje křídové zdroje u Nemošic). Neuspokojivá situace v zásobování vodou je 

ve Stolanech, Lánech a Sobětuchách. Všechny významnější průmyslové závody a zemědělské podniky 

mají vybudovány vlastní zdroje, mnohdy ještě z první poloviny 20.století (Transporta, Elitex, ZD 

Lány, STS Slatiňany). Využití vod povrchových toků je výrazně lokální s odběry pro Sempru 

Heřmanův Městec, ZD Bylany a Komunální služby Chrudimi.  

Tabulka 4-9 podává přehled o stávajících odběrech povrchový vod a 4-10 o vypouštění odpadních 

vod. Obrázek 4-27 ukazuje místa vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povrchové vody 

jsou do území hydrogeologického rajonu převáděny z vodní nádrže Křižanovice. Část těchto vod 

v množství okolo 50 l/s je na území HGR 4310 spotřebovávána a vypouštěna do vodopisné sítě. 

 

Tabulka 4-9 Odběry povrchových vod 

nazev_mista_uzivani_vody vodni_tok
povol. 

m3/rok

povol. 

l/s

 celkem 

m3/rok
 celkem l/s pořadí

Synthesia Pardubice - Semtín Labe 22 000 000 1200.0 14 237 148 451.5 POV7

Paramo Pardubice Labe 1 300 000 90.0 452 632 14.4 POV8

Lihovar Chrudim Chrudimka 964 200 40.0 79 600 2.5 POV1

Plavecký bazén Pardubice Chrudimka 36 000 4.0 26 811 0.9 POV5

Závlaha - LESOŠKOLKY - Lhota pod Přeloučí Labe 30 000 50.0 21 682 0.7 POV9

ONIVON a.s. Chrudim Chrudimka 6 000 5.0 6 400 0.2 POV2

Služby města Pardubic Chrudimka 60 000 35.0 5 700 0.2 POV6

ZEVAS Vraclav a.s. - Sv. Mikuláš Loučná 0 0.0 POV3

Wienerberger cihelna Tuněchody Chrudimka 30 000 10.0 0 0.0 POV4

24 426 200 1 434 14 829 973 470  
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Tabulka 4-10 Vypouštěné odpadní vody (pouze místa vypouštění nad 0,5 l/s)  

 

 

Obrázek 4-27 Situace míst s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových v rajonu 4310 

 

Dlouhodobě nejvyšší odběry v rajonu 4310 Chrudimská křída jsou vázány na cenomanský a 

spodnoturonský kolektor (s výjimkou vodních zdrojů Nemošice, kde je jímán kvartérní kolektor). 
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Jedná se především o jímací území, která jsou ve správě VS Chrudim, Vak Pardubice a MěVak 

Skuteč: 

 zdroje V-1 (V-1B), V-2, V-3, V-6, V-7 a V-8 Podlažice – povolený odběr do 105 l/s ročně ( 

cca 80 l/s v roce 2010) 

 zdroje CH-5 a CH-4A Choltice – Luhy max. odběr do 40 l/s ( cca 19 l/s v roce 2010) 

 zdroje Ja-6 a V-3 Jankovice - Brloh max. odběr do 70 l/s ( cca 17 l/s v roce 2010) 

 zdroje V-3, SK-2, SK-4 Skuteč – Sv. Anna max. odběr do 25 l/s (cca 8,4 l/s v roce 2010) 

 zdroje KO-2, KO-3 Luže max. odběr do 23 l/s (cca 7,5 l/s v roce 2010) 

 zdroje V-1a, V-2, V-3a,b Markovice max. odběr do 35 l/s (cca 4,0 l/s v roce 2010) 

 zdroje HM-2, V-2 Heřmanův Městec max. odběr do 40 l/s (cca 2,0 l/s v roce 2010) 

 zdroj CHR-2 Chrousovice – Žilovice max. odběr do 10 l/s (cca 4,3 l/s v roce 2010) 

 zdroj BO-2 Bor - Synčany max. odběr do 10 l/s (cca 2,6 l/s v roce 2010) 

 

Obrázek 4-28 ukazuje nejvýznamnější odběry podzemní a povrchové vody v HGR 4310 Chrudimská 

křída Tabulky 4-11 a 4-12 podávají přehled o stávajících odběrech podzemních vod. 

 

 

Obrázek 4-28 Nejvýznamnější odběry podzemní a povrchové vody v HGR 4310 (nad 0,5 l/s) 

 

Celkový odběr podzemních vod z jímacích území se v období 2005 až 2010 pohyboval okolo 200 l/s. 

O dvacet let dříve, ve druhé polovině osmdesátých let dvacátého století, byl podstatně vyšší a činil 

přibližně 350 l/s. Průměrná hodnota celkového odběru podzemních vod z HGR 4310 za shora uvedené 

období 1987 – 2010 činí 278 l/s. Odběry vod jsou v posledních letech tvořeny výhradně podzemními 

zdroji. Nejvýznamnější z nich jsou dlouhodobě využívané vodní zdroje Podlažice (dříve přibližně 120 
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l/s, nyní 80 l/s), Nemošice (dříve přibližně 50 l/s, nyní 40 l/s), Jankovice – Brloh (dříve přibližně 40 

l/s, nyní 20 l/s), Choltice – Luhy (20 l/s) a Skuteč – Svatá Anna (12 l/s). Vydatnými zdroji ještě 

donedávna bývaly vrtané studny Markovice (dříve 20 l/s, nyní 5 l/s) a Heřmanův Městec (dříve 25 l/s, 

nyní 5 l/s).  Odběr povrchových vod byl i v minulých desetiletích zanedbatelný. 

Doplněním zásadních dat o genezi podzemních vod do databáze Povodí bylo následně možné 

z množiny všech odběrů vyčlenit vodní zdroje bilancovaných křídových kolektorů, vodní zdroje 

nebilančních kvartérních kolektorů a vodní zdroje křídových souvrství, které nejsou kolektory větších 

kvant podzemních vod (poloizolátory až izolátory). V tabulce 4-11 je sumarizován celkový odběr 

podzemních vod z křídových kolektorů. 

 

Tabulka 4-11 Odběry podzemních vod z křídových kolektorů 
Rajon 4310  Chrudimská křída.  Tabulka  odběrů  podzemních  vod  z  křídových  kolektorů

č. z-v ID FID X_JTSK Y_JTSK typ druh nazev_mista_uzivani_vody zdroj kolektor_1 m3/rok  l/s  m3/rok  l/s
kapacita 

l/s

1 z 9 825 17 874 -664 550 -1 060 650 odběr POD VAK Pardubice - Jankovice, Brloh Ja-6, V-3 A 1 000 000 31.7 533 199 16.9 70.0

2 z 9 166 17 842 -657 292 -1 064 532 odběr POD VAK Pardubice-Choltice, Luhy vrt CH-5 A 790 000 25.1 471 282 14.9 30.0

3 v 5 740 18 052 -634 100 -1 081 100 odběr POD Město Skuteč V3, SK4, SK2 A 350 000 11.1 264 645 8.4 20.0

4 v 5 839 18 130 -631 150 -1 080 200 odběr POD VaK Chrudim - Luže  KO-2 A 200 000 6.3 155 027 4.9 30.0

5 z 9 567 18 544 -654 133 -1 062 132 odběr POD TECHNOPARK, k.s. Staré Čívice vrty A 22 197 0.7 135 805 4.3

6 z 7 555 18 207 -650 290 -1 071 330 odběr POD VaK Chrudim-Markovice V-1a,V-2,V-3a,V3b A 1 000 000 31.7 88 560 2.8 40.0

7 v 5 887 18 037 -631 394 -1 079 818 odběr POD VaK Chrudim - Luže  KO-3 A 100 000 3.2 82 609 2.6 15.0

8 z 8 458 18 181 -655 780 -1 068 950 odběr POD VaK Chrudim-Heřmanův Městec V2, HM-2 A 200 000 6.3 58 164 1.8 50.0

9 z 9 477 17 922 -650 361 -1 062 587 odběr POD VSB 0532 Pardubice - letiště vrtaná studna A 80 000 2.5 42 000 1.3 10.0

10 z 10 101 12 001 -660 523 -1 059 464 odběr POD EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.-Přelouč vrt PA-1 A 42 000 1.3 39 681 1.3 16.0

11 v 7 398 18 325 -646 683 -1 071 810 odběr POD Město Chrudim - plavecký bazén KB1 A 60 000 1.9 39 175 1.2 4.0

12 z 8 130 18 561 -648 399 -1 069 761 odběr POD ONIVON a.s. Chrudim ART-2 A 32 000 1.0 28 300 0.9 1.0

13 z 7 730 18 280 -647 600 -1 070 660 odběr POD EVONA a.s. Chrudim A 52 000 1.6 12 280 0.4 7.0

14 v 4 919 18 014 -628 531 -1 084 309 odběr POD Obec Hluboká HV-1 A 16 000 0.5 10 077 0.3 0.4

15 v 7 590 18 558 -646 425 -1 071 122 odběr POD Sportovní areály města Chrudim VH - 1 A 7 800 0.2 5 091 0.2

16 z 7 501 17 836 -647 697 -1 071 470 odběr POD BRAMAC Chrudim CR-1 A 14 000 0.4 2 489 0.1 2.0

17 z 9 097 18 266 -657 741 -1 065 475 odběr POD VEJCE CZ s.r.o. - Svinčany SD-1, SD-2 A 17 000 0.5 773 0.02 2.0

c e l k o v ý  o d b ě r  p o d z e m n í c h   v o d  z  k o l e k t o r u   A : 126 1 969 157 62.4 297

18 v 6 226 18 078 -636 080 -1 077 610 odběr POD VaK Chrudim-Podlažice V 1,2,3,6N,7,8 A+B 3 300 000 104.6 2 488 113 78.9 130.0

19 v 6 517 18 503 -640 635 -1 075 685 odběr POD MILZA Zaječice Z-1 A+B 12 500 0.4 3 400 0.1

20 v 6 328 18 155 -636 900 -1 076 900 odběr POD VaK Chrudim-Chrast CH-1 A+B 6 000 0.2 413 0.01 25.0

c e l k o v ý  o d b ě r  p o d z e m n í c h   v o d  z  k o l e k t o r u   A + B : 105 2 491 926 79.0 155

21 v 7 020 18 361 -633 424 -1 073 311 odběr POD OÚ Chroustovice - Žilovice CHR-2 B 160 000 5.1 136 035 4.3 10.0

22 v 6 644 18 241 -634 922 -1 074 931 odběr POD VaK Chrudim-Synčany BO-2 B 100 000 3.2 83 084 2.6 35.0

23 z 8 915 17 987 -653 400 -1 066 720 odběr POD Produkční stanice Jezbořice B 10 700 0.3

24 v 5 650 18 104 -628 400 -1 081 600 odběr POD VaK Chrudim-Kavčina Bílý Kůň B 20 000 0.6 3 062 0.1 1.0

25 z 9 240 17 858 -657 374 -1 064 358 odběr POD VAK Pardubice-Choltice, Luhy vrt CH-4a B+A 315 360 10.0 124 583 4.0 10.0

c e l k o v ý  o d b ě r  p o d z e m n í c h   v o d  z  k o l e k t o r u   B : 19 357 464 11.3 56

26 z 8 007 17 913 -647 603 -1 070 091 odběr POD Transporta Chrudim - sanace TJ-1-TJ-7,….. C 360 000 11.4 64 630 2.0 6.0

27 v 6 710 18 466 -629 660 -1 074 410 odběr POD Agro Jenišovice - Měrkovec C 44 000 1.4 42 768 1.4 12.0

28 v 7 380 18 527 -642 378 -1 071 917 odběr POD Oseva Agri Chrudim - Kočí K-1, 2, 3 C 19 800 0.6 15 799 0.5

29 v 6 582 18 426 -639 500 -1 075 200 odběr POD Vema Chrudim - Řestoky studna C 15 000 0.5 14 900 0.5 0.7

30 v 7 355 18 515 -640 899 -1 071 987 odběr POD Oseva Agri Chrudim - Nabočany NB-1 C 13 500 0.4 10 533 0.3 1.0

c e l k o v ý  o d b ě r  p o d z e m n í c h   v o d  z  k o l e k t o r u  C : 14 148 630 4.7 20

31 v 9 019 18 000 -638 041 -1 066 181 odběr POD Agrospol Hostovice - Kostěnice I. p.p.č. 231, 232/2 svr.turon 23 400 0.7 7 894 0.3

32 v 9 992 11 974 -644 649 -1 059 922 odběr POD Pardubice - Služby a.s. Hůrka studna svr.turon 4 000 0.1 1 800 0.1 2.0

povolený odběr skutečný odběr 2012

 

 

Roční množství celkových odběrů podzemních vod za období 1987 až 2010 dokumentuje  tabulka 4-

12. Graficky jsou uvedené údaje zpracovány v časových řadách na obrázku 4-29.  

Vydatné vodní zdroje veřejného zásobování jsou umístěny zejména v povodí Žejbra, v menší míře 

v povodí Novohradky a Chrudimky a některých levostranných přítoků Labe (Markovický potok, 

Struha a Jankovický potok). Vodním zdrojem Nemošice jsou na rozdíl od jiných významných zdrojů 

jímány podzemní vody z kvartérního kolektoru. 
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Tabulka 4-12 Významné odběry podzemní vody v HGR 4310 Chrudimská křída (odběry nad 0,5 l/s) 

nazev_mista_uzivani_vody zdroj kolektor 

Povolené 

odběry 

m3/rok 

 Celkem 

odběr 

 m3/rok 

povolení 

l/s 

 

celkem 

l/s 

VaK Chrudim-Podlažice V 1,2,3,6N,7,8 A+B 3 300 000 2 488 113 130.0 78.9 

VAK Pardubice-Nemošice studny Q 1 768 000 1 031 222 55.0 32.7 

VAK Pardubice - Jankovice, Brloh Ja-6, 

V-3 
Ja-6, V-3 A 1 000 000 533 199 70.0 16.9 

VAK Pardubice-Choltice, Luhy vrt CH-5 vrt CH-5 A 790 000 471 282 30.0 14.9 

Město Skuteč V3, SK4, SK2 A 350 000 264 645 25.0 8.4 

VaK Chrudim - Luže  KO-2 A 200 000 155 027 15.0 4.9 

OÚ Chroustovice - Žilovice CHR-2 B 160 000 136 035 10.0 4.3 

TECHNOPARK, k. s. Staré Čívice vrty A 22 197 135 805 8.2 4.3 

VAK Pardubice-Choltice, Luhy vrt CH 4a vrt CH-4a B+A 315 360 124 583 10.0 4.0 

VaK Chrudim-Markovice V-1a,V-2,V-3a,V3b A 1 000 000 88 560 35.0 2.8 

VaK Chrudim-Synčany BO-2 B 100 000 83 084 10.0 2.6 

VaK Chrudim - Luže  KO-3 A 100 000 82 609 8.0 2.6 

Paramo Pardubice - sanace sanace Q 170 000 75 856 12.0 2.4 

Transporta Chrudim - sanace 
TJ-1-TJ-7,TJ-10- 

TJ-13,....... 
C 360 000 64 630 12.0 2.0 

VaK Chrudim-Heřmanův Městec V2, HM-2 A 200 000 58 164 40.0 1.8 

Agro Jenišovice - Měrkovec   C 44 000 42 768 3.3 1.4 

VSB 0532 Pardubice - letiště vrtaná studna A 80 000 42 000 7.0 1.3 

EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. - 

Přelouč 
vrt PA-1 A 42 000 39 681 3.5 1.3 

Město Chrudim - plavecký bazén KB1 A 60 000 39 175 4.0 1.2 

Valenter (býv.TMS) Pardubice - Černá za 

Bory 
  Q 93 600 38 692 7.0 1.2 

Teplárna Pardubice 
průsak. podzem. 

vody 
Q 65 000 35 702 2.5 1.1 

ONIVON a.s. Chrudim ART-2 A 32 000 28 300 1.1 0.9 

Vema Chrudim - Zalažany kopané studny Q+C ? 24 000 23 500 1.2 0.7 

Kávoviny Pardubice   Q   20 732   0.7 

Moras, a.s. - Slepotice Kolajka Q 20 400 17 200 3.0 0.5 

ALL-IMPEX Pardubice - Černá za Bory HV-6 Q 22 000 16 614 0.9 0.5 

Moras, a. s. - Moravany Moravany Q+C ? 21 000 16 313 1.0 0.5 

Pardubický pivovar - u artéského vrtu   Q 56 500 16 200   0.5 

Oseva Agri Chrudim - Kočí K-1, 2, 3 C 19 800 15 799 3.0 0.5 

Dopravní podnik města Pardubice, a. s.-

sanace 
sanace Q+D 27 000 15 004 2.0 0.5 

Wolters Packaging Czech s. r. o. - 

zprac.plastů 
KH-1 Q 30 600 15 000 1.6 0.5 

Vema Chrudim - Řestoky studna C 15 000 14 900 0.7 0.5 

 

Významná část podzemních vod jímaných v hydrogeologickém rajonu je převáděna mimo toto území 

a tam je i vodárensky využívána. Distribučním cílem je zejména město Pardubice. Průměrné množství 

převáděných odběrů vod mimo hydrogeologický rajon se v bilančním období 1981 až 2010 

pohybovalo podle údajů provozovatele v rozmezí 120 l/s až 180 l/s. Střední hodnota je 150 l/s. 

Opačným směrem, tj. z lokalit mimo území HGR, do prostoru tohoto rajonu žádné vody z podzemních 

zdrojů převáděny nejsou.  
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Tabulka 4-13 Celkové odběry podzemních vod v HGR 4310 v období 1987-2010 

rok Qpod .l/s 

1987 321 

1988 352 

1989 357 

1990 329 

1991 304 

1992 328 

1993 304 

1994 315 

1995 305 

1996 318 

1997 293 

1998 296 

1999 287 

2000 278 

2001 263 

2002 274 

2003 278 

2004 248 

2005 200 

2006 203 

2007 190 

2008 205 

2009 218 

2010 210 

průměr 278 
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Obrázek 4-29 Vývoj celkových odběrů podzemních vod v období 1987 až 2010 podle podkladů Povodí Labe, s. p. 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1.  ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

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

hydrogeologických matematických modelů.  

Vymezené modelové území pro sestavení koncepčního modelu netvoří pouze oblast 

hydrogeologického rajonu 4310, východní hranice byla rozšířena o část horního povodí Novohradky. 

Výsledný rozsah území (na obr. 5-1) bylo možné uvažovat jako oblast s uzavřeným oběhem podzemní 

vody (včetně pramene Nadymač). Jižní hranice modelového území není totožná s linií okraje 

křídových sedimentů, ale zahrnuje i přilehlá povodí přilehlého rajonu 6532 Krystalinikum Železných 

hor – jihovýchodní část.   

 

 

Obrázek 5-1 Území koncepčního modelu 

 

Koncepční model obsahuje 4 modelové vrstvy, přičemž v zájmovém území se vyskytují 3 kolektory s 

regionálním prouděním podzemních vod: 

- Průlino-puklinový kolektor A v perucko-korycanském souvrství (4. modelová vrstva). 

- Převážně puklinový kolektor B je vázán na bělohorské souvrství. V modelu je kolektor 

bělohorského souvrství reprezentován třetí modelovou vrstvou. 

- Průlino-puklinový kolektor C vyvinutý ve vrstvě sedimentů jizerského souvrství 

(1. modelová vrstva, ve východní části rajonu se vyskytuje kolektor Ca i Cb – po 
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vyhodnocení významů dílčích kolektorů bylo přistoupeno ke schematizaci a oba dílčí 

kolektory včetně jsou považovány za 1 vrstvu, včetně izolátoru Ca/Cb).  

 

Obrázek 5-2 Vertikální diskretizace modelu 

 

Izolátor A/B, vyvinutý na bázi bělohorského souvrství, není samostatnou vrstvou, v hydraulickém 

modelu byl zaveden výhradně pomocí vertikální hydraulické vodivosti čtvrté modelové vrstvy 

Izolátor B/C tvoří druhou modelovou vrstvu 

Kvartérní a rozvětralé křídové sedimenty (přípovrchová zóna) jsou zahrnuty do první modelové vrstvy 

s bází 20 m pod terénem.  

Cílem koncepčního modelu bylo bilancovat veškeré proudění podzemní vody v křídových 

sedimentech. Zdrojem podzemní vody na území modelu je srážková infiltrace. Odtok podzemní vody 

je zadán drenáží do říční sítě a do pramenů a drenáží do jímacích objektů. Proudění podzemní vody v 

kolektorských partiích může být významně ovlivňováno zlomy. Západně od chrudimského zlomu není 

bilancován kolektor B, vykazuje vlastnosti poloizolátoru a izolátoru. Zájmové území je odvodňováno 

především do levostranných přítoků Labe. 

 

Sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů 

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

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

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

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

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 
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využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně 

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Spočítaná a následně vybraná charakteristická specifická vydatnost pro reprezentativní vrty byla 

vstupní hodnotou pro výpočet indexu Y a odvození transmisivity T kolektoru A, ověřené jednotlivými 

vrty. V tabulce  5-1 jsou uvedeny hodnoty indexu Y v bilancované části rajonu.  

 

Kolektor A - Při okraji křídy podél sv. okraje Železných hor dochází od území v okolí Heřmanova 

Městce (vrty HM-1,2,3) dále k JV (do okolí Chrudimi) k poklesu transmisivity perucko-korycanského 

souvrství – Y se pohybuje v mezích od 4,6 do 6,1. Všeobecně nízkou transmisivitou se vyznačují 

sedimenty perucko-korycanského souvrství ve výchozových partiích. Vrty situované v těchto 

oblastech (tzn. v infiltračních územích), např. v Rabštejnské Lhotě, Podhůře či Palučinách i na dalších 

lokalitách při sv. svahu Železných hor, vykazují podstatně nižší transmisivitu (rozmezí Y 5,0 – 5,8) 

než nepříliš od nich vzdálené vrty situované však již v místech, kde je perucko-korycanské souvrství 

kryto izolátorem až poloizolátorem bělohorského souvrství – rozmezí indexu Y těchto vrtů činí 6,0 – 

7,3. Krásný et al. (1982b) naznačuje, že příčinou rozdílů v propustnosti hornin infiltračních a 

drenážních oblastí (popř. oblastí podzemního průtoku) jsou hydrogeologické, morfologické a 

tektonické fakto ry. Nízká hodnota transmisivity je rovněž ve východní části rajonu ( oblast 

Vraclavského hřbetu).   

Průměrná hodnota indexu Y v rozmezí 3,19 – 7,52 pro východní část rajonu činí 6,06 (41 stanovení), 

nižší hodnoty jsou stanoveny ve výchozových partiích (Skuteč Sv. Anna 5,88), vyšší hodnoty v oblasti 

stoku predisponovaných tektonikou (Luže Y=6,27). 

Průměrná hodnota indexu Y v rozmezí 4,82 – 7,72 pro západní část rajonu činí 5,47 (41 stanovení), 

nižší hodnoty jsou stanoveny ve výchozových partiích (5,57) a v obblasti v okolí Přelouče a Pardubic 

(5,5), vyšší hodnoty v oblasti stoku predisponovaných tektonikou (Heřmanův Městec, Jankovice 6,77 

– 6,86). 

Distribuce horizontální modelové hodnoty koeficientu filtrace v kolektoru A je uvedena na obrázku 5-

3. Distribuce vertikální modelové hodnoty koeficientu filtrace v kolektoru A je uvedena na obrázku 5-

4. 
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Tabulka 5-1 Chrudimská křída – hodnoty indexu transmisivity Y 

 

 

Obrázek 5-3 Distribuce horizontální modelové hodnoty koeficientu filtrace (hydraulické vodivosti) v kolektoru A 
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Obrázek 5-4 Distribuce vertikální modelové hodnoty koeficientu filtrace (hydraulické vodivosti) v kolektoru A 

 

Kolektor B - Generelní směr proudění podzemní vody v spodnoturonském kolektoru je dán 

morfologickou stavbou území, která sklonem vrstev k SZ predisponuje jeho směr. Spodní část 

bělohorského souvrství tvoří málo pevné slínovce, které výše přecházejí do pevných spongilitických 

slínovců s projevy kalcitizace a silicifikace, s prachovito-písčitou příměsí, při východní hranici rajonu 

až prachovito-písčitých. V severozápadním výběžku rajonu 4310 (v okolí Přelouče) spongilitické 

slínovce chybějí a celé bělohorské souvrství je ve facii monotónních slínovců, litologicky 

neodlišitelných od slínovců jizerského souvrství. Bělohorské souvrství lze na základě hydraulických 

parametrů ve vrtech v j. a v. části zájmového území pokládat za puklinový kolektor, který směrem 

k S přechází v izolátor.  

Průměrná hodnota indexu Y v rozmezí 3,08 – 7,18 pro východní část rajonu činí 6,06 (41 stanovení), 

(31 stanovení), v oblasti stoku jsou zaznamenány vyšší průměrné hodnoty Y okolo 6,34 ( jímací území 

Bor – Žilovice – Jenišovice), v ostatních částech rajonu pak hodnoty nižší Y = 5,0). 

Silně tektonicky porušené bělohorské souvrství v okolí Podlažic tvoří s podložním perucko-

korycanským souvrstvím jediný hydrogeologický celek (jímací vrty V-1 (V-1B), V-2, V-3, V-6, V-7 a 

V-8 Podlažice). Hodnoty Y byly vypočteny průměrně 6,33.  

Distribuce modelové hodnoty koeficientu filtrace v kolektoru B je uvedena na obrázku 5-5. 
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Obrázek 5-5 Distribuce modelové hodnoty koeficientu filtrace (hydraulické vodivosti) v kolektoru B 

 

Kolektor C - Generelní směr proudění podzemní vody v spodnoturonském kolektoru je dán 

morfologickou stavbou území, která sklonem vrstev k SZ predisponuje jeho směr. Nezávislost 

spodnoturonské a střednoturonské zvodně je dokumentována na příkladu lokality Jenišovice odlišnými 

piezometrickými úrovněmi hladin (vrty JS-1 a JS-2).  

Průměrná hodnota parametru Y v rozmezí 3,25 – 7,22 pro východní část rajonu činí 5,1 (24 stanovení) 

nejvyšší hodnoty byly zaznamenány na vrtu JS-1 (6,1 – 7,22). 

 

 

5.2.  SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Chrudimskou křídu lze charakterizovat jako moniklinálu ukloněnou k severovýchodu pod úhlem asi 

1,5 °. Na jihovýchodě přechází monoklinála do příčného průhybu označeného jako týnecká synklinála 

a dále na východ je vymezena osou hrásťové strukuty Vraclavského hřbetu. Tato hranice vymezuje 

rajon 4310 Chrudimská křída a rajon 4270 Vysokomýtská synklinála a je navržen její posun.  

Pro vymezení kolektorů v rajonu je vedle litofaciálního vývoje a tektonické stavby území důležitý také 

reliéf podloží. Téměř celý rajon protíná výběžek tzv. holicko-novoměstské elevace, který od sebe 

odděluje dva areály, v nichž se cenomanské sedimenty vyskytují souvisle v mocnostech až 70 m. 

Západní areál je označován jako přeloučsko-markovická deprese (včetně heřmanoměstecké dílčí 

části), východní areál jako podlažická deprese (dle Herrmanna 1987). Západní areál je dále rozčleněn 

chrudimským zlomem na východní tzv. pardubickou část, která má při omezené dotaci a hlubokém 

uložení kolektoru A pomalý oběh podzemní vody.  
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Chrudimský zlom, který byl vyčleněn na základě rozdílů bází bělohorského souvrství je strukturou,  

podél kterého došlo k poklesu severovýchodní kry až o  50,0  m a tím k přerušení kolektoru A.  

Chrudimský zlom je dělící linií v koncepčním modelu, v území na východ od zlomu jsou bilancovány 

kolektory A, B a C, v území na západ pouze kolektor A.  

Pánevní zvodněný systém reprezentují okrajové partie křídové pánve. Svrchnokřídové sedimenty sv. 

svahu Železných hor mají vzhledem k hydrogeologickému charakteru podloží i nadloží předpoklady 

pro existenci významného zvodněného systému zejména v oboru psamitů perucko-korycanského 

souvrství a dále tektonicky porušených puklinově propustných prachovců (opuk) bělohorského 

souvrství ve východní části rajonu. Okraj křídové pánve představuje infiltrační zónu vodohospodářsky 

významných území (markovická struktura, podlažická deprese), protože jsou zde vytvořeny dobré 

předpoklady (výchozy hrubozrnných pískovců na úbočích sv. svahů, vysoké atmosférické srážky – 

kolem 680 mm ročně – v povodích s vysokým podílem plochy lesních porostů) pro doplňování nádrže 

podzemní vody. Křídový zvodněný systém je závislý především na dotaci z atmosférických srážek v 

místech infiltrace (všechny vydělené kolektory A, B a C), v místech průchodu potoků a řek pískovci 

korycanských vrstev a prachovci bělohorského souvrství dochází navíc i k vcezu povrchových vod 

(Chrudimka u Škrovádu, Žejbro). Aktívní infiltrační plocha je zmenšena lokálně relativně 

nepropustným pokryvem hlín. Směr proudění podzemních vod je dán generelně sklonem vrstev 

kolektoru A a B do centra pánve, tj. k SSV až k SSZ, místy se na jeho modifikaci  uní podílí modelace 

předkřídového reliéfu, tektonické poměry a odběry z kolektorů. 

Důležitý význam pro stanovení odtokových poměrů ve vymezených kolektorech měl tektonický plán 

území a lokální hydrogeologická role vymezených zlomů (těsnící funkce, drenážní funkce), kterým 

byla přiřazena funkce okrajových podmínek. Při přijetí základního schématu rozčlenění rajonu na dva 

dílčí celky oddělené chrudimským zlomem (přerušení kontinuita koletoru A – pokles východní části 

přibližně o 50 m, přechod písčité facie do labské slínité facie) je v následujícím komentáři uvedeno 

schéma proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech. 

 

Kolektor A - Perucko-korycanské souvrství zastoupené psamity se vyznačuje průlinovou 

prospustností, doplněnou i propustností puklinovou. Jeho plošně největší výskyty jsou omezeny na 

sníženiny předcenomanského reliéfu – na podlažickou a přeloučsko-markovickou depresi.  Z 

hydrogeologického hlediska tvoří souvrství hydraulický celek, který je předělen chrudimským zlomem 

a odděluje poklesem východní kry o výšce skoku přibližně 50 m pánevní systém na dva areály. 

Výchozy cenomanských sedimentů podle styku s krystalinikem tvoří infiltrační zónu celého pánevního 

zvodněného systému. 

Cenomanský kolektor A je dotován vsáklým podílem atmosférických srážek především v územích 

obnažených pískovcových perucko-korycanských vrstev podél transgresivní hranice na úpatí 

Železných hor. Relativně nejrozsáhlejším infiltračním územím jsou výchozy cenomanu v území 

širokého jihozápadního okolí Heřmanova Městce, dále pak infiltrační území v prostoru obcí Janovice 

– Rabštejnská Lhota – Škrovád a dále na spojnici obcí Smrček – Vrbatův Kostelec - Hluboká. 

Infiltraci srážkových vod a dotaci cenomanského kolektoru přes nadložní spodnoturonské slínovce lze 

v úzkém okrajovém pruhu místně a okrajově připustit, ve většině případů je však hladina cenomanské 

zvodně již napjatá a dotace kolektoru A je proto nepravděpodobná. 

K dotaci cenomanského kolektoru dochází dále influkcí povrchových toků na rozhraní křídy a 

krystalinika (např. Senický potok na infiltračním čele cenomanu v Jankovicích) a dále z přilehlého 

povodí krystalinika (skryté přírony podzemní vody v mělké zóně přípovrchového rozpukání hornin a 

hlubšími tektonicky predisponovanými liniemi a poruchovými pásmy.  
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Na obrázku 5-6 jsou uvedeny spádové poměry cenomanské zvodně při aktuáním odběrovém režimu 

(rok 2010). Z obrázku je patrný generelní směr proudění podzemní vody v kolektoru k severu k Labi, 

příp. severozápadu k Loučné.  

 

 

Obrázek 5-6 Odtokové poměry kolektoru A  - poměry při odběrech roku 2010 

 

Směr proudění podzemních vod a tlakové pole kolektoru A je deformováno v oblastech 

s vodárenskými odběry (Jankovice-Brloh, Choltice-Luhy, Heřmanův Městec a Markovice). Směr 

proudění podzemní vody je ovládán v místech odvodnění cenomanského kolektoru. K odvodnění 

dochází přes porušený strop nadložních turonských vrstev a souvrství skrytými přírony do 

povrchových toků a do Labe. (Měřením průtoků v roce 1980 je doložen pokles příronů podzemních 

vod do Brložského potoka v důsledku odběrů podzemních vod a víceletého sucha z 30 l/s na 14 l/s, do 

Strouhy mezi Chrtníky a Bezděkovem pokles z 35 l/s na 5 l/s).  

Hladina podzemní vody je v oblasti výskytu nadložních křídových vrstev napjatá (převážně artéského 

charakteru), volná hladina (15 m – 20 m pod terénem) je pouze v oblasti infiltrace výchozů perucko-

korycanského souvrství. K přírodní drenáži nádrže podzemních vod dochází artéskými vývěry 

v údolích toků, v místech, kde je tektonicky porušená těsnost artéského stropu (okolí Bílého Koně), 

příp. vrstevními prameny (pramen Kapalice). Proud podzemní vody k severu postupně slábne, takže 

poslední vývěry lze očekávat na dolní Novohradce (Loučné v oblasti Radhoště příp. Pekel ?). 

Pozn. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, silně tektonicky porušené bělohorské souvrství v okolí 

Podlažic a Chrasti u Chrudimě tvoří s podložním perucko-korycanským souvrstvím jediný 

hydrogeologický celek. Zde při vysokých odběrech v 50tých až 80tých letech bylo pozorováno 

vysoušení úseku Žejbra enormními odběry podzemní vody z přírodně propojeného kolektoru A a B. 
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Z důvodu zamezení nežádoucích vlivů odběrového režimu  na velikost průtoků v Žejbru byl v jímacím 

území Podlažice – Chrašice navržen v roce 2002 institut minimální hladiny, který je úspěšně využíván 

při stanovení výše odběrů (Smutek, Vlček, 2002). 

Hydrogeologické vrty s vysokými vydatnostmi aktivovaného kolektor A se nacházejí v oblasti proudu 

podzemní vody v blízkosti Železných ho. Maximání ověřené vydatnosti jednotlivých vrtů dosahují až 

70 l/s, viz (Janovice-Brloh až 70 l/s, Choltice-Luhy 50 l/s, Heřmanův Městec 70 l/s, Markovice až cca 

30 l/s. Severním směrem do hlubokých partií centra pánve jsou vydatnosti vrtů skokově přibližně o řád 

nižší, pohybují se vesměs v řádu jednotek l/s, a to i v případě zastižení velké mocnosti kolektoru A. 

  

Kolektor B - Obdobný mechanismus, který byl popsán u cenomanského kolektoru, je možné 

vztáhnout i na spodnoturonský kolektor. Z důvodu litofaciálního přechodu bělohorského souvrství ve 

vývoji prachovců až pískovců ve východní části rajonu do slínovců v západní části rajonu jsou 

kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství ověřeny v území západně od Chrudimi (vrty BO-2, 

CHR-2, JS-1), a proto byl kolektor B vyčleněn pouze v území východně od chrudimského zlomu.  

Spodní část bělohorského souvrství tvoří málo pevné slínovce, které výše přecházejí do pevných 

spikulitových slínovců s projevy kalcifikace a silicifikace, s prachovito-písčitou příměsí, při východní 

hranici rajonu až prachovitých pískovců. Na obrázku 5-7 jsou uvedeny spádové poměry 

spodnoturonského kolektoru při odběrovém režimu vztaženému k roku 2010. Z obrázku je patrný 

generelní směr proudění podzemní vody v kolektoru k severu a severozápadu k Loučné, obdobně jako 

u kolektoru A.  

 

 

Obrázek 5-7 Odtokové poměry kolektoru B  - poměry při odběrech roku 2010 
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Hladina podzemní vody je v oblasti výskytu nadložních křídových vrstev napjatá, volná hladina (15 m 

– 20 m pod terénem) je pouze v oblasti absence nadložních křídových vrstev (výchozů kolektoru B). 

Nádrž podzemní vody je doplňována jednak přímou infiltrací srážek do výchozů kolektoru a jednak 

influkcí povrchových toků na rozhraní křídy a krystalinika (Žejbro v Podlažicích). Obdobná influkce 

byla ověřena hydrologickým průzkumem i a dalších přítocích Novohradky. Přetékání z nadložního 

kolektoru vzhledem k relativně vysokým mocnostem může být pouze ojedinělé dané tektonickým 

postižením (nezávislost kolektorů B a C je ověřena např. na lokalitě Jenišovice). K přírodní drenáži 

nádrže podzemních vod dochází vývěry v údolích toků (Novohradka – např. Bílý Kůň, Loučná aj.), 

v místech, kde je tektonicky porušená těsnost artéského stropu.  

V dílčí části rajonu na západ od chrudimského zlomu v přeloučsko – markovické depresi bělohorské 

souvrství spodního turonu samostatný kolektor netvoří, naopak je v ploše rajonu považováno spolu 

s jizerským souvrstvím (střední turonu) za nadložní izolátor.  Dílčí údaje z lokality Choltice-Luhy 

(vrty CH-2a, CH-4a) naznačují, že samostatnost spodnoturonského kolektoru je pouze lokální.  

Významným pramenem odvodňujícím významnou část přilehlého povodí východní části rajonu 4310 

Chrudimská křída (západní části rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála) je pramen Nadymač – Nové 

Hrady, který generuje Hradecký potok. Geneze pramene odvodňujícího kolektor B souběžně 

dotovaném z kolektoru C byla posouzena na základě chemismu. Vydatnost před zahájením odběru z j. 

ú. Nové Hrady neklesala pod 40 l/s, maximální hodnoty dosahující 200 l/s jsou zkresleny odtokem 

z povodí Hradeckého potoka, podzemní odtok pramene tvoří 65 % – 70 % hodnoty údaje ČHMÚ na 

měrném profilu. Dle Vlčka (in Smutek, 1993) představuje infiltrační plocha pramene plochu asi 13,4 

km
2
.  

Na základě interpretace nových poznatků o geologické stavbě v oblasti na hranici mezi rajony 4310 

Chrudimská křída a 4270 Vysokomýtská synklinála lze hranici mezi oběma rajony ztotožnit 

s průběhem malejovské flexury a navazujícího systému poličských zlomů. Dle této představy, 

podpořené výsledky hydraulického modelu (Beránek, 2015), je již území Nových Hradů součástí nově 

vymezeného rajonu 4310 Chrudimská křída. Návrh posunu hranice mezi rajony je uveden na obrázku 

5-8.  
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Obrázek 5-8 Návrh posunu hranice mezi rajony 4310 Chrudimská křída a 4270 Vysokomýtská synklinála 

 

Kolektor C - Na obrázku 5-9  jsou uvedeny spádové poměry střednoturonské zvodně (kolektor C) při 

odběrovém režimu vztaženému k období let 1991 – 1992. Z obrázku je patrný generelní směr proudění 

podzemní vody v kolektoru k severu příp. severozápadu k Loučné. 

Nezávislost spodnoturonské a střednoturonské zvodně je dokumentována na příkladu lokality 

Jenišovice odlišnými piezometrickými úrovněmi hladin.  

Bazální část kolektoru C se odvodňuje do severněji položených přítoků Novohradky (např. Měrkovský 

potok), v oblasti výchozů pískovců a prachovců na vraclavském hřbetě se kolektor C v údolí a 

plynulými přírony do potoků (Svařeňka, pramen Sv. Mikuláš – Vraclav). 
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Obrázek 5-9 Spádové poměry kolektoru C ve východní části rajonu 4310 při odběrovém režimu 1991 – 1992  

(upraveno a převzato  Smutek 1993). 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

V předmětném rajonu se nachází několik hydrogeologických vrtů s delšími pozorovacími řadami. Patří 

k nim zejména vrty HM-3 Heřmanův Městec, V-9 Podlažice a RA-2 Radim. K dispici jsou rovněž 

data z vrtů VP-7300 Slatiňany a VP-7317 Poběžovice Státní monitorovací sítě ve správě ČHMÚ. Vrt 

VP-7300 Slatiňany, který je touto institucí monitorován, má propojenou cenomanskou zvodeň 

s nadložními zvodněmi (podloženo karotážním měřením)  a  jeho vývoj hladin proto není 

reprezentativní a v této kapitole není analyzován (hladinový režim vrtu VP-7300 „kopíruje“ režim vrtu 

VP-265 Tuněchody, který je rovněž součástí pozorovací sítě ČHMÚ a monitoruje kvartérní zvodeň –  

viz obr. č. 28.  Následuje stručný popis časových vývojů hladin podzemních vod za delší 

monitorované období ve shora uvedených monitorovacích vrtech (s výjimkou nereprezentativního vrtu 

VP-7300 Slatiňany). 

Monitorovací vrt V-9 Podlažice (viz obr. 5-10) se nachází přibližně uprostřed střední a východní části 

rajonu. Je hluboký 75 m a monitoruje vývoj hladiny v propojené spodnoturonsko-cenomanské zvodni 

(kolektor A + B). Vrt se nachází v jímacím území Podlažice, ve kterém je odebíráno velké  množství 

podzemních vod právě z této propojené zvodně. Zpracována je časová řada hladin za období 1977 až 

2010. Odběr podzemních vod z jímacího území v posledních dvou dekádách postupně klesal. Od roku 

2005 byl tento pokles zřetelný a to vlivem zavedení institutu minimální hladiny. V současné době 

dosahuje celkový odběr podzemních vod pouze jedné poloviny jímaného množství v porovnání 

s osmdesátými lety minulého století a činí přibližně 80 l/s. Referenčním vrtem pro řízený odběr byl 

zvolen právě vrt V-9. Omezení odběru vod v roce 2005 znamenalo vzestup průměrných úrovní hladin 

generelní směr proudění podzemní vody v kolektoru C 

hydrogeologická rozvodnice 
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přibližně o 2 m a vzestup minimální úrovně hladiny o více než 4 m oproti dřívějšímu období. Dříve 

dominoval víceletý režim úrovní hladin nad sezónním. Z důvodu zavedení institutu minimální hladiny 

podzemních vod v roce 2005  na tomto vrtu je registrován hladinový rozkyv v rozmezí hodnot 268 m 

n.m až 270,5 m n. m, výjimečně  byly registrovány hodnoty nižší než 268 m n. m. Nižší hladinový 

rozkyv v období 2005 – 2015 oproti minulosti je odrazem řízeného odběru v jímacím území Podlažice. 
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Obrázek 5-10 Vývoj hladin podzemních vod v referenčním vrtu V-9 Podlažice - kolektor A+B 

 

Monitorovací vrt RA-2 Radim (viz obr. 5-11) se nachází na východě střednovýchodní části rajonu. Je 

hluboký 68 m a monitoruje vývoj hladin ve spodnoturonské zvodni (kolektor B). Zpracována je časová 

řada za období 1993 až 2010. Sezónní režim převažuje nad víceletým režimem. Sezónní rozkyv hladin 

se pohybuje v rozmezí 2 m až 5 m a bývá výraznější při velmi vydatných srážkách nebo při velmi 

vydatném tání sněhu. Více letý rozkyv hladin nepřekračuje 2 m. Trendový vývoj hladin je celkově 

setrvalý s tím, že odráží velmi zřetelně suché roky 1993, 1999 a 2003 ve zpracovaném období. 

Hladinový režim je vysoce reprezentativní pro spodnoturonský kolektor v uvedené dílčí 

hydrogeologické jednotce. U vrtu se projevuje rychlá reakce úrovně hladiny podzemní vody na srážky 

a vnější zásahy (odběr podzemní vody). Časové zpoždění hladinových maxim za srážkovými maximy 

je do 7 – 14 dnů, oscilace směrem do centra pánve se snižuje v závislosti na pozici objektu 

v hydrogeologické struktuře.  
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Obrázek 5-11 Vývoj hladin podzemních vod ve  vrtech RA-2 Radim (kolektor B) a HM-3 Heřmanův Městec 

(kolektor A) 

 

Monitorovací vrt HM-3 Heřmanův Městec (viz obr. 5-11, 12) se nachází při jižním okraji západní části 

HGR. Je hluboký 80 m a je vystrojen na cenomanskou zvodeň vyvinutou v jemnozrnných až 

hrubozrnných pískovcích perucko-korycanského souvrství (kolektor A). Trendový vývoj hladiny je 

celkově mírně vzestupný s tím, že pro období 1995 až 2008 byl setrvalý až mírně vzestupný. V závěru 

roku 2010 byla hladina vody přibližně o 1,5 m výše než v roce 2008. To bylo vyvoláno výrazným 

poklesem odběru podzemních vod v nedalekém vodním zdroji HM-2 o 20 l/s až 25 l/s. Sezónní rozkyv 

hladiny činí 0,5 m až 1,0 m, víceletý rozkyv je srovnatelný. Z důvodu výrazného snížení odběru z 20 

l/s – 30 l/s na 1 l/s – 2 l/s v polovině roku 2009 došlo k nástupu hladiny podzemní vody ve vrtu o min. 

1,5 m, na vrtu je velmi často registrován přetok (maxima hladiny není možno dataloggerem měřit 

z důvodu výše zmíněného přetoku).  

Na obrázcích 5-13 a 5-14 jsou dále uvedeny grafy vrtu VP-7317, který je zařazen do státní 

monitorovací sítě ČHMÚ (vybudován v projektu ISPA v roce 2006, monitorován od roku 2008) a vrtů 

4310_04A Svinčany a 4310_03A Veselí u Přelouče, které byly vybudovány na počátku roku 2015 

v rámci projektu. Vrty je monitorována bazální cenomanská zvodeň. Porovnáním křivek hladin grafů 

lze konstatovat obdobný trend u vrtů HM-3 a VP-7317, na vrtu HM-3 se projevil nástup hladiny od 

druhé poloviny roku 2009 snížením odběru vody z vrtů HM-2, V-2 o přibližně 20-25 l/s. Výkyvy 

hladiny na grafu HM-3 jsou dány vyšší četností měření (1x 6 hodin) než u vrtu VP-7317 (1 x týdně). 

Výrazněji rozkolísaný a rozdílný trend je naopak registrován u vrtů 4310_03A Veselí u Přelouče a 

4310_04A Svinčany, které jsou situovány blíže do centra pánve v oblasti akumulace. V období od 

druhé poloviny září je registrován na těchto vrtech nástup hladiny na rozdíl od vrtů VP-7317 a HM-3, 

kde je registrován pozvolný pokles, který je reakcí na dlouhodbě deficitní srážkový úhrn. Na rozkyv 

v hladinách má vliv také odběrový režim v  j. ú. Choltice a Jankovice – Brloh.  
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Obrázek 5-12 Vývoj hladin podzemních vod ve  vrtech HM-3, VP-7317, 4310_03A a 4310_04A (kolektor A) 

 

 

Obrázek 5-13 Vývoj hladin podzemních vod ve  vrtech HM-3, VP-7317, 4310_03A  a 4310_04A (kolektor A) 

 

Vrty 4310_03A a 4310_04A vybudované v rámci projektu doplňují informace o režimu kolektoru A 

v dílčí západní části rajonu 4310 Chrudimská křída, které dosud chyběly. 
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Obrázek 5-14 Vývoj hladin podzemních vod ve  vrtech VP 7300 Slatiňany a VP-265 Tuněchody 

 

 

Obrázek 5-15 Režimní měření hladiny v rajonu Chrudimská křída na vrtech vyhloubených v rámci projektu 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

6.1.  HYDROLOGICKÝ MODEL      

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Pro stanovení hydrologické bilance v HGR 4310 bylo zvoleno mezipovodí Chrudimky s dolním  

uzávěrovým  profilem Nemošice (0590). Přítok do mezipovodí je určen třemi profily: Slatiňany – 

Chrudimka (0530), Předhradí – Krounka (0550) a Vrbatův Kostelec – Žejbro (0560). Toto 

mezipovodí leží menší částí vně rajonu 4310. Průtoky v uvedených profilech jsou nebo byly 

dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na obrázku 6-1, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

  

Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 
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Tabulka 6-1 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

D  DBC ANALO

G 

P  

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV 

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4310m 

059-0-0530-

0550-0560 

mezipovodí 

Chrudimka 

(Nemošice) 

590-530-

0550-

0560 

  675.2 1.982 354.67 432.22 280.1 1971-1996 

HGR HGR - TRANS 629.59 - 275.59 595.82 595.8 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;  

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje 

tabulka 6-2. 

Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  

v % celkového odtoku pro jednotlivá období 

JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis.m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis.m3/měsíc  

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 235.34 175.34 4.74 3.53 

POD mezipovodí Chrudimka 

(Nemošice) 

10.49 NaN 205.05 163.18 5.69 4.53 

POV mezipovodí Chrudimka 

(Nemošice) 

3.77 NaN 73.68 38.1 2.05 1.06 

VYP mezipovodí Chrudimka 

(Nemošice) 

13.69 NaN 275.26 266 7.64 7.39 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání 

 

 
Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

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

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4310 

bylo nutno volit tento postup:  
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1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázku 6-4 až 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

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

měřeného průtoku je pro mezipovodí Chrudimka (Nemošice) 0.22.. 

Na obr. 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

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

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

2010 je na obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-10 pro základní odtok, na obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry  překročení 

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

 

Obrázek 6-3 HGR 4310. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4 HGR 4310 Základní odtok  

 [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-5 Mezipovodí Chrudimka (Nemošice). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-6 Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-7 Mezipovodí Chrudimka (Nemošice) Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

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

 

Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-3 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4310m0590-0530-0550-0560 286104 0.491 

4310m0590-0530-0550-0560 271560 0.701 

4310m0590-0530-0550-0560 263210 0.714 

4310m0590-0530-0550-0560 265860 0.799 

4310m0590-0530-0550-0560 285379 0.82 

 

Tabulka 6-4 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4310m0590-0530-0550-0560 

BILAN 0.3095739 

MINIMA  

Kliner-Knezek 0.3874956 

 

 

Obrázek 6-12 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4310m0590-0530-0550-0560  a  

hladin podzemních vod ve vrtu ID 285379 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území rajonu činí za období 1981-2010 specifická dotace 

podzemních vod 1.81 l/s/km2, celková dotace je pak 56.98 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulce 6-5 a 6-6. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro rajon vyšla 2,72 l/s/km
2
 (tab. 6-5).  Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních  vod: Rtyňka 

(Batňovice) 5,85 l/s/km
2
, Válovický potok (Třebešov) 2,82 l/s/km

2
, Radechovka (Dolní Radechová) 

1,42 l/s/km
2
. Údaj pro Válovický potok, jehož povodí leží v rajonu, dobře odpovídá výsledku 

modelování. Údaje ze dvou povodí v blízkosti rajonu charakterizují značný gradient změn odtoku 

podzemní vody v širším regionu.. 
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Tabulka 6-5 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

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

mezipovodí Chrudimka 

(Nemošice) 

696 144.09* 167.75 526.44* 527.44 69.8 2.21 

HGR 670.34 NA 139.51 530.83 530.98 56.98 1.81 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 6-6 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

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

mezipovodí Chrudimka 

(Nemošice) 

725.87 NA 176.81 NA 543.09 72.2 2.29 

HGR 695.89 NA 143.39 552.5 545.9 57.67 1.83 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-13 až 6-18 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. 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 6-13 Vývoj průměrných ročních srážek.  

 

Obrázek 6-14 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-15 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-17 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-18 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

Tabulky  6-7 až 6-10 ukazují vývoj odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a 

základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 

pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden 

v kapitole 4.2. 
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Tabulka 6-7 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 149.50 139.51 0.93 143.39 1.03 

mezipovodí Chrudimka (Nemošice) 178.38 167.75 0.94 176.81 1.05 

 
 

Tabulka 6-8 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 531.52 530.98 1 545.90 1.03 

mezipovodí Chrudimka (Nemošice) 526.55 527.44 1 543.09 1.03 

 

Tabulka 6-9 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 59.54 56.98 0.96 57.67 1.01 

mezipovodí Chrudimka (Nemošice) 69.77 69.80 1.00 72.20 1.03 

 

Tabulka 6-10 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 60.43 57.68 0.95 56.59 0.98 

mezipovodí Chrudimka (Nemošice) 71.61 69.75 0.97 70.79 1.01 

 

 

Výška hladiny ve vrtu: Ve vrtu 285397 nebyl indikován statisticky významný trend 

 

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 - 1 0 . 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 6-11. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, 

že zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 
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Obrázek 6-19 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce.  

Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru 

klimatických modelů. 

 

Obrázek 6-20 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. 

Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru 

klimatických modelů. 
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6.2.  HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY   

Hydraulický model proudění podzemní vody pro HGR 4310 – Chrudimská křída je zpracován  jako  

součást regionálního modelu „10a - Křída Železných  hor" pro období 2001-2010.  

Hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace proudění při 

známých odběrech a hladinách podzemní vody. Pro tyto stavy byly kalibrovány 

hydraulické parametry modelu, a model byl validován. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let  2001-2010, při 

které byly kalibrovány kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl následně statistickým 

zpracováním měsíčních hodnot simulovaného období odvozen průměrný hydrologický rok v 

parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění s odběry podzemní vody, při které proběhla závěrečná 

rekalibrace modelu při využití výsledků realizovaných průzkumů projektu a dalších 

hodnocení. Na základě výsledků stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních 

odběrů podzemní vody jsou zpracovány variantní simulace odběrů pro účely jejich 

optimalizace. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Proudění podzemní vody v prostoru modelu je určeno zadáním okrajových podmínek odvozených z 

koncepčního modelu. Množství podzemní vody, které proudí v simulované, bilančně uzavřené 

struktuře, je dáno zadanou velikostí zdrojů podzemní vody, které v podobě efektivní infiltrace 

představují jedinou dotační (Neumanovu) okrajovou podmínku úlohy předepsanou na plochu 

představující povrch modelového regionu. Na vnější hranici modelové oblasti je vzhledem k přijatému 

koncepčnímu modelu předepsána podmínka nulového toku (homogenní Neumanova podmínka). 

Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody do říční 

sítě, vodních nádrží (Newtonova podmínka) a jímacích objektů (Neumanova podmínka). 

Koncepční model proudění podzemní vody (je též stručně uveden v kapitole 5 Koncepční 

hydrogeologický model) pro realizaci hydrogeologického matematického modelu je založen na 

následujících vlastnostech prostředí a přijatých předpokladech: 

1. Sestavovaný model obsahuje 4 modelové vrstvy s cílem zahrnout do popisu proudění 

hydraulickou funkci kolektorů A, B a C a přetékání mezi nimi. Reálně dva vyvinuté kolektory 

Ca a Cb jsou v modelu zadány jako jediné hydrogeologické těleso. 

2. Proudění podzemní vody lze simulovat v prostoru výskytu sedimentů svrchní křídy. 

Interakce s podložními horninami je možné zanedbat vzhledem k předpokladu výrazně 

nižších hydraulických vodivostí. 

3. Výsledně vymezené modelové území (nikoliv oblast hydrogeologického rajonu 4310) je 

možné uvažovat jako oblast s uzavřeným oběhem podzemní vody - přetok podzemní vody 

přes hranice modelového území (obvykle zadávaný pomocí okrajové podmínky druhého typu) 

proto není zadán. Jižní hranice modelového území (4. modelová vrstva) není zcela totožná 

s linií okraje křídových sedimentů a je vedena podél předpokládaných proudnic a 

rozvodnic i na výchozech hornin podloží křídových sedimentů. Modelová hranice může 
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sloužit jako podklad pro diskusi o změně průběhu jižní hranice hydrogeologického rajonu. 

4. V zájmovém území se vyskytují 3 kolektory s regionálním prouděním podzemních vod: 

 Průlino-puklinový kolektor A - v perucko-korycanském souvrství (4. modelová vrstva). 

 Průlino-puklinový kolektor B - vázán na bělohorské souvrství. V modelu je kolektor 

bělohorského souvrství reprezentován třetí modelovou vrstvou. 

 Průlino-puklinový kolektor C vyvinutý ve vrstvě sedimentů jizerského souvrství (1. 

modelová vrstva). 

Faciální změna souvrství s kolektory B a C je v modelu zohledněna poklesem 

horizontální hydraulické vodivosti. 

5. Izolátor a/b, vyvinutý na bázi bělohorského souvrství není simulován jako samostatná vrstva. 

Jeho vliv je v modelu zadán výhradně pomocí vertikální hydraulické vodivosti čtvrté 

modelové vrstvy. 

6. Izolátor b/c je simulován jako druhá modelová vrstva. 

7. Doména oživeného připovrchového proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech a v 

rozvětralých partiích sedimentů křídy je simulována v první modelové vrstvě. 

8. Cílem je simulovat a bilancovat veškeré proudění podzemní vody v sedimentech křídy (a 

kvartéru). Tento přístup umožňuje uplatnit bilanční kritérium pro účely optimalizace množství 

podzemní vody v prostoru modelu prostřednictvím porovnání simulovaného a vyhodnoceného 

odtoku podzemí vody do říční sítě. 

9. Zdrojem podzemní vody na území modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je nevýznamný. 

10. Odtok podzemní vody je v modelu zadán: 

 drenáží do říční sítě a do pramenů, 

 drenáží do jímacích objektů. 

11. Proudění podzemní vody v kolektorských partiích může být významně ovlivňováno zlomy. V 

oblastech s výskytem izolátorských hornin vliv zlomů klesá. 

12. Podél jižní hranice modelového území se vyskytují tzv. oblasti stoku, kde úroveň hladiny 

podzemní vody je dána úklonem vrstev křídových sedimentů směrem do centra pánve, nebo 

úklonem báze rozvětralé vrstvy hornin v podloží křídy. 

Modelové území je odvodňováno především do levostranných přítoků Labe. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve třech základních variantách: 

- varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

- varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 1992 (maximální odběry v území), 

- varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roků 2010 (odpovídá aktuálním odběrům). 

Kromě základních modelových simulací byla provedena řada účelových modelových stacionárních 

simulací směřujících k analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů 

modelu) a k analýze režimu proudění podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry 

(simulace alternativ vodohospodářského využití struktury). 
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Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny na obrázku 6-21 (pro 3. 

modelovou vrstvu a kolektor B) a 6-22  (pro 4. modelovou vrstvu a kolektor A). 

 V oblasti západně od chrudimského zlomu je kolektor B v bělohorském souvrství 

vyvinut především při jeho jižním okraji. Infiltrované podzemní vody jsou obvykle ještě 

v oblastech výchozů drénovány do Markovického potoka,  Bylanky, Podolskékho potoka a 

Struhy. V oblasti výchozů kolektoru B určuje úroveň hladiny podzemní vody 

hydraulická vodivost, morfologie terénu a úroveň hladin v říční síti levostranných přítoků 

Labe. Hladina se zvyšuje od západu směrem k chrudimskému zlomu z hodnot cca 230 

m n. m. na 290 m n. m. na Heřmanoměstecku. 

 V oblasti východně od chrudimského zlomu rozšíření kolektoru B v bělohorském 

souvrství spojitě dosahuje k toku a Labe a k Loučné. Tím jsou dány podmínky 

regionálního proudění z míst infiltrace při jižním okraji modelového území až k jeho 

severnímu okraji. Nejnižší místa odvodnění kolektoru B jsou dána úrovní toku Loučné a 

pohybují se okolo 270 m n. m. (Uhersko). Nejvyšší úroveň hladiny v nádrži podzemní vody 

v kolektoru B dosahují v hydrogeologickém povodí pramene Nadymač (410 - 420 m n. m.). 

 Komunikaci podzemních vod kolektoru B s podložním kolektorem A v perucko-

korycanském souvrství omezuje izolátor na bázi bělohorského souvrství charakteristické 

mocnosti prvních jednotek metrů. 

 Hladiny a směry proudění podzemní vody v kolektoru A vyvinutém v perucko-

korycanském souvrství ovlivňuje cenomanská souš, kdy souvrství na částech povodí 

Chrudimky a Loučné chybí. Hladiny podzemní vody z oblasti okraje nádrže podzemní 

vody (240 - 290 m n. m.) zaklesávají směrem k nivě Labe. 

 Hladina podzemní vody v kolektoru A v údolní nivě Labe před ovlivněním odběry 

dosahovala cca 204 - 223 m n. m. Úroveň hladiny podzemní vody dosahovala vyšší 

jednotky metrů nad úroveň toku Labe. 

 Modelová bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce  6-11. 

 

Tabulka 6-11 Modelová bilance podzemní vody v HGR 4310 - varianta bez odběrů 

NEOVLIVNĚNÝ STAV BILANCE HGR 4310 přítoky 

[l/s] 

odtoky 

[l/s] 

suma 

[l/s] 

infiltrace ze srážek 870.3  870.3 

drenáž do toků  848.9 -848.9 

odběry  0.0 0.0 

přetok - HGR 6532 80.3 15.7 64.6 

přetok - HGR 4270 72.7 15.1 57.5 

přetok - HGR 1130, 1140 15.6 159.2 -143.6 

celkové přetoky 168.5 190.0 -21.5 
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Obrázek 6-21 Modelové hladiny v kolektoru B - neovlivněné poměry 
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Obrázek 6-22 Modelové hladiny v kolektoru A - neovlivněné poměry 
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SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

Odběry podzemní vody jsou v prostoru HGR 4310 realizovány z kolektorů A/B (3. a 4. vrstva). 

Největším odběrem v rajonu je odběr VaK Chrudim-Podlažice o aktuální velikosti 80 l.s-1. Přehled 

všech odběrů zadaných do stacionárních simulací je uveden v tabulka 6-8. 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu odběrů v roce 2010 jsou zobrazeny na obrázku 6-23 (pro 

3. modelovou vrstvu a kolektor B) a 6-24 (pro 4. modelovou vrstvu a kolektor A). Vykresleny jsou 

rovněž snížení hladiny podzemní vody vzhledem k neovlivněnému stavu bez odběrů. Odběry 

realizované v HGR 4310 vytváří významnější deprese hladiny oproti neovlivněnému proudění 

podzemní vody v širším okolí jímacích objektů Jankovice-Brloh, Choltice-Luhy, Technopark Staré 

Čívice, Podlažice, Skuteč a Luže.  

Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu je dokumentována v tabulce 6-9. Vlivem 

odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků o 156 l/s, pokles je spojen se snížením 

přítoku z HGR 4270 (cca o 30 l/s) a snížením odtoku do nadložních kvartérních rajonů 1130 a 1140 

(cca o 20 l/s). 

 

Tabulka 6-12 Odběry podzemní vody (l/s) - zadané do stacionární simulace - roky 1992 a 2010 

WHB Místo užívání vody Objekty Průměrný odběr 

v hg. roce 1992 

Průměrný odběr 

v hg. roce 2010 

420194 VAK Pardubice-Choltice, Luhy CH-5 - 13.4 

420195 VAK Pardubice-Choltice, Luhy CH-4a - 3.8 

420196 VAK Pardubice - Jankovice, Brloh Ja-6,V-3 35.3 13.3 

420198 VaK Pardubice-Řečany L-1 11.3 - 

420235 VSB 0532 Pardubice - letiště PA-2 7.2 - 

420239 Stavima Přelouč (býv. Taxat s.r.o.) St-1 3.9 - 

420273 VaK Chrudim - Luže KO-3 - 1.9 

420274 Město Skuteč V3,SK4,SK2 11.9 8.1 

420276 VaK  Chrudim-Podlažice V1,2,3,6N,7,8 100.7 80.8 

420279 VaK Chrudim - Luže KO-2 6.6 5.5 

420280 VaK Chrudim-Chrast CH-1 15.3 0.0 

420281 VaK Chrudim-Heřmanův Městec VS,HM-2 33.1 1.6 

420283 VaK Chrudim-Markovice V-1a,V-2,V-3a,V3b 20.3 6.9 

420286 VaK Chrudim-Synčany BO-2 2.5 2.2 

420305 EVONA a.s. Chrudim č-1 3.5 - 

420310 OÚ Chroustovice - Žilovice CHR-2 5.0 3.3 

420335 TECHNOPARK, k.s. Staré Čívice vrty - 5.4 

 Celkem  256.7 146.4 
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Obrázek 6-23 Modelové hladiny a snížení v kolektoru B - odběry na úrovni roku 2010 
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Obrázek 6-24 Modelové hladiny a snížení v kolektoru A - odběry na úrovni roku 2010 
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Tabulka 6-13 Modelová bilance podzemní vody v HGR 4310 - varianta odběrů na úrovni roku 2010 

ODBĚRY 2010 

BILANCE HGR 4310 

přítoky 

[l/s] 

odtoky 

[l/s] 

suma 

[l/s] 

infiltrace ze srážek 870.3  870.3 

drenáž do toků  693.4 -693.4 

odběry  146.4 -146.4 

přetok - HGR 6532 80.5 15.8 64.7 

přetok - HGR 4270 53.8 23.4 30.3 

přetok - HGR 1130, 1140 16.9 142.5 -125.6 

celkové přetoky 151.2 181.8 -30.6 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody je pro období 

hydrologických let 2001-2010 řešena v měsíčním kroku. Na vývoj úrovně hladiny podzemní vody 

má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu. 

Vývoj odběrů podzemní vody v rajonu 4310 v simulovaném období je dokumentován na obrázku 

6-14. V období hydrologických let 2000 - 2010 jsou patrné 2 úrovně odběrů (cca 200 l/s a cca 150 l/s). 

Určující roli ve vývoji celkového odběru má odběr v jímacím  území Podlažice. Pokles celkového 

odběru v průběhu hydrologického roku 2005 je způsoben právě poklesem jímání z podlažických vrtů. 

 

 

Obrázek 6-25 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2000-2010 

Monitoring ČHMÚ je v hydrogeologickém rajonu 4310 - Chrudimská křída zaměřen pouze na vrty 

kvartérní zvodně. Údaje o změnách úrovně hladiny podzemní vody v křídových sedimentech byly 

proto doplněny z databáze VZ Chrudim. Monitoring hladin v doplněných vrtech obvykle nepostihuje 
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celé období hydrologických let 2001 - 2010 (většinou bylo režimní měření prováděno v předchozích 

obdobích; záznamy jsou k dispozici od roku 1970). Modelové hladiny s ohledem na zvolenou časovou 

periodu nepostihují změny v hladinách podzemní vody v období kratším než jeden měsíc. 

Docílená shoda měřených a modelových hladin v kvartérní a přípovrchové vrstvě je velmi dobrá. 

Modelové hladiny vystihují pozorované trendy vývoje hladin jak v rámci jednotlivých měsíců, tak 

i víceleté trendy. Porovnání měřených (modře) a modelových (zeleně) hladin podzemní vody ve vrtu 

V-212 je dokumentováno v obrázek 6-26. 

 

Obrázek 6-26 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) v kvartérním vrtu V-212 

Vinary 

 

Modelové hladiny ve vrtech v křídových sedimentech vystihují pozorované trendy v rámci ročního i 

víceletého srovnání.  Z hlediska amplitudy kolísání modelové hladiny jsou v dobré shodě pro vrty 

HM-3 (obr. 6-27), RA-2 (obr. 6-28) a JS-2. Modelové kolísání hladiny ve vrtu S-1 je mírně menší - 

ztlumené drenáží do blízkého pramene Nadymač. Víceletý trend vývoje hladin dobře odpovídá ve 

všech vrtech. Menší odlišnosti jsou patrné u vrtu HM-3. 

 
Obrázek 6-27 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) v křídovém vrtu HM-3 

Heřmanův Městec 
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Průběh modelové drenáže v období hydrologických let 2001 - 2010 je uveden v obrázku. 6-18. 

Pro porovnání je v obrázku vynesen i průtok na Chrudimce - stanice Nemošice. Cílem porovnání 

modelové drenáže s měřenými daty průtoků bylo analyzovat především shodu trendů simulovaného 

a naměřeného odtoku z povodí. Z hlediska absolutního porovnání modelových a měřených dat je 

potřeba vzít v úvahu, že přestože jsou povodí Chrudimky a plocha modelového  území přibližně 

shodné, je horní povodí Chrudimky v ploše cca 290 km
2 
(zčásti i Novohradky) budováno horninami 

krystalinika v oblastech mimo plochu modelu. Možnost absolutního porovnání průtoků je tak pouze 

velmi orientační. 

 

 

Obrázek 6-28 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) v křídovém vrtu Ra-2 

Radim 

 

 

Obrázek 6-29 Modelová drenáž podzemní vody – transientní simulace období hydrologických let 2001-2010 
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Při podrobné analýze trendů modelové a měřené drenáže lze vyvozovat, že pozorované změny 

odtoku mají ve srovnání s modelovým odtokem podstatně větší dynamiku. Lze předpokládat, že 

volná storativita v horním povodí Chrudimky (mimo modelové území) je v porovnání s 

modelovými hodnotami volné storativity ještě nižší. Současně zde ve srovnání s modelovým 

územím dochází k nárůstu srážek a odtoku včetně odtoku povrchového. 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELOVÉ SIMULACE – OPTIMALIZACE JÍMÁNÍ 

PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti dotace stanovené 

jako aritmetický průměr měsíčních hodnot  infiltrací  odladěných  v  rámci  transientního  modelu 

pro období hydrologických let 2001 až 2010. Ve velikosti průměrných měsíčních dotací jsou 

zohledněny jak extrémy nadprůměrné infiltrace v letech 2001 a 2010, tak i velmi nízké infiltrace v 

letech 2003 a 2007. Hodnoty přímé infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu (průměrný 

hydrologický rok) jsou dokumentovány v grafu na obrázek 6-30. Odpovídající hodnoty měsíční 

drenáže podzemní vody do říční sítě jsou v grafu na obrázku 6-31. 

 

 

Obrázek 6-30 Doplňování přírodních zdrojů v HGR 4310 v průměrném hydrologickém roce 

 

K největšímu doplnění zásob podzemní vody dochází v lednu až březnu. Jarní srážky a infiltrace z 

tání sněhu nejsou spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná infiltrace i pro listopad. 

Všechny ostatní měsíce mají dotaci podzemní vody podprůměrnou (relativní infiltrace menší než 1). 

Zejména v červnu a říjnu k infiltraci v hodnoceném desetiletí téměř nedocházelo. V jednotlivých 

suchých letech (sloupce na obr. 6-19 reprezentují průměr) nejsou zásoby podzemní vody doplněny po 

značnou část léta a podzimu. 
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Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků vychází relativně stabilní a liší se od 

průměrné drenáže o ±20%. Maximální základní odtok podzemní vody byl vypočten pro období leden 

až duben, minimální odtok v období září-prosinec. Velikost drenáže v jednotlivých měsících 

bude kromě rozložení infiltrace závislá také na rozložení odběrů v hydrologickém roce (v 

simulaci průměrného hydrologického roku je zadán konstantní odběr ve všech měsících na úrovni 

146 l/s, který odpovídá odběru v roce 2010). Hydraulický model velikost kolísání podzemního 

odtoku pravděpodobně poněkud podhodnocuje. 

 

 

Obrázek 6-31 Drenáž do povrchových toků v HGR 4310 v průměrném hydrologickém roce 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Prezentovány jsou 2 modelové varianty, které umožňují posoudit ovlivnění proudění ve struktuře při 

zvýšení stávajících odběrů: 

varianta průměrných odběrů - simulace při průměrných odběrech v období 2008-2012, celkem 

148 l/s
 
(v tabulce označeno jako "Prům. 5 let"), 

varianta blízké perspektivy - simulace s odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 

2012 z každého registrovaného odběrného místa, celkem 185.4 l/s
 
(v tabulce označeno jako "Max. 5 

let"). 

Varianta blízké perspektivy představuje zvýšení odběrů (oproti průměrným) o cca 25% (o 38 l/s), 

přičemž k většímu navýšení odběrů (o 30 l/s) dochází ve 4. modelové vrstvě, především díky vyšším 

odběrům v jímacím území Heřmanův Městec. V tabulce 6-14 je uvedeno porovnání bilance pro 

simulované varianty průměrných odběrů a blízké perspektivy. Modelové navýšení odběrů způsobuje 

úměrný pokles celkové přirozené drenáže do povrchových toků, v menší míře dochází k ovlivnění 

přetoků mezi rajonem 4310 a kvartérními rajony. 
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Tabulka 6-14 Základní bilance variant stacionárního modelového řešení pro vodohospodářské využití 

území 

 PRŮM. 5 LET   MAX. 5 LET  

BILANCE HGR 4310 přítoky odtoky suma přítoky odtoky suma 

 [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek 870.3  870.3 870.3  870.3 

drenáž do toků  692.3 -692.3  658.5 -658.5 

odběry  147.6 -147.6  185.4 -185.4 

přetok - HGR 6532 80.6 15.8 64.7 80.8 15.9 
 

64.8 

přetok - HGR 4270 53.8 23.4 30.3 53.8 23.4 30.4 

přetok - HGR 1130, 1140 16.8 142.3 -125.5 17.9 139.6 -121.7 

celkové přetoky 151.2 181.6 -30.4 152.5 178.9 -26.4 

 

V modelové variantě blízké perspektivy byla rovněž sledována velikost a rozsah snížení hladiny 

oproti modelové variantě průměrných odběrů - výsledky jsou dokumentovány na obrázku 6-12  a 

6-13. K nejvýznamnějšímu snížení hladiny podzemní vody (v širším území o zhruba 1-2 m, v 

místě jímacích objektů o 5-10 m) dojde v západní části území v oblasti odběrů Heřmanův Městec, 

Choltice - Luhy a TECHNOPARK Staré Čívice. V oblasti odběrů Podlažice, Skuteč, Luže je 

vypočteno  snížení hladiny přibližně o 0.5 až 1 m (v nejbližším okolí jímacích objektů snížení o 

2-5 m). Relativně malé snížení do 1 m je vyhodnoceno v místě zvýšených odběrů Jankovice a 

Markovice. 

V rámci hydrogeologických modelů byly dále realizovány stacionárních simulace, které 

zohledňovaly variantu zvýšení, respektive snížení průměrných odběrů o 15% (tj. nárůst, respektive 

pokles simulovaných odběrů podzemní vody o 22 l/s, přibližně rovnoměrně o 11 l/s z 3. i 4. modelové 

vrstvy). 

Při odladěných hodnotách velikosti infiltrace do podzemních vod pro hydrogeologický rajon 4310 

na úrovni 870 l/s 
 
představuje celkový průměrný odběr 148 l/s

 
využití přírodních zdrojů na úrovni 

přibližně 17 %, ve variantě blízké perspektivy na úrovni 21 %. 

V oblasti modelového regionu 10a se nenachází žádné prioritn  území s cennými ekosystémy k 

podrobnějšímu zpracování. V oblasti ovlivnění hladiny podzemní vody vlivem odběrů se nachází 2 

evropsky významné lokality: 

EVL Choltická obora - maximální snížení hladiny 0.4-0.6 m vlivem zvýšení odběrů Choltice, Luhy 

a EVL Anenské údolí - maximální snížení 2-3 m vlivem zvýšení odběrů města Skuteč. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

7.1.  ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 až 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

120 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru. Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech 

byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960.  

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly použity 

pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Počet relevantních analýz podzemní vody ukazuje Tabulka 4-6 v kap. 4.4. Hydrochemie. 

 

Upravitelnost podzemní vody v kolektoru A v HGR 4310 se pohybuje v kategoriích od A1 do A3, 

výjimečně >A3. V jižní a střední části rajonu převažuje kategorie upravitelnosti A2, nejčastější 

příčinou je obsah rozpuštěných látek - železa, amonných iontů a místy i manganu. Převážně při jižní a 

východní hranici rajonu se lokálně vyskytuje i nejnižší kategorie upravitelnosti A1. V severovýchodní 

a severozápadní části rajonu se zvyšuje obsah rozpuštěných látek a místy se k ní přidává i kontaminace 

prvky ze skupiny halogenů (F, Cl) a také dusičnany a sírany (viz obr. 7-1). Lokálně bylo zaznamenáno 

anaýzami i zvýšení kategorie upravitelnosti na nejvyšší stupeň >A3, v okolí Přelouče, na JZ od 

Heřmanova Městce, na J od Slatiňan, Nejhorší kategorie >A3 převažuje v oblasti Hrochův Týnec – 

Chroustovice – Orel – Kočí (Cl, F, vodivost apod., souvisí též s vysokou mineralizací). 

Sitace upravitelnosti v kolektoru B (viz obr.7-2) je co se týká geografického umístění jednotlivých 

kategorií analogická stavu v kolektoru A. Oblasti s nejnižší kategorií A1 se vyskytují JV od Luže a v 

okolí Chrastu. Směrem na sever stoupá kategorie upravitelnosti na A2, nejčastější příčinou je obsah 

rozpuštěného Fe a Mn, vyjímečně Al a NH4. Místy se v kolektoru B vysytují i lokality s navyšší 

kategorií upravitelnosti a to především v S části rozsahu kolektoru B v HGR 4310.  

Kolektor C dosahuje v HGR 4310 velmi malého plošného rozšíření a to pouze ve východní části 

rajonu u hranice s HGR 4270 - Vyskomýtská synklinála (viz obr. 7-3). V severozápadní části plošného 

rozsahu kolektoru C spadají podzemní vody do kategorie upravitelnosti A3 hlavně díky obsahu Fe a 

NH4. Místy se v této oblasti vysytuje i nejhorší kategorie >A3. Jižní část kolektoru C spadá do 

kategorie A2, při jižním okraji i A1.  

Přípovrchová zóna je závislá na znečištění způsobeném průmyslem a zemědělstvím. V okolí velkých 

měst se koncentrují oblasti zasažené znečištěním průmyslem (okolí Pardubic - Paramo znečištění 

ropnými látkami). V zemědělsky využívaných oblastech je patrné znečištění dusičnany a NH4.  
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4310 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru B v HGR 4310 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C 
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Obrázek 7-4 Upravitelnost podzemní vody přípovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2.  VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4310 se nachází 1 vrt časovými řadami chemického složení vody. Odběry byly prováděny 

dvakrát ročně od roku 2009. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obrázku 7-5, graf koncentrací 

vybraných prvků na obr. 7-6).  

 

 

Obrázek 7-5 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tabulka 7-2 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

692751 -661575.56 -1063709.67 236.37 VN-09 VP 7317 A 74.1 Poběžovice u Přelouče 

 

Koncentrace všech sledovaných složek se v čase nemění. Celková mineralizace je 0,50 g/l, obsahy 

chloridů i síranů jsou nízké. Obsah dusičnanů je stále pod mezí detekce.¨ 

 

 

Obrázek 7-6 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.  

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.  

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4310. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v 

tabulkách 8-1, 8-2. 

Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4310 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

101 OP Habrov 14.78     krajský úřad 

101 PR Habrov 20.60 0.50 2.43 krajský úřad 

123 OP Hrobka 4.08 0.43 10.59 krajský úřad 

123 PP Hrobka 1.46 0.23 15.72 krajský úřad 

678 PP Labské rameno Votoka 5.12 4.27 83.40 krajský úřad 

680 PP Meandry Struhy 40.33 35.52 88.09 krajský úřad 

678 OP Labské rameno Votoka 22.36 0.51 2.30 krajský úřad 

721 PP Labiště pod Opočínkem 2.67 2.26 84.54 krajský úřad 

727 PP Přesyp u Malolánského 2.56     krajský úřad 

775 OP Nemošická stráň 2.04     krajský úřad 

775 PP Nemošická stráň 5.84     krajský úřad 

865 OP Na skalách 0.15     AOPK ČR 

865 PP Na skalách 3.90     AOPK ČR 

1973 OP Ptačí ostrovy 1.41     krajský úřad 

1973 PP Ptačí ostrovy 10.29 2.24 21.79 krajský úřad 

2117 PR Anenské údolí 56.57 6.39 11.30 krajský úřad 

2118 OP Podskala 1.86     krajský úřad 

2118 PP Podskala 3.72     krajský úřad 

2199 PP Chrašická stráň 1.74 0.05 2.60 krajský úřad 

5713 OP Vesecký kopec 1.27     krajský úřad 

5713 PP Vesecký kopec 0.69     krajský úřad 

5895 OP Heřmanův Městec 0.62     krajský úřad 

5895 PP Heřmanův Městec 63.86 3.53 5.53 krajský úřad 

1630 OP Farář 11.63 1.42 12.18 krajský úřad 

1630 PP Farář 8.82 5.26 59.61 krajský úřad 

1577 PR Střemošická stráň 46.42     krajský úřad 

1594 OP Choltická obora 21.55 0.59 2.74 krajský úřad 

1594 PR Choltická obora 69.52 12.27 17.65 krajský úřad 

1772 OP Kusá hora 86.59 1.77 2.05 krajský úřad 

1772 PP Kusá hora 183.28 11.79 6.43 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

 
Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4310



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) v HGR 4310 

KAT NÁZEV 
ROZLOHA 

(ha) 
BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

EVL Anenské údolí 39.40 c ano 91E0 1061 

EVL Heřmanův Městec 62.58 c    

EVL Choltická obora 69.59 c ano  1188 

EVL Jeskyně Bětník 0.04 c    

EVL Pardubice 2.24 c    

EVL Střemošická stráň 46.06 c    

EVL Uhersko 81.16 c    

EVL Dolní Chrudimka 65.58 c ano  1037 

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  

 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

ANENSKÉ ÚDOLÍ 

 

 

Obrázek 8-2 PR Anenské údolí 

(foto Libor Akster 2010 CC-BY-SA-4.0) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0
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PR a EVL Anenské údolí byla vyhlášena roku 2000. Tvoří jej údolí Anenského potoka a stráně v okolí 

obce Štěpánov, cca 1,5 km severně od Skutče na katastrálním území města Skutče a obce Hroubovice 

v 340-420 m n. m. 

Předmět ochrany: PR: rostlinná společenstva mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných 

trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. EVL: Polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště 

vstavačovitých - prioritní stanoviště. 

Geologie: Podloží tvoří křídové horniny mezozoika. Ve spodních vrstvách se nachází kvádrové 

pískovce cenomanu, převrstvené vápnitými jílovci (opukami) spodního turonu. Anenské údolí je 

zajímavé i jako geologická lokalita a je součástí území, na kterém vznikl Národní geopark Železné 

hory. Vyvěrá zde železitý pramen vody, nad kterým byla v roce 1831 postavena kaple, jejíž patronkou 

se stala svatá Anna. Byly zde vybudovány i malé vodní lázně, ještě v roce 1920 se uvádí, že Anenské 

údolí s kaplí sv. Anny u Skutče je poutní místo s vanovými a parními lázněmi a užívá se pramen 

železito-vápenaté vody. Stával zde i výletní hostinec a pořádaly se tu poutě. 

Reliéf: Výrazně zaříznuté údolí potoka, se sklonem svahů až 20–25°, je typické pro stupňovité okraje 

České křídové tabule na jejím přechodu k Českomoravské vrchovině. Koryto Anenského potoka má 

přirozený charakter s meandry (pouze malá část je upravena). 

Pedologie: Na svazích kambizemě typické nasycené, na opukových svazích přecházejí v kambizemě 

rendzinové až rendziny; v nivě pseudogleje, lokálně gleje. 

Krajinná charakteristika: Území představuje údolí Anenského potoka a stráně se zachovalými a 

druhově pestrými společenstvy mezofilních lesů, potočních luhů, suchých trávníků a vlhkých luk s 

výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Kvalitní přírodě blízké lesní porosty jsou 

zachovány na svahu západně od obce Štěpánov (vápnomilné bučiny, hercynské dubohabřiny). V nivě 

potoka jsou zastoupeny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) představující iniciální společenstva na 

zarůstajících nivních loukách. Nelesní společenstva tvoří na sušších výslunných svazích s převážně j. 

až jz. expozicí širokolisté suché trávníky (T3.4) (svahy v okolí obce Štěpánov). Místy jsou vyvinuty 

mezofilní bylinné lemy (T4.2). Svahové louky někde představují degradované mezofilní ovsíkové 

louky (T1.1). Dlouhodobě nekosené plochy zarůstají porosty vysokých mezofilních a xerofilních 

křovin (K3). V odlesněné nivě potoka jsou vytvořeny vlhké pcháčové louky (T1.5). V okolí 

napřímeného toku byly tyto porosty přeměněny v odvodněné kulturní louky.   

Nejvýznamnější společenstva představují širokolisté suché trávníky a fragment vápnomilných bučin. Z 

faunistického hlediska je významný výskyt obojživelníků: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), 

skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria), plazů: užovka obojková (Natrix 

natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis), z motýlů modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous), šedavka hnědoskvrnná (Apamea ophiogramma), osenice znamenaná 

(Eugraphe sigma) a srpokřídlec olšový (Drepana curvatula).   

Stav území byl částečně narušen úpravami Anenského potoka (napřímení toku, odvodnění nivních luk. 

Lokalita je potenciálně ohrožena aplikací insekticidů a intenzifikací hospodaření. Fatální by byly 

změny vodních poměrů.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120508; 

http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html - 

prezentace); 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anensk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_

rezervace) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hroubovice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geologick%C3%A1_lokalita&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_geopark_%C5%BDelezn%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_geopark_%C5%BDelezn%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1831
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Anna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120508
http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anensk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anensk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
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STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ 

 

Obrázek 8-3 PR Střemošická stráň 

(foto Zp 2008 CC-BY-SA-2.5) 

 

 

Obrázek 8-4 Sloup Nejsvětější Trojice Na Pokloně poblíž Střemošice 

(foto Zp 2006 CC-BY-SA-2.5) 

 

PR a EVL Střemošická stráň byla vyhlášena roku 1990. Opukové stráně v 390-480 m n. m. protažené 

v SZ-JV směru mezi obcemi Řepníky a Střemošicemi, navazující z V na Střemošice. 

Předmět ochrany: PR: přirozená lesní a lesostepní společenstva opukových strání s dubohabrovým 

porostem a přilehlými lemy bohatými výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. EVL: 

střevíčník pantoflíček. 

Geologie: Písčité a spongilitické slínovce středního turonu (opuka) na strmém čelním svahu kuesty 

vraclavské antiklinály z tence deskovitě rozpadavých slínovců mírně skloněných k SZ. Na výchozech 

v zářezu silnice je pestrá mozaika mikroforem výběrového zvětrávání a odnosu. Plocha nemá vlastní 

vodní tok. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Na_Poklon%C4%9B.jpg
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Krajinná charakteristika: Strmé a mírnější opukové stráně s lučními a lesními společenstvy. Velkou 

část lesů Střemošické stráně tvoří dubohabřiny, místo výskytu střevíčníku je však pokryto kulturní 

smrčinou.  Na výslunných svazích s J, JZ a JV orientací se vyskytují kvalitní společenstva 

širokolistých suchých trávníků (T3.4 A,C,D) s různým zastoupením vstavačovitých a jalovce v 

několika asociacích jako Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minoris, která představuje iniciální 

jednoduše organizované společenstvo surových slínovcových půd. Nejrozšířenější subxerotermní 

společenstvo však představují porosty s dominancí Brachypodium pinnatum - As. Salvio verticillatae-

Origanetum vulgaris typicum, kde je zastoupení dalších trav a graminoidních druhů nižší. Další 

asociace je např. Ononido spinosae-Cirsietum acaulis s druhy jako jehlice trnitá (Ononis spinosa), 

pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), p. obecná (C. vulgaris), 

hořec brvitý (Gentianella ciliata). Na lokalitě se však vyskytují další asociace a přechody. 

Na J a JZ orientovaných stráních, na kontaktu dubohabřin s porosty sv. Bromion, se maloplošně 

vyskytují suché bylinné lemy (T4.1) as. Peucedanetum cervariae - bylinné společenstvo vytrvalých 

hemikryptofyt s výrazným podílem lemových druhů.  

Lesní porosty představují porosty původních hercynských dubohabřin (L3.1) v několika větších 

fragmentech. Území tvořené opukovými stepními stráněmi svazu Bromion erecti, lesními lemy a 

dubohabřinami představuje jednu z nejvýznamnějších botanických a entomologických lokalit v 

Čechách. Nejhodnotnější jsou bílé stráně s porosty širokolistých suchých trávníků. Ze vzácných druhů 

se vyskytují např. hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella), prorostlík srpovitý 

(Bupleurum falcatum), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), vstavač vojenský (Orchis militaris), 

vstavač nachový (Orchis purpurea), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), čistec německý (Stachys 

germanica), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), 

černýš rolní (Melampyrum arvense), hořec brvitý (Gentianella ciliata) aj. Zbytek kdysi bohaté 

populace střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) dnes přežívá pouze v nadrostu smrkové 

monokultury. Jedinci rostou roztroušeně na poměrně velké ploše, jsou převážně sterilní. 

Bohatá je fauna stepního a xerotermního hmyzu a měkkýšů (výskyt více než 180 druhů dvoukřídlých 

(Diptera), z toho tři druhy nové pro území Čech; jedno z posledních východočeských nalezišť 

vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), z brouků výskyt kovaříka (Quassimus minutissimus), 

kvapníka (Harpalus caspius roubali), prskavce většího (Brachymus crepitans). Z obratlovců je 

významný výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 

Luční porosty byly zřejmě v minulosti extenzivně pasené, popř. 1x ročně kosené, v současnosti jsou 

většinou ponechány bez obhospodařování o čemž svědčí jejich postupné zarůstání křovinami. Možná 

je i budoucí expanze Calamagrostis epigejos, jak je zřejmé z okolních porostů. Porosty je třeba jednou 

ročně nebo alespoň jednou za několik let pokosit, popř. provádět extenzivní pastvu (kozy). 

Nadměrným kosením a hnojením stepních porostů s Bromus erectus v minulosti docházelo k přechodu 

společenstva na ovsíkové louky (subas. salvietosum). Vzácné druhy jako orchideje jsou ohroženy 

doloženým sběrem a vyrýpáváním. 

Největším nebezpečím pro lemová společenstva na hlubokých půdách je rozorávání lesních okrajů až 

k lesnímu plášti (akutní ohrožení sekundárních porostů) a sukcese (zarůstání křovinami).  

(http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html – 

prezentace; http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122571; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99emo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88) 

 

 

http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122571
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122571
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99emo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88
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KUSÁ HORA 

 

Obrázek 8-5 Prustka obecná (Hippuris vulgaris) ve Štěneckém rybníku, přírodní památka Kusá hora 

(foto Tereza Tejklová 2011 CC-BY-SA-3.0) 

 

PP Kusá hora byla vyhlášena roku 1996. Nachází se, v katastrálním území Pěšice, Řepníky, Štěnec, 

Srbce u Luže a Voletice v 295-410 m n.m. 

Důvodem ochrany je zachování lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových 

porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav, ochrana biotopů 

chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů (např. střevíčník pantoflíček, mlok skvrnitý) - 

zahrnuje i Štěnecký rybník s cennou mokřadní a vodní vegetací, a dále botanicky cenných hajních a 

teplomilných druhů rostlin na stráních nad osadami Štěnec, Domanice a Srbce i v údolí Řepnického 

potoka jako například kokoříku mnohokvětého (Polygonatum multiflorum), lilie zlatohlavé (Lilium 

martagon), dymnivky duté (Corydalis cava), střevičníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) aj., z 

vodních rostlin prustky obecné (Hippuris vulgaris) na rybníku Štěnec a vstavačů ve vlhkých porostech 

k tomuto rybníku přilehlých. 

(http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html - 

prezentace; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kus%C3%A1_hora) 

 

HEŘMANŮV MĚSTEC 

PP a EVL zahrnuje dvě lokality (zámecký park a prostor bývalé bažantnice) oddělené silnicí; na J a V 

okraji Heřmanova Městce v 272-300 m n. m.  PP byla vyhlášena roku 2014. 

Předmětem ochrany je aproxylický hmyz - zejména páchník hnědý (jakožto evropsky významný 

druh), dále pak savci a ptáci vázaní na porosty starých doupných stromů. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Domanice_(Lu%C5%BEe)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srbce_(Lu%C5%BEe)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98epnick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98epnick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koko%C5%99%C3%ADk_mnohokv%C4%9Bt%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilie_zlatohlav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dymnivka_dut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ev%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk_pantofl%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prustka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C4%9Bneck%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://docplayer.cz/20945354-Zajmy-ochrany-prirody-z-pohledu-krajskeho-uradu-pardubickeho-kraje.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kus%C3%A1_hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1chn%C3%ADk_hn%C4%9Bd%C3%BD
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Obrázek 8-6 Přírodní památka Heřmanův Městec 

(foto Lubor Ferenc 2015 CC-BY-SA-4.0) 

 

Lokalita je převážně na slínovcích a spongilitech spodního a stř. turonu, s pleistocenními říčními a 

proluviálními štěrky a písky, sprašemi. Převažují kambizemě modální. Jedná se o Zámecký park 

anglického typu, založený v mělkém údolí, využívající v rozsáhlé míře původní dubové porosty; a 

navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů podél silnice a solitérními stromy.  Solitérní dřeviny jsou 

původní, doplněné výsadbou exotů. Druhou lokalitu tvoří navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů 

a solitéry, využívaná intenzivně k rekreačním aktivitám obyvatel města.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120489; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99man%C5%AFv_M%C4%9Bstec_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%A

D_pam%C3%A1tka) 

 

CHOLTICKÁ OBORA 

 

Obrázek 8-7 Choltická obora 

(foto Michal Louč 2009 CC-BY-SA-3.0) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120489
https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99man%C5%AFv_M%C4%9Bstec_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99man%C5%AFv_M%C4%9Bstec_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
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EVL a PR byla vyhlášena roku 2013. Obora navazující na zámecký park jižně od obce Choltice, cca 5 

km ssz od Heřmanova Městce v 240-280 m n. m. 

Důvodem ochrany jsou přirozené lesní porosty parkového charakteru s monumentálními věkovitými 

jedinci dřevin (db, lp, bk, jv, js), výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména páchníka hnědého 

(Osmoderma eremita) a dalších saproxylických druhů hmyzu, kuňky obecné (Bombina bombina) a 

dalších obojživelníků, letounů a ptáků. Po roce 1945 se hospodaření omezilo na nejnutnější výchovné 

zásahy s cílem zachování přirozeného vývoje. Jde o ekologicky pestré a morfologicky členěné území s 

miniaturním kaňonem potoka, s hnízdištěm vodního ptactva a naleziště cenné entomofauny. Jedna z 

významných lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v 

Pardubickém kraji. 

Geologie: Podkladem jsou svrchnokřídové slínovce a vápnité nebo silicifikované jílovce spodního 

turonu, překryté holoceními povodňovými naplaveninami. Pedologie: Pararendzina pseudoglejová, 

podél potoka glej typický, v širším okolí přechází v hnědozemě typické a luvické. 

Území je rozčleněno roklí potoka Struhy; v lesním komplexu se nacházejí Chrtnický a Červený rybník 

(součást rybniční soustavy). Obora volně navazující na zámecký park; s věkovitými mohutnými 

exempláři dubu letního. Součástí obory jsou dva lesní rybníky.  Lesní porost je tvořen společenstvy 

dubohabřin (Carpinion), které na vlhčích místech nabývají charakteru tvrdého luhu s výraznějším 

jarním aspektem. Část porostů (navazující na zámecký park) má parkový charakter, kde vynikají 

zejména mohutné věkovité exempláře dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica) a 

jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). V dutinách stromů se vyskytuje páchník hnědý (Osmoderma 

eremita). Chrtnický rybník, ve kterém žije kuňka ohnivá (Bombina bombina), je mělký rybník s 

mělkým litorálním pásmem zarostlým rákosem a orobincem. U potoka se vzácně vyskytují jasano-

olšové luhy, nejzajímavější je porost mezi rybníky, kde jsou četná prameniště s výskytem řeřišnice 

hořké (Cardamine amara). 

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120489; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choltick%C3%A1_obora) 

 

JESKYNĚ BĚTNÍK 

 

Obrázek 8-8 Vstup do jeskyně Bětník (foto Marek Čáslavský) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1chn%C3%ADk_hn%C4%9Bd%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%88ka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Entomofauna&action=edit&redlink=1
http://botany.cz/cs/cardamine-amara/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120489
https://cs.wikipedia.org/wiki/Choltick%C3%A1_obora
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EVL Jeskyně Bětník se nachází cca 750 m na SZ od obce Popovec nad levým břehem Bětnického 

(Domoradického) potoka, asi 19 km na V od Chrudimi v 300 m n. m.  

Puklinová jeskyně v opuce je tvořená jedinou vertikální puklinou o celkové průlezné délce cca 40 m a 

hloubce 22 m. Spodní ze dvou pater je snadno dostupné a je hojně navštěvováno. Zimoviště netopýrů, 

mj. vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Celkem zjištěno 6 druhů.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120492) 

 

UHERSKO 

 

Obrázek 8-9 Bažantnice v Uhersku (04) - Arum maculatum 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0)¨ 

 

EVL a PR tvoří PR Bažantnice v Uhersku a niva řeky Loučné mezi obcemi Turov a Opočno v úseku 

cca 4-5 km v 239-250 m n. m. PR byla vyhlášena 2014. 

PR Bažantnice: listnatý les s ojedinělými starými stromy; niva Loučné: břehové porosty podél řeky a 

náhonů.  Důvodem ochrany jsou hercynské dubohabřiny, lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a 

jeho biotop. 

Ojedinělá lokalita výskytu lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), refugium xylofágního hmyzu.  

V Čechách velmi lokální a vzácný arborikolní druh, žijící pod kůrou, především listnatých dřevin. 

Dravé larvy napadají larvy a kukly jiného podkorního hmyzu (např. larvy červenáčků Pyrochroa 

coccinea).  Oblast rezervace je z větší části zalesněná, společenstvo tvoří buď smíšená dubohabřina (na 

sušších místech), nebo tvrdý luh (ve vlhkých partiích). Více než 90% porostů je přirozených. Dříve 

byla oblast využívána jako bažantnice, dnes se zde vyskytuje celá řada vzácnějších rostlin a hnízdí zde 

velké množství ptactva. V podrostu se vyskytuje např. pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), 

áron plamatý (Arum maculatum), dymnivka dutá (Corydalis cava), lýkovec jedovatý (Daphne 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120492
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bazantnice_v_Uhersku_(04)_-_Arum_maculatum.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les%C3%A1k_rum%C4%9Blkov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubohab%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrd%C3%BD_luh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BEmovka_mo%C5%A1usov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81ron_plamat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dymnivka_dut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
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mezereum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a mnohé další. Vyskytují se zde také vzácné druhy 

hub. Z ptáků zde žije krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus), strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius) a další.
[2

 

Lokalita je potenciálně ohrožena změnou vodního režimu, aplikací pesticidů, odstraňováním starého 

dřeva.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120497; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku) 

 

DOLNÍ CHRUDIMKA 

 

Obrázek 8-10 Meandry Chrudimky u Hostovic 

(foto Petr Skála) 

EVL tvoří úsek spodního toku Chrudimky od osady Kalousov u Tuněchod, (cca 3 km od Chrudimi) po 

jižní část města Pardubice - zahrnující úsek v bývalém vojenském prostoru v 216-248 m n. m. 

Geologie: Fluviální a deluviofluviální sedimenty - písky, štěrky, hlíny. Rovinný reliéf údolní nivy 

Chrudimky. Pedologie: Fluvizemě modální, částečně také kambizemě arenické. 

Řeka s bohatým břehovým porostem, proudící vodou. Z větší části zachovalý tok, ve středním úseku 

meandrující; v blízkosti Pardubic regulovaný. Výskyt makrofitní vegetace vodních toků se svazy 

Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion. Významná populace klínatky rohaté (Ophiogomphus 

cecilia). Kromě ní se zde vyskytuje společenstvo reofilních druhů vážek (cenóza Gomphus – 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADstn%C3%ADk_hn%C3%ADzd%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krutihlav_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDluva_hajn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud_prost%C5%99edn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud_prost%C5%99edn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku#cite_note-2
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120497
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

137 

Calopteryx splendens); klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes). Početná populace motýlice lesklé 

(Calopteryx splendens), nejhojnější vážkou je šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes). 

Potenciální ohrožení může představovat stálá změna vodního režimu, případně havarijní znečištění 

vody chemickými nebo organickými produkty na horním úseku řeky (město Chrudim, zemědělství). 

Nevhodným zásahem by bylo tzv. pročištění koryta. Za hlavní příčinu ústupu této vážky lze 

jednoznačně označit regulaci menších toků (zejména regulace koryt, zpevňování břehů), a 

znečišťování tekoucích vod, na které velmi citlivě reaguje. Negativní vliv má i likvidace břehových 

porostů a nadměrné vysazování ryb. nevhodné úpravy toku, zásahy do koryta (Povodí Labe). 

Realizace malého vodního díla na jezu Pod vinicí by ovlivnila průtokové poměry úseku Chrudimky, 

zvýšením hladiny cca o 1 m a kolísáním průtoku by došlo k podstatnému zhoršení až likvidaci 

vhodných stanovišť pro vývoj klínatky rohaté a tím k zániku populace.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122573) 

 

FARÁŘ 

 

Obrázek 8-11 Farář - část zvaná V syslích, pískovcové výchozy 

(foto Gutzerova 2010 CC-BY-SA-3.0) 

 

PP Farář je přírodní památka u obce Bítovany (jižně od obce) v okrese Chrudim v Pardubickém kraji a 

současně i rybník nacházející se na stejném místě. Rybník a okolí je od roku 1990 chráněn, byl 

vyhlášen přírodní památkou k ochraně poslední východočeské lokality kotvice plovoucí (Trapa 

natans), kriticky ohroženého druhu naší květeny. Na bítovanské lokalitě vystupuje silně fosilně 

zvětralá žula žumbereckého typu, která se zde noří pod křídu. Na žule spočívá asi 2.5 m bazálního 

křídového slepence. Mírnou depresi při pravé straně odkryvu vyplňuje silně písčitý, slídnatý jílovec 

peruckých vrstev. Z peruckých vrstev jsou známy otisky kožovitých listů druhu Krannera mirabilis. V 

nadloží bazálního slepence vystupují glaukonitické pískovce korycanských vrstev (cenoman), z 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122573
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADtovany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99_(rybn%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://botany.cz/cs/trapa-natans/
http://botany.cz/cs/trapa-natans/
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kterých Frič (1870) uvádí fosilní mořskou faunu. Na bázi křídy je místy zřetelná poloha slepenců nebo 

jílovců s proplástky uhlí. Na povrchu pískovcových skal nalézáme drobné tvary zvětrávání a odnosu. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka) 
http://lokality.geology.cz/d.pl?item=7&id=114&Okres=CR&vyb=1&text=Lokality%20v%20okresu) 

 

CHRAŠTICKÁ STRÁŇ 

 

Obrázek 8-12 PR Chrašická stráň 

(foto Petr1888 2015 CC-BY-SA-4.0 

 

PP byla vyhlášena roku 2002. Chrašická stráň je přírodní památka ev. č. 2199 poblíž obce Chrast v 

okrese Chrudim v 266-292 m n. m. Důvodem ochrany je cenný geologický útvar opukové stráně s 

přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty 

teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků a dalších 

obratlovců. Jedná se o jihozápadně orientovaný, velmi prudký opukový svah (čelní svah kuesty) nad 

potokem Žejbro. Místy jsou obnažené horninové vrstvy a hostí vegetaci typickou pro tzv. bílé stráně. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Chra%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88) 

 

LABIŠTĚ POD OPOČÍNKEM 

PP byla vyhlášena roku 1982. Labiště pod Opočínkem je přírodní památka ev. č. 721 západně od 

města Pardubice v okrese Pardubice v 205 m n. m. 

Důvodem ochrany je mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

Toto rameno vzniklo uměle na počátku 20. století při regulaci (umělém narovnávání) koryta Labe. V 

okolí je intenzívně obhospodařovaná krajina a z tohoto důvodu je voda silně eutrofní (bohatá na 

živiny), což má za následek přemnožování nitrofilních druhů na území přírodní památky. Hladina je v 

letních měsících víceméně pokryta okřehkem menším (Lemna minor). Pro zachování mrtvého ramena 

by bylo žádoucí obnovit spojení s korytem dnešního Labe. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
http://lokality.geology.cz/d.pl?item=7&id=114&Okres=CR&vyb=1&text=Lokality%20v%20okresu
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrast_(okres_Chrudim)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chra%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulace_Labe&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ok%C5%99ehek_men%C5%A1%C3%AD
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(Faltysová 2002; https://cs.wikipedia.org/wiki/Labi%C5%A1t%C4%9B_pod_Opo%C4%8D%C3%ADnkem 

 

Obrázek 8-13 Labiště pod Opočínkem 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

LABSKÉ RAMENO VOTOKA 

 

Obrázek 8-14 Přírodní památka Labské rameno Votoka v okrese Pardubice 

(foto Gutzerova 2010 CC-BY-SA-3.0) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Labi%C5%A1t%C4%9B_pod_Opo%C4%8D%C3%ADnkem
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
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PP byla vyhlášena roku 1982. Labské rameno Votoka je přírodní památka ev. č. 678 východně od obce 

Řečany nad Labem v okrese Pardubice v 210 m n. m. 

Důvodem ochrany je zachování význačného geomorfologického prvku – slepého ramene Labe s 

významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. 

Rameno Votoka se nachází na levém břehu současného toku Labe východně od místní části Řečan nad 

Labem Labětína. Jižně do něj prochází železniční trať Kolín – Česká Třebová. Rameno bylo 

odstaveno při regulaci řeky po roce 1919 a dnes je z velké části zazemněné. Otevřená vodní plocha se 

nachází pouze v jihozápadní části, do které přitéká voda z meliorační strouhy a voda z Labe vedená 

podzemním potrubím. Vodní hladina je poměrně hojně porostlá stulíkem žlutým (Nuphar lutea), 

území je cenné jako biotop vodních bezobratlých, obojživelníků a ptáků.  

(Faltysová 2002; http://botany.cz/cs/votoka/)  

 

MEANDRY STRUHY 

 

Obrázek 8-15 Meandry Struhy (ve Valech) 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP byla vyhlášena roku 1980. Meandry Struhy je přírodní památka ev. č. 680 poblíž západně od 

Bezděkov v okrese Pardubice v 215 m n. m . 

Důvodem ochrany je zachování přirozeně se vyvíjejícího potoka Struhy, jeho břehových porostů, 

lužního lesa a přilehlých luk, které představují část přirozené polabské krajiny.Prostor přírodní 

památky zahrnuje těsné okolí toku Struhy, levého přítoku Labe, a lesní porost v okolí kostela sv. 

Michala v prostoru Lepějovic, vsi zaniklé během třicetileté války. V rámci toku Struhy se počátek 

památky nachází západně od obce Bezděkov a konec u železničního mostu na trati Kolín - Česká 

Třebová v obci Valy.  

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandry_Struhy) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dany_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_rameno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lab%C4%9Bt%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_%E2%80%93_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
http://botany.cz/cs/nuphar-lutea/
http://botany.cz/cs/votoka/
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezd%C4%9Bkov_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Struha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michala_(Lep%C4%9Bjovice)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michala_(Lep%C4%9Bjovice)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lep%C4%9Bjovice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezd%C4%9Bkov_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valy_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandry_Struhy
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NEMOŠICKÁ STRÁŇ 

 

Obrázek 8-16 Nemošická stráň 

(foto Sladovnik 2015 CC-BY-SA-4.0) 

 

Nemošická stráň je přírodní památka ev. č. 775 na jihovýchodním okraji města Pardubice v okrese 

Pardubice v 220 m n. m. Vyhlášena byla roku 1982. 

Důvodem ochrany je zachování opukové terasy dolního toku Chrudimky porostlé dubohabřinou. 

Terasa je významným nalezištěm paleontologickým, zoologickým a zejména botanickým. V okolí se 

nachází řada starých, většinou odstavených ramen Chrudimky, které jsou chráněny jako významný 

krajinný prvek. Lokalita je dnes známá především masivním výskytem česneku medvědího (Allium 

ursinum). Listnatý háj tvoří převážně habr, jilm habrolistý (Ulmus minor), javor babyka
[2]

 a dub letní 

(Quercus robur). Z křovin tu roste líska obecná, svída krvavá, brslen evropský a trnka obecná. Dále 

zde najdeme árón plamatý (Arum maculatum), dymnivku dutou (Corydalis cava), křivatec žlutý 

(Gagea lutea), sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides). V několika trsech se zde 

vyskytuje i sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Nemošická stráň je hnízdištěm slavíka, krahujce 

obecného, netopýra vousatého anebo norníka rudého.  

Křídové jílovce obsahují bohatou fosilní faunu, většinou mořské ježovky a mlže (inoceremus neboli 

mytiloides), podle kterých jsou tyto vrstvy nazývány jako zvonivé inoceramové opuky. Žije zde 

ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka podplamatá. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88) 

 

NA SKALÁCH 

Na skalách je přírodní památka ev. č. 865 poblíž obce Rabštejnská Lhota v okrese Chrudim 

v nadmořské výšce 305 m n. m. Vyhlášena byla roku 1983. Důvodem ochrany jsou projevy transgrese 

druhohorních cenomanských pískovců na prvohorní ordovické křemence, výskyt valounů na bázi 

křídových sedimentů jako doklad blízkosti příbojové zóny. Podloží tvoří velmi tvrdé křemence, jejichž 

výchozy byly ohlazeny příbojem cenomanského moře. Pozůstatkem moře jsou vodorovně uložené 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Nemosicka_stran_32.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudimka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudimka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesnek_medv%C4%9Bd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm_habrolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88#cite_note-POKPOV-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81r%C3%B3n_plamat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dymnivka_dut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivatec_%C5%BElut%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_prysky%C5%99n%C3%ADkovit%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEenka_podsn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slep%C3%BD%C5%A1_k%C5%99ehk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_podplamat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rab%C5%A1tejnsk%C3%A1_Lhota_(okres_Chrudim)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleozoikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ordovik
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emenec
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vrstvy pískovců, které mají poměrně vysoký obsah železa, a jsou proto výrazně žlutooranžově 

zbarveny. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_skal%C3%A1ch_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_ok

res_Chrudim); http://botany.cz/cs/na-skalach/) 

 

Obrázek 8-17 Přírodní památka Na skalách 

(foto N. Gutzerová 2011) 

 

PODSKALA 

 

Obrázek 8-18 Podskala   (foto Gutzerova 2012 CC-BY-SA-3.0) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_skal%C3%A1ch_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_okres_Chrudim)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_skal%C3%A1ch_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_okres_Chrudim)
http://botany.cz/cs/na-skalach/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
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PP byla vyhlášena 2001. Podskala je přírodní památka ev. č. 2118 poblíž obce Chrast v okrese 

Chrudim v 310-365 m n. m. Důvodem ochrany jsou vzácné a ohrožené druhy rostlin (křikavec, 

prvosenka vyšší, aj.) a chráněný druh obojživelníka - mlok skvrnitý Jižně od města Chrast se nachází 

malá obec Skála se svou částí Podskála. Geologické podloží tvoří křídové sedimenty vápnito-

jílovitého pískovce, které nad Podskálou vytváří až 30 metrů vysokou opukovou skalní stěnu, do které 

se zařezává potok Žejbro. Jeho pravý břeh tvoří hranici chráněného území.  

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Podskala) 

 

PŘESYP U MALOLÁNSKÉHO 

 

Obrázek 8-19 Přesyp u Malolánského 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP byla vyhlášena roku 1982. Přesyp u Malolánského je přírodní památka ev. č. 727 jihozápadně od 

obce Lány u Dašic v okrese Pardubice v 225 m n. m. 

Důvodem ochrany je uchování psammofilní flóry na písečném přesypu, zvláště ostřice druhu ostřice 

pískomilná (Carex pseudobrizoides).  

Jedná se o část lesního komplexu, který se rozkládá mezi obcemi Zminný, Malolánské a Veská. 

Přírodní památka představuje geomorfologicky nevýrazný přesyp vátého písku mladopleistocenního 

až holocenního stáří na akumulační plošině ze štěrkopísků riské terasy. Půdní pokryv je tvořen 

arenosoly (kambizem arenická) až podzoly (podzol arenický). Okraje a některé plošky uvnitř porostu 

však zarůstají trávami, ostružiníky a náletovými dřevinami. Lze předpokládat, že se v případě těžby, 

uvolnění stromového patra a vyššího průniku slunečního záření k bylinnému patru začne šířit paseková 

vegetace s dominantními ostružiníky, která může způsobit razantní ústup ostřice pískomilné. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esyp_u_Malol%C3%A1nsk%C3%A9ho) 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ny_u_Da%C5%A1ic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99ice_p%C3%ADskomiln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99ice_p%C3%ADskomiln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zminn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malol%C3%A1nsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kambizem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzol
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1letov%C3%A1_d%C5%99evina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esyp_u_Malol%C3%A1nsk%C3%A9ho
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PTAČÍ OSTROVY 

 

Obrázek 8-20 Ptačí ostrovy v Chrudimi 

(foto Gutzerova 2008 CC-BY-SA-3.0) 

 

PP byla vyhlášena roku 1997. Ptačí ostrovy je přírodní památka ev. č. 1973 ve městě Chrudim v 

okrese Chrudim v 242-258 m n. m. 

Účelem je ochrana říčního toku Chrudimky s přilehlými náhony, lemovaného zbytky lužních porostů, 

břehovými a suťovými porosty na svažitých pozemcích. Na území přírodní památky bylo 

zaznamenáno 151 druhů cévnatých rostlin. Předmětem ochrany jsou dále významná hnízdiště 

chráněných druhů ptactva, zejména unikátní havraní kolonie (podle sčítání v roce 2004 zde žilo v tu 

dobu asi 600 havranů), hnízdiště ledňáčka říčního, žluvy hajní a dalších druhů ptactva a také míst 

výskytu obojživelníků. Jedná se o 2 ostrovy vytvořené především náhony. Součástí PP jsou i strmé 

svahy nad náhonem (stará terasa Chrudimky). Proto území dostalo název Ptačí ostrovy. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_ostrovy; 

http://botany.cz/cs/rubrika/atlas/domov/cechy/pardubicky/) 

 

VESECKÝ KOPEC 

PP tvoří zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry. 

Nachází se v asi 2 km JJV od města Sezemice. PP je od roku 2004 oplocená, i když plot dnes už svoji 

funkci neplní a v severní části je patrné, že se písek odebírá. Nadmořská výška přesypu je 243 metrů.  

Je to výrazný pískový přesyp (cca 20 m vysoký, nejvyšší v Čechách), protáhlý ve směru SSZ–JJV, 

asymetrický (s příkřejšími vsv. svahy), z mladopleistocenních vátých písků, spočívajících na říčních 

štěrcích a píscích mladopleistocenní terasy Loučné (v podloží vápnité jílovce coniaku). Vrch je středně 

zalesněný borovými a dubovými porosty s příměsí smrku.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim_(okres_Chrudim)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9vnat%C3%A9_rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_ostrovy
http://botany.cz/cs/rubrika/atlas/domov/cechy/pardubicky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoseveroz%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihojihov%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoseverov%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1t%C3%A9_p%C3%ADsky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_terasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C4%8Dn%C3%A1_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Coniak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
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Obrázek 8-21 Vesecký kopec 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

Předmět ochrany je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a 

flóry (krajník hnědý, svižník, svižník polní, kvapník). Kopec je ojedinělý tím, že část přesypu není 

pokryta lesem a daří se zde proto zajímavým druhům rostlin a živočichů. Bylo např. zjištěno 108 

druhů střevlíků, některé z nich jsou vázány na písčité půdy. V roce 2004 byl Vesecký kopec vyhlášen 

za přechodně chráněné území, v roce 2012 byla ochrana zvýšena na úroveň přírodní památky.PP 

Vesecký kopec je zbytkem největší písečné duny v Polabí, která vznikla vyvátím písku z říčních 

teras Labe. Původně měla duna délku asi 0,5 km, ale díky těžbě (od 60. let 20. stol. do roku 2004) se o 

hodně zmenšila a dnes má rozměr cca 120 x 60 metrů. 

(http://nature.unas.cz/pp-vesecky-kopec/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Veseck%C3%BD_kopec) 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajn%C3%ADk_hn%C4%9Bd%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%BEn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%BEn%C3%ADk_poln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvapn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evl%C3%ADkovit%C3%AD
http://nature.unas.cz/pp-vesecky-kopec/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veseck%C3%BD_kopec
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9.  STŘETY ZÁJMU 

 

VYUŽITÍ A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Veřejné vodovody jsou ve větších centrech (Heřmanův Městec, Chrudim, Slatiňany) a jímají vodu z 

kolektoru perucko-korycanských psamitů. Vysokým stupněm je exploatována oblast mezi 

Heřmanovým Městcem, Jezbořicemi a Klešicemi pro vodovod v Heřmanově Městci (linie vrtů kolmo 

na směr proudění podzemní vody) a tzv. markovická struktura (Stolany - Kozojedy - Markovice) pro 

potřeby Chrudimi. Podlažická deprese je využívána pro vodárenské zásobování Chrudimi, Slatiňan, 

Chrasti a Pardubic (doplňuje křídové zdroje u Nemošic). Všechny významnější průmyslové závody a 

zemědělské podniky měly vybudovány vlastní zdroje, mnohdy ještě z první poloviny 20.století (bývalé 

podniky Transporta, Elitex, ZD Lány, STS Slatiňany). Využití vod povrchových toků je výrazně 

lokální s odběry pro Sempru Heřmanův Městec, ZD Bylany a Komunální služby Chrudimi. 

 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 343 l/s v rajonu představují necelých 50 % 

hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). 

Do velmi malé části území zasahuje od jihu vyhlášené CHKO Železné hory. V tomto území se 

nenacházejí žádné vodní zdroje veřejného zásobování ani jejich ochranná pásma. Na území rajonu se 

neuplatňují žádné střety zájmů ve vztahu k ochranným pásmům přírodních léčivých zdrojů nebo 

přírodních minerálních vod. 

Způsob hospodaření ve vyhlášených ochranných pásmech je upraven stanovenými podmínkami 

v příslušných povoleních odběrů vod. Případné újmy vyplývající z omezení ve způsobu hospodaření 

ve vztahu k vlastníkům zemědělských pozemků kompenzují provozovatelé vodních zdrojů v souladu 

se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Pro jímací území Podlažice bylo v roce 2013 v souvislosti s jeho zamýšlenou rekonstrukcí zpracováno 

Oznámení o záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bylo 

konstatováno, že vybudování nových vrtaných studní v blízkosti studní vyhloubených před více než 

padesáti lety doprovázené tamponáží těchto starých studní nepovede ke zhoršení vlivu budoucího 

odběru podzemních vod na složky životního prostředí. 

Pro tři jímací území (Nové Hrady, Heřmanův Městec a Přelouč-Jankovice) byla zpracována analýza 

rizika jejich ohrožení antropogenním znečištěním. Úrovně znečištění jsou s výjimkou jímacího území 

Heřmanův Městec nízké a nebrání plnému provoznímu využití vodních zdrojů. 

 

NÁVRH OCHRANY PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu 4310 Chrudimská křída byly v minulosti evidovány střety zájmů, kdy 

z důvodu zvýšeného odběru převyšujícího využitelné množství podzemních vod došlo v minulosti 

k snížení průtoků ve vodních tocích až jejich vysušení, příp. ovlivnění vodních zdrojů (studní). Jedná 

se předně o jímací území Podlažice, kde z důvodu zvýšeného odběru podzemních vod docházelo 

k snížení průtoku ve vodním toku Žejbro a epizodně k jeho vysušení. Smutek (2002) zpracoval bilanci 

využitelného množství podzemních vod v jímacím území, kdy byl stanoven povolený odběr ve čtyřech 

kategoriích na základě úrovně hladiny podzemní vody v referenčním monitorovacím vrtu V-9 (institut 
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minimální hladiny, IMH). Na základě vyhodnocení pětiletého sledování, byl v roce 2012 následně 

povolený odběr upraven do těchto kategorií (Vlček in Smutek 2012) a je součástí Rozhodnutí 

o povolení k odběru: 

 

Tabulka 9-1 Výše povoleného odběru v závislosti na úrovni hladiny v monitorovacím vrtu V-9 

úroveň hladiny p. v. v monitorovacím vrtu V-9 

(m n. m.) 

Odběr podzemní vody v j. ú. Podlažice  

(l/s) 

265,0 – 267,0 60 

267,0 – 268,0 90 

268,0 – 269,0  110 

>269,0 130 

 

Na obrázku 9-1 je uveden povolený odběr v závislosti na hladině podzemní vody v referenčním 

monitorovacím vrtu V-9 v roce 2015. V roce 2015 byl z důvodu nízkých srážkových úhrnů v druhé 

polovině srpna registrován stav s povoleným maximálním odběrem 90 l/s.  

Obdobná situace nastala v minulosti při realizaci dlouhodobé čerpací zkoušky v jímacím území Bor 

(jímací vrt BO-2) a Žilovice (jímací vrt CHR-2). Pro operativnější snížení nepříznivého dopadu 

jímání podzemních vod na minimální zůstatkový průtok v Žilovickém potoce a s tím související 

pokles hladiny vody v domovních studnách v obci Bor na jedné straně, a pro možnost vyššího odběru 

v hydrologicky příznivých obdobích na straně druhé, byl analogicky s j. ú. Podlažice učiněn návrh 

vodárenského odběru pomocí institutu minimální hladiny. Z důvodu současného nízkého odběru 

(2,5 l/s – 3,0 l/s) z vrtu BO-2 a vrtu CHR-2 (2,5 l/s) není nutné IMH zavádět (max. odběr až 40 l/s), v 

případě intenzifikace vodárenského odběru v rozmezí 20 l/s – 30 l/s  je navržen IMH (Smutek 2002).  

 

Obrázek 9-1 Podlažice – institut minimální hladiny. Závislost výše odběru na aktuální úrovni hladiny podzemní vody 

v monitorovacím vrtu V-9 v roce 2015  
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Institut minimální hladiny je rovněž zaveden v jímacím území Nové Hrady, kdy při vyšším odběru z 

vrtu NH-3 (45,0 l/s) bylo registrováno vysušení blízkého rybníka. Bylo proto stanoven IMH; 

v současné době z důvodu nízkého odběru z vrtu NH-3 (4,8 l/s – 2014) není maximální snížení hladiny 

s rezervou dosaženo.  

V souvislosti s připravovanou intenzifikací odběrů z jímacích území Heřmanův Městec, Markovice, 

Choltice a Bor u Chroustovic je uvažováno se zavedením insitutu minimální hladiny pro tato jímací 

území. V případě vodních zdrojů v Heřmanově Městci a Cholticích doporučujeme v budoucnosti 

jímací množství podzemních vod regulovat podle okamžitých hladin v novém monitorovacím vrtu 

4310-04A Svinčany, který se nachází přibližně uprostřed obou jímacích území. Pro jímací vrt BO-2 

Bor u Chroustovic, který je rovněž připravován pro významné zvýšení odběru, doporučujeme 

ustanovit jako referenční monitorovací vrt RA-2 Radim (Smutek, 2002). 

V  rajonu jsou v současné době u vodních zdrojů vyhlášena ochraná pásma vodního zdroje (OP) OP I. 

stupně, OP II. stupně pozbyla platnosti s výjimkou ochranných pásem vodních zdrojů Choltice-Luhy, 

Jankovice – Brloh a Nemošice. V minulosti byly u některých významných jímacích území provedeny 

revize vyhlášených ochranných pásem. Mezi významná jímací území z hlediska výše současného 

odběru patří Podlažice, Nemošice, Choltice-Luhy, Jankovice – Brloh, Skuteč – Sv. Anna, Luže-

Košumberk, Heřmanův Městec, Markovice a Žilovice. Souhrnný seznam aktuálně platných 

ochranných pásem v HGR 4310 Chrudimská křída je uveden v přehledné tabulce 9-2 a vychází dle 

poskytnutých údajů VÚ v působnosti HGR 4310 Chrudimská křída. 

 

Tabulka 9-2 HGR 4310 – vyhlášené ochranné režimy 

Název Zdroj/kolektor OP I. stupně 
odběr (l/s), 

roku 2012 
OP II. stupně 

Heřmanův Městec HM-2/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhlášena 

1,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukončena platnost původních 

OP, nová OP nevyhlášena 

V-2/A 

Hluboká u Skutče HV-1/A 0,3 

Chrast CH-1/B 0,01 

Žilovice CHR-2/B 4,3 

Mravín S-1/C 0,05 

Lukavice V-1/A -- 

Luže- Košumberk KO-2/A 7,5 

KO-3/A 

Markovice V-1A, V-3A, V-3B/A 2,8 

Perálec SP-1/A -- 

Podlažice V-1/A+B 78,9 

V-2/A+B 

V-3/A+B 

V-6/A+B 

V-7/A+B 

V-8/A+B 

V-9/A+B 

Bor u Chroustovic BO-2/B 2,6 

Skuteč, Sv. Anna V-3/A 8,4 

SK-4/A 

SK-2/A 

Měrkovec Měrkovec/C 1,7 

Chrudim Zdroj SZeŠ   Chrudim --  

Choltice - Luhy CH-4A/B, CH-5/A  14,9 Rozhodnutí ze dne 28.2.2011 

(č. j. MUPC 2958/2011) 

Jankovice, Brloh JA-6, V-3/A  16,9 Rozhodnutí ze dne 31.10.1994 

(zn. 1072/94/VOD/FE) 

Nemošice 12 studní/kvartér  32,7 Rozhodnutí ze dne 9.7.1996 (č. 

j. 1429/96/FE/VOD) 
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Aktuálně platná ochranná pásma je možné zobrazit na internetové adrese: 

http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=dibavod 

 

V jímacím území Podlažice, které je nejvýznamnější, jsou stanovena OP I. stupně (oplocené areály 

kolem jímacích vrtů), OP II. stupně nejsou stanovena ani vyhlášena (dle provedené revize OP – 

Smutek, 2000, bylo upuštěno od vyhlášení nově revidovaných pásem).   

Dle našeho názoru je nedostatečná ochrana z důvodu absence OP II. stupně u jímacího území 

Heřmanův Městec, kde byla v minulosti zjištěna rezidua pesticidů (atrazin, desethylatrazin) a 

chlorovaných uhlovodíků. Doporučujeme pro toto jímací vyhlásit ochranné pásmo 2. stupně 

v revidovaném rozsahu, revize ochranných pásem byla provedena v roce 1998. 

Na území hydrogeologického rajonu se nachází pouze dva hlubinné objekty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ, které byly v minulosti vybudovány pro monitorování režimu kolektoru A na lokalitě 

Slatiňany (VP 7300 Slatiňany hloubka 64,3 m) a Poběžovice (VP 7317 Poběžovice, hloubka 78,0 m) – 

západní část rajonu. Monitorovací vrt VP 7300 Slatiňany doporučujeme nahradit novým objektem, 

výsledky karotážního měření dokumentují hydraulický zkrat mezi jednotlivými kolektory. Nové 

průzkumné hydrogeologické vrty 4310_03A Veselí u Přelouče a 4310_04A Svinčany  doplní chybějící  

údaje o režimu cenomanského kolektoru v dílčí přeloučsko markovické depresi. V případě 

intenzifikace odběrů v j. ú. Heřmanův Městec a Choltice je možné využít institut minimání hladiny 

s využitím monitorovacícho vrtu 4310_04A Svinčany.  

Monitorování režimu v blízkosti některých jímacích území probíhá v režii provozovatelů těchto území 

(Vak Chrudim), kde jsou sledovány vybrané vrty reprezentující jednotlivé kolektory, strategicky 

významné jímací území Podlažice je řízeno pomocí institutu minimální hladiny.  

 

 Střety zájmů 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 343 l/s v HGR 4310 představují necelých 50 % 

hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). Do velmi malé části území 

zasahuje od jihu vyhlášené CHKO Železné hory (obr. 9-2). V tomto území se nenacházejí žádné vodní 

zdroje veřejného zásobování ani jejich ochranná pásma. Na území HGR se neuplatňují žádné střety 

zájmů ve vztahu k ochranným pásmům přírodních léčivých zdrojů nebo přírodních minerálních vod. 

Způsob hospodaření ve vyhlášených ochranných pásmech je upraven stanovenými podmínkami 

v příslušných povoleních odběrů vod. Případné újmy vyplývající z omezení ve způsobu hospodaření 

ve vztahu k vlastníkům zemědělských pozemků kompenzují provozovatelé vodních zdrojů v souladu 

se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

Pro jímací území Podlažice bylo v roce 2013 v souvislosti s jeho zamýšlenou rekonstrukcí zpracováno 

Oznámení o záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

v procesu E.I.A. Bylo konstatováno, že vybudování nových vrtaných studní v blízkosti studní 

vyhloubených před více než padesáti lety doprovázené tamponáží těchto starých studní nepovede ke 

zhoršení vlivu budoucího odběru podzemních vod na složky životního prostředí. 

Pro tři jímací území (Nové Hrady, Heřmanův Městec a Přelouč-Jankovice) byla zpracována analýza 

rizika jejich ohrožení antropogenním znečištěním. Úrovně znečištění jsou s výjimkou jímacího území 

Heřmanův Městec nízké a nebrání plnému provoznímu využití vodních zdrojů – bližší komentář je 

uveden níže v podklapitole Znečištění podzemních vod. 

http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=dibavod
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 Znečištění podzemních vod 

Ve zprávě „Kontaminace podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech“ (Prachalová, 

2015 – poskytnuto zadavatelem) je uvedeno plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a pesticidy), 

atmosférické depozice a ze starých kontaminovaných míst (zátěží).  

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství se považovalo za významný zdroj znečištění každou 

pracovní jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně 

využívané zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny 

jednak z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných 

dat o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Objekt byl považován za nevyhovující, pokud 

alespoň jedna tato charakteristická hodnota přesáhla limit pro pitnou vodu (50 mg/l).  

Pokud alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na 

skutečně čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní 

jednotka (hydrogeologický rajon) považována za nevyhovující. Pokud byl obsah dusičnanů 

nevyhovující a podíl intenzivně obhospodařované plochy byl alespoň 35 %, bylo znečištění dusičnany 

považováno za prokázané. Z hlediska výše uvedených kritérií (36 objektů, 70 % intenzivně 

obdělávané půdy) bylo znečištění dusičnany v rajonu ověřeno.  

Pesticidy v podzemních vodách byly sledovány a hodnoceny pouze z dat sledování jakosti podzemních 

vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. Rozsah sledovaných pesticidů a jejich metabolitů byl velmi 

široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus DDT).  

Stejně jako u dusičnanů, pokud byl obsah alespoň jednoho pesticidů nebo jejich metabolitů 

nevyhovující a podíl intenzivně obhospodařované plochy byl alespoň 35 %, bylo znečištění pesticidy 

považováno za prokázané. Z hlediska výše uvedených kritérií (4 objekty ČHMÚ, 70 % intenzivně 

obdělávané půdy) bylo znečištění pesticidy v rajonu ověřeno.  

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo za rajon Chrudimská křída shrnuto do 

následující tabulky 9-3. 

 

Tabulka 9-3 Lokality se zjištěnou kontaminací (Prchalová 2015) 

Lokalita kontaminanty stav zátěže stupeň postup  

Lukavice As, Cd, Ni, Pb 

nápravné opatření dosud 

nezahájeno A3 

nápravné opatření bezodkladně 

nutné 

Skuteč – jímací 

území Svatá Anna 

Al, Cd, Ni, PCE, 

TCE 

nápravné opatření dosud 

nezahájeno A1 nápravné opatření žádoucí 

Chrudim –  čistírna a 

prádelna Hg, PCE, TCE 

nápravné opatření dosud 

nezahájeno A2 

nutnost realizace nápravného 

opatření 

Transporta –  nový 

závod PCE, TCE nápravné opatření probíhá A3 

nápravné opatření bezodkladně 

nutné 

Benzina s.r.o. 

ČSPHM Přelouč 

BaP, BgP, Benz, 

Idp, Nfl nápravné opatření probíhá A2 

nutnost realizace nápravného 

opatření 

 

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 

významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 

jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 

atmosférickou depozici to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 
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1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen, přesáhl dvacetinásobek koncentrace hodnoty 

dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 

SEKM je priorita místa AI (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 

nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné). Další podmínkou bylo, že zároveň nebyla sanace 

úspěšně dokončena nebo dosud probíhá. Stará kontaminovaná místa, která splnila všechny tyto 

požadavky, byla zařazena do významných zdrojů znečištění a výsledky byly zohledněny i ve 

vyhodnocení chemického stavu.  

V následujícím textu je uvedeno znečištění podzemních vod, které se významnou měrou týkají 

jímacích území, které odebírají vodu z křídových kolektorů pro veřejné zásobování pitnou vodou.  

 

Znečištění chlorovanými uhlovodíky 

Výskyt chlorovaných uhlovodíků (především perchlorethylen (PCE) a trichlorethylen (TCE) je 

registrován v podlimitních koncentracích (limit pro pitnou vodu je 10 g/l) v jímacích území 

Heřmanův Městec, Nové Hrady a Podlažice. 

Heřmanův Městec 

Koncentrace chlorovaných uhlovodíků (TCE a PCE) byly ověřeny v roce 2004 v rozmezí od (<0,01 

g/l – 1,4 g/l) ve zdrojích HM-2 a V-2,  výskyt chlorovaných uhlovodíků byl potvrzen rovněž v 

monitorovaných vrtech HM-1 a HM-3. Problematika výskytu organických polutantů byla řešena v 

roce 2013 zpracováním analýzy rizik odbornou firmou (Švec, 2013). Podlimitní koncentreace 

chlorovaných uhlovodíků byly dale zjištěny ve vybraných zdrojích v intravilánu města Heřmanův 

Městec  (<1,4 g/l – 7,0 g/l).  Výsledky analýzy potvrdily, že výskyt chlorovaných uhlovodíků má 

charakter velkého prostrového rozptylu, možné zdroje se nepodařilo identifikovat.  

Nové Hrady   

Podlimitní koncentrace chlorovaných uhlovodíků (TCE a PCE) byly ověřeny v jímacích vrtech NH-1 

a NH-3 v rozmezí od (<0,01 g/l – 1,9 g/l)  a souvisí s lokalitou Příluka, kde v areálu Agrozetu byly 

zjištěny havarijní úniky chlorovaných uhlovodíků do horninového prostředí. Problematika výskytu 

organických polutantů byla řešena v letech 2012 – 2013 zpracováním analýzy rizik odbornou firmou 

(Potočárová 2013). Nadlimitní koncentrace z hlediska limitu dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Pitná voda 

byla prokázána pouze u monitorovacího vrtu v areálu firmy (116 g/l – 136 g/l), u ostatních objektů 

(včetně jímacích objektů) byly koncentrace v desetinách a prvých jednotkách g/l (podlimitní 

koncentrace). Ve smyslu metodického pokynu MŽP nebylo identifikováno nepřijatelné reálné riziko 

ohrožení zdraví. 

Bor u Skutče 

Masívní kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky byla zjištěna 

v roce 2000 v okolí obce Bor u Skutče, následně dlouhodobě do roku 2009 probíhala sanace odbornou 

firmou. Na lokalitě zůstalo zbytkové zenčištění, které se bude přírodními rozkladnými procesy 

snižovat.  

Podlažice 

Podlimitní koncentrace chlorovaných uhlovodíků (TCE a PCE) byly ověřeny v jímacích vrtech v 

rozmezí (<0,01 g/l – 3,1 g/l) , setrvalý stav výskytu chlorovaných uhlovodíků je registrován ve 

směsné jímané vodě dosud ( v roce 2015 TCE 0,14 g/l – 0,2 g/l, PCE 0,67 g/l – 0,9 g/l). Zdroj 

znečištění není znám. 
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Znečištění pesticidy 

Výskyt pesticidů v rajonu je popsán na základě jejich ověřeného výskytu v jímacícm území Heřmanův 

Městec, kde je exploatována voda z křídového cenomanského kolektoru. Na jímacích vrtech HM2 a 

V-2 byly registrovány v jímané vodě v roce 2006 používané traizinové pesticidy (atrazin a 

desethylatrazin), které mírně překračovaly limit pro pitnou vodu (koncentrace do 0,23 g/l, limit 0,1 

g/l). Problematika výskytu pesticidů a jiných škodlivých látek byla řešena v roce 2013 zpracováním 

analýzy rizik odbornou firmou (Švec 2013). Výsledky analýzy potvrdily, že výskyt chlorovaných 

uhlovodíků má charakter velkého prostrového rozptylu, možné zdroje se nepodařilo identifikovat. V 

současné době probíhá monitorování kvality jímané vody ve vodních zdrojích provozovatelem 

vodovodu  a monitorovacích vrtech odbornou firmou, zjištěné koncentrace triazinových pesticidů jsou 

vesměs podlimitní. Pesticidy byly v minulosti aplikovány pro hubení škůdců na porostech kukuřice.  

 

Znečištění arzenem 

Znečištění arzenem bylo registrováno v j.ú. Jankovice – Brloh (exploatovány vrty JA-6 a V-3), 

jmenovitě ve vodním zdroji JA-6 (40 – 72 g/l). Koncentrace arzenu ve vrtu V-3 nedosahují limitních 

hodnot (řáadově do prvých jednotek g/l). V důsledku výskytu zvýšených a vysokých koncentrací 

arzenu v jímané podzemní vodě vrtu Ja-6 je v posledních cca 15 letech snižován odběr z vrtu Ja-6 a 

úměrně navyšován odběr z vrtu V-3, potřeba vody je dale vykrývána z j.ú Choltice – Luhy. Původ 

nárůstu koncentrace arzenu nebyl doposud uspokojivě vysvětlen (vody přitékající z krystalinika 

[hydrometrováním ověřena influkce Senického a Brložského poroka do výchozů cenomanu], depozice 

starých hald, odvalů a výsypek z historické hornické činnosti v prostoru Vápenka – Litošice – 

Morašice – Zdechovice – Chvaletice, atmosférická depozice, krystalinické podloží). 

Pozn.: Z výše uvedeného důvodu byly pro posouzení jakosti podzemní vody zvodněných vrstev ve 

vrtu 4310_02W Valy nad Labem odebrány vzorky podzemní vody na stanovení vybraných ukazatelů 

a arzenu ze dvou hloubkových horizontů – 77 m a 128 m. Koncentrace arzenu byla v obou vzorcích 

nízká (0,8 µg/l, limit pro pitnou vodu 10 µg/l). 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

STÁVAJÍCÍ ZÁSOBY A ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Archivní údaje přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod byly převzaty z 

hydrogeologické syntézy české křídové pánve zpracované Herčíkem et al. (1987 [1], 1999 [2]). Podle 

členění hydrogeologických rajonů z roku 1986 byla plocha rajonu 431 menší. Jeho hranice se 

nacházela více na Z přibližně na spojnici obcí Luže, Jeníšovice a Uhersko. Pravostranné přítoky 

Novohradky tehdy náležely HGR 427. Proto jsou přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod 

v archivní dokumentaci o tuto východní část území nižší. 

 

Tabulka 10-1: Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis  

3.5. Kód litologického typu 3, 4, 5  
pískovce a slepence, prachovce, jílovce a 

slínovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 3 3. vrstevný kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 

Kj,  

Kb, 

Kpk 

střední (až svrchní) turon,  

spodní (až střední) turon,  

cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu A lze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 3 15 až 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PuPr puklino-průlinová 

3.12. Hladina V, N volná, napjatá 

3.13. Transmisivita (m2/s) 2, 3 
střední 1.10-4 – 1.10-3, 

 nízká <1.10-4 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3 – 1 g/l 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 
1 

2 

Ca – HCO3 

Ca – Na – HCO3 

 

Nehluboko uložený průlinovo-puklinový kolektor perucko-korycanského souvrství Chrudimské křídy 

představuje nadějné území z hlediska vodárenského využití. První odhady využitelného množství 

stanovil Zima (1960b), později byly zpřesněny Hercogem (1968) a Václavíkem (1977b) na zhruba 250 

l/s. V „Syntéze české křídové pánve“ (Herčík a kol. 1987) byly přírodní zdroje podzemních vod 

vypočteny hydrologickým modelem a využitelné zásoby podzemních vod byly stanoveny 

kvalifikovaným odhadem. Odběry podzemních vod byly převzaty ze státní vodohospodářské bilance z 

roku 1987. Odběry podzemních vod byly převzaty od správce povodí. 

 

Tabulka 10-2 Archívní zásoby podzemních vod v rajonu 431 v l/s (Herčík a kol. 1999). 

 přírodní zdroje využitelné zásoby odběry 

kategorie C2 C2  

povodí Chrudimky 876 390  

povodí přítoků Labe 196 90  

rajon 431 celkem 1 072 480 272 (z toho Podlažice 125) 
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Tabulka 10-3 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod 

Rajon 

 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 

Kategori

e 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M16+M17   411 C2 
HG rajonizace 

1976* 
menší než HGR 4310 

431  456 1072 480 C2 

KKZ, Herčík a 

kol. (1987, 1999) 

Odběry 311 l/s (1987), 272 

l/s (1997) 

4310 596 1817   HG rajonizace** Qz 50% 

4310 595,8 1219   ČHMÚ 
Normály přírodních zdrojů 

za období 1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (VÚV 2006) základní odtok 

 

V roce 1992 byly Smutkem vyhodnoceny výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu v 

jedné z hydroaktivních částí hydrogeologického rajonu definovaného jako povodí Novohoradky po 

profil Blížňovice. Pro územní o ploše 120 km
2
 byly metodou Kille a separací hydrogramu vyčleněny 

přírodní zdroje podzemních vod v množství 312 l/s, což odpovídá hodnotě specifického odtoku 2,6 

1/s/km
2
. 

V roce 2002 byly Smutkem a kol. vyhodnoceny výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu 

v podlažické kře. Tento subrajon s povodím Novohradky sousedí a velká část přírodních zdrojů 

podzemních vod je v něm dlouhodobě jímána prostřednictvím jímacího území Podlažice. Přírodní 

zdroje podzemních vod byly pro toto dílčí území hydrogeologického rajonu stanoveny hodnotou 191 

l/s, což při ploše povodí 74 km
2
 odpovídá specifickému odtoku 2,6 l/s/km

2
. 

V roce 2002 byly Smutkem a kol. vyhodnoceny výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu 

v povodí Markovického potoka pro jímací území Markovice. Přírodní zdroje podzemních vod byly 

stanoveny hodnotou 53 l/s, což při ploše území 22 km
2 
odpovídá hodnotě mediánu specifického odtoku 2,4 

l/s/km
2
. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Výsledná hodnota je součtem pro tři bilanční kolektory A, B a C + připovrchový kolektor (kvartér). 

Kolektory B a C jsou přitom vyvinuty pouze v části hydrogeologického rajonu. Podrobnější členění, 

orientační rozdělení mediánu a srovnání s bilančním obdobím 2001 – 2010 jsou uvedeny níže. 

Podklady a použité metody výpočtu: hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model a 

vyčlenění základního odtoku metodou Kille. 

 

Tabulka 10-4 Přehled přírodních zdrojů HGR 4310 pro referenční období 1981-2010 

zabezpečenost množství 

 (l/s) 

z toho kolektor 

 A 

z toho kolektor 

B 

z toho kolektor 

C 

připovrchový 

kolektor (kvartér) 

50 % 1490 690 390 240 170* 

80 % 1010     

*Pozn. – netýká se samostatně hodnoceného kvartérního rajonu svrchní vrstvy 1130, 1140 
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Základní odtok z území tvoří přibližně 10 % až 15 % průměrných ovzdušných srážek. Výtokové čáry 

průtoků při tání sněhu nebo po vydatných deštích mají klasický tvar exponenciálních křivek pro základ 

funkce a < 1. Limita specifického odtoku se blíží hodnotám v pásmu 0,2 l/s.km
2 

až 0,5 l/s.km
2
 na 

území HGR 4310. Výjimku tvoří na území rajonu vodní tok Loučná, kde jsou tyto hodnoty vyšší. 

Nejvyšší přirozený drenážní projev mají vodní toky Loučná u Radhoště, Novohradka od Bílého Koně 

po Jeníšovice, a dále některé kratší úseky na menších vodních tocích směřujících od jihu k severu 

(Svařeňka, Žejbro, Ležák, Bylanka, Podolka, Struha a Jankovický potok). Drenážní projev Labe nebyl 

z důvodu velké technické náročnosti v rámci úkolu testován. Nejnižší přirozený drenážní projev mají 

malé vodní toky odvodňující mělká erozní údolí. 

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

vrstva sněhové pokrývky na území rajonu vyšší a čím je doba tání delší, tím více vod infiltruje do 

půdních vrstev horninového prostředí a následně do vyvinutých kolektorů podzemních vod. 

V hydrologickém modelu BILAN byl základní odtok vyčleněn metodou klouzavých minim 

průměrných měsíčních průtoků (tzv. Eckhardtův filtr) pro dílčí mezipovodí Chrudimky od vodoměrné 

stanice Slatiňany po vodoměrnou stanici Nemošice. Přepočet výsledků z plochy referenčního povodí 

na plochu rajonu byl uskutečněn podle stochastického vztahu přímé úměry mezi nadmořskou výškou 

území a odtokem vody z něho. Jedná se o modifikovaný srážkoodtokový vztah, který je popsán 

v aktivitě 6: Hydrologické modely. 

V hydrologickém bilančním výpočtu byl základní odtok stanoven modifikovanou metodou KILLE, 

vyjádřenou v podobě aproximační křivky překročení minimálních denních průtoků v měsíci pro tři 

dílčí mezipovodí: Chrudimky, Loučné a západní část území HGR 4310. Přepočet z plochy povodí na 

území rajonu byl učiněn na základě korelací průtoků mezi hraničními hydrologickými profily a 

vodoměrnými stanicemi ve správě ČHMÚ. Korelační vztahy byly sestaveny na základě výsledkového 

souboru časově shodných přímých měření průtoků v profilech v uplynulých desetiletích a dále 

v období 2013 až 2015 v rámci projektu. 

Přírodní zdroje podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 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 rajonu za víceleté období stanoveného tranzientním 

hydraulickým modelem 

 mediánu a p-procentních kvantilů základního odtoku stanovených metodou KILLE (metodika 

pro přepočet z povodí referenčních vodoměrných stanic na plochu hydrogeologického rajonu 

využívá charakteristiky ploch dílčích bilančních území a výsledky velkého souboru přímých 

měření průtoků v hraničních profilech rajonu). 

Při stanovení výsledné hodnoty základního odtoku byly využity výsledky všech tří výpočetních metod 

s tím, že nejvyšší váhový podíl byl přiřazen oběma hydrologickým metodám. Výsledná hodnota 

mediánu základního odtoku pro zpracované období 1981 až 2010 činí 1340 l/s. 

Přírodní zdroje byly stanoveny jako součet výsledné hodnoty mediánu základního odtoku a průměrné 

hodnoty odběrů podzemních vod převáděných mimo území rajonu.  
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Medián přírodních zdrojů podzemních vod byl stanoven hodnotou 1490 l/s za třicetiletí 1981 – 2010 

(Tabulka 10-4, Tabulka 10-5). Z této hodnoty náleží orientačně podíl 690 l/s kolektoru A, podíl 390 l/s 

kolektoru B, podíl 240 l/s kolektoru C a podíl 170 l/s kvartérnímu kolektoru (mimo samostatně 

hodnoceného HGR 1130 a 1140 svrchní vrstvy). Kolektory B a C jsou vyvinuty pouze ve střední a 

východní části rajonu. 

Odběry podzemních vod činily na území rajonu v průměru 280 l/s, což odpovídá podílu 9 % ve vztahu 

k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987 – 2010 na území rajonu 

celkově zřetelně sestupný trend. Převáděné odběry podzemních vod z území HGR 4310 do jiných 

hydrogeologických rajonů (HGR 4360 a HGR 6532) činily 150 l/s a představovaly tak významnou 

část čerpaného množství. 

Z bilance přírodních zdrojů bylo vyčleněno množství vod, které je na území rajonu převáděno ve 

formě povrchových odběrů z vodní nádrže Křižanovice (HGR 6532) a na tomto území je 

prostřednictvím centrálních čistíren odpadních vod vypouštěno do vodopisné sítě. Toto množství 

činilo v hodnoceném období 50 l/s. 

Výsledky byly porovnány s údaji dřívějších archivních výpočtů přírodních zdrojů podzemních vod 

(Herčík a kol. 1987, 1999), a zejména s údaji z vodohospodářské bilance zpracované v roce 2013 

(vodohospodářská bilance 2014). Do roku 2006 měl předmětný hydrogeologický rajon o více než 20 

% menší plochu území. Porovnání bilančních hodnot bylo proto učiněno v oboru specifických odtoků.  

Nově stanovené údaje přírodních zdrojů jsou oproti archivním údajům částečně vyšší a to o 6 % až 18 

%. Příčinami byly absence hydrologických měření ve všech částech hydrogeologického rajonu při 

dřívějších bilančních výpočtech a nezohlednění určitého podílu převáděných odběrů podzemních vod 

na tvorbě přírodních zdrojů.  

Hladiny podzemních vod ve třech zastoupených svrchnokřídových kolektorech v hodnoceném 

třicetiletí  mírně stoupaly  v kolektorech A a B anebo byly setrvalé  jako v kolektoru C. Monitorované 

hladiny doporučujeme rozšířit o dva nové vrty v západní části území  rajonu, které byly vybudovány v 

rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod.  

Přírodní zdroje podzemních vod v dílčí dekádě 2001 až 2010 byly přibližně shodné se základním 

bilančním obdobím 1981 až 2010. 

 

Tabulka 10-5 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4310 za období 1981 – 2010 

odtoková 

zabezpečenost 

QZ 

l/s 

Qodb 

l/s 

PZ 

l/s 

PZ/A 

l/s.km2 

50 1340 150 1490 2,50 

80   860 150 1010 1,70 

90   600 140   740 1,24 

95   420 130   550 0,92 

Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR; Pz – přírodní zdroje podzemních 

vod; A – plocha rajonu 595,8 km2 
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Tabulka 10-6 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4310 za období 2001 – 2010 

odtoková 

zabezpečenost 

QZ 

l/s 

Qodb 

l/s 

PZ 

l/s 

PZ/A 

l/s/km2 

50 1380 110 1490 2,50 

80   900 110 1010 1,70 

90   630 110   740 1,24 

95   450 110   550 0,92 

Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR; Pz – přírodní zdroje podzemních 

vod; A – plocha rajonu 595,8 km2 

 
Tabulka 10-7 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku při úrovni jejich 50 % 

zabezpečenosti v HGR 4310 za období 1981 – 2010 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Pz (l/s) 1520 1810 2490 2590 1740 1380 1140 1110 920 850 1020 1310 1490 

Vysvětlivky: Pz – přírodní zdroje 

 

10.2.  DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství podzemních vod z hydrogeologického rajonu bylo stanoveno jako 90% kvantil 

přírodních zdrojů podzemních vod. Pro bilančně zpracované období 1981 až 2010 má hodnotu 740 

l/s. Stanovená hodnota využitelného množství je téměř dvojnásobná oproti nejvyššímu celkovému 

ročnímu odběru podzemních vod z území HGR 4310 dosaženému v roce 1989. Zároveň je tato 

hodnota využitelného množství o 13 % nižší než nejnižší měsíční hodnota přírodních zdrojů 

podzemních vod v oboru mediánu (viz Tabulka 10-5, Tabulka 10-7). Limitujícími faktory pro 

stanovení vyšší hodnoty využitelného množství podzemních vod jsou: 

a)   obecný požadavek zachovat průtoky ve vodních tocích nad úrovněmi jejich minimálních 

zůstatkových hodnot podle Metodického pokynu OOV MŽP č. 9/1998. 

 b)   neurčitost v rozsahu znečištění podzemní vody dřívější průmyslovou činností zejména ve 

městech Pardubice, Chrudim a Přelouč 

 c)  neurčitost v rozsahu znečištění podzemní vody dřívější zemědělskou činností v nižších 

polohách rajonu (dusičnany, pesticidy). 

Pro udržení minimálních zůstatkových průtoků ve vodním toku Žejbro na jejich současné úrovni je 

nezbytné pokračovat v dříve založeném řízeném odběru podzemních vod v jímacím území Podlažice 

v závislosti na úrovni hladiny v referenčním monitorovacím vrtu V-9.  

Řízení odběru podzemních vod v režimu institutu minimální hladiny se od doby jeho zahájení před 

deseti lety velmi osvědčilo. Výhledově doporučujeme zavést institut minimální hladiny dále pro jímací 

území Heřmanův Městec, Choltice a Bor u Chroustovic. Pro jímací území Heřmanův Městec a 

Choltice doporučujeme využít nově vybudovaný monitorovací vrt 4310_04A. 

 

Návrhy a doporučení 

Východní hranici rajonu je vhodné posunout na východ a ztotožnit ji s průběhem malejovské flexury a 

s navazujícím systémem poličských zlomů (obrázek 10-2). Dříve provedenými hydrodynamickými 
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zkouškami ve vrtech a hydraulickým modelem bylo doloženo, že přetékání podzemních vod 

v kolektoru B z HGR 4270 do HGR 4310 není s vysokou pravděpodobností reálné.  

Návrh na doplnění pozorovací sítě podzemních vod 

Pro sledování dalšího vývoje množství podzemních vod na území rajonu doporučujeme do 

monitorovacího systému Českého hydrometeorologického ústavu zařadit dva nové hydrogeologické 

vrty na lokalitách Veselí u Přelouče a Svinčany, které byly pro tento účel vybudovány v rámci 

projektu Rebilance zásob podzemních vod. Graficky jsou zobrazeny na obrázku 10-1. Několik starších 

vrtů vybudovaných nedaleko jímacích území a jeden vrt ve správě ČHMÚ jsou dlouhodobě 

monitorovány provozovateli jímacích území nebo shora uvedenou státní organizací. Je důležité, aby 

tento stav pokračoval nadále. 

Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území rajonu doporučujeme monitorovat hladiny 

podzemních vod v níže uvedených vrtech (Tabulka 10-8, Tabulka 10-9).  

Signální úrovně hladin podzemní vody byly stanoveny za víceletá období s délkou vyšší než deset let a 

ohraničená v závěru těchto období rokem 2010. 

 
Tabulka 10-8 Navržené monitorovací vrty se signálními hladinami podzemních vod 

označení 

objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

Hp50 % 

m n. m. 

Hp80 % 

m n. m. 

VP7317 Poběžovice u Přelouče A 78 236,37 236,1 235,5 

HM-3 Heřmanův Městec A 80 262,02 263,3 262,6 

V-9 Podlažice A+B 75 270,21 268,6 267,2 

RA-2 Radim B 68 298,13 282,6 281,5 

SN-1 Doubravice A 82 386,14 337,4 336,9 

SN-1A Doubravice B 45 387,90 361,2 359,0 

SN-2A Popovec C 122 368,12 325,2 322,7 

Vysvětlivky:  Hp50% – signální úroveň hladiny podzemní vody pro kvantil p50%, Hp80%, – signální úroveň hladiny podzemní 

vody pro kvantil p80% 

 

Tabulka 10-9 Nové vrty vybudované v rámci projektu doporučené k pozorování  

označení objektu název objektu 
Monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

4310_03A Veselí u Přelouče (Klenovka) A 165 239,92 

4310_04A Svinčany A 130 262,55 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

 

 
Obrázek 10-1 Situace hydrogeologického rajonu 4310 Chrudimská křída se zobrazením hranice  CHKO Železné 

hory,  významných jímacích zdrojů a navržených monitorovacích objektů. 
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Obrázek 10-2 Návrh změny dílčí hranice hydrogeologického rajonu. 
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11. ZÁVĚR 

 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých posuzovaných 

hydrogeologických rajonech.   

 Medián přírodních zdrojů podzemních vod byl stanoven na 1490 l/s za referenční období 

1981 – 2010. Z této hodnoty náleží podíl 690 l/s kolektoru A, podíl 390 l/s kolektoru B, podíl 

240 l/s kolektoru C a podíl 170 l/s kvartérnímu kolektoru (mimo samostatně hodnocené HGR 

1130 a 1140 svrchní vrstvy).  

 Hodnota využitelného množství je 740 l/s. Tato hodnota odpovídá 90% zabezpečenosti 

přírodních zdrojů. Respektuje požadavky na zachování minimálních zůstatkových průtoků ve 

vodopisné síti a na zachování vodních poměrů ve velkoplošně chráněných územích přírody na 

přijatelné úrovni. Reflektuje limity a neurčitosti území spojené se znečištěním horninového 

prostředí dřívější zemědělskou a průmyslovou činností. 

 Odběry podzemních vod činily na území rajonu v průměru 280 l/s, což odpovídá podílu 19 % 

ve vztahu k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987 – 2010 na 

území rajonu celkově zřetelně sestupný trend. Převáděné odběry podzemních vod z území 

HGR 4310 do jiných hydrogeologických rajonů HGR 4360 a HGR 6532 činily 150 l/s a 

představovaly tak významnou část čerpaného množství podzemních vod. 

 K největšímu doplnění zásob podzemní vody ve srážkově průměrném roce (dle 

hydraulického modelu) dochází v lednu až březnu. Mírně nadprůměrná infiltrace je i 

v listopadu. 

 V období květen až říjen a v prosinci k doplňování zásob podzemní vody ze srážek dochází 

minimálně, zejména v červnu a říjnu k infiltraci téměř vůbec nedochází (veškerý objem srážek 

je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). V jednotlivých suchých rocích 

nejsou zásoby podzemní vody doplněny po značnou část léra a podzimu 

 Hladiny podzemních vod ve třech zastoupených svrchnokřídových kolektorech v hodnoceném 

referenčním období mírně stoupaly v kolektorech A a B, stagnovaly v kolektoru C.  

 Přírodní zdroje podzemních vod v dílčí dekádě 2001-2010 byly přibližně shodné s referenčním 

obdobím 1981 - 2010. 

 Východní hranici rajonu 4310 je vhodné posunout na východ a ztotožnit ji s průběhem 

malejovské flexury a s navazujícím systémem poličských zlomů.  

 Navrženo je 7 existujících monitorovacích hydrogeologických vrtů se stanovenými signálními 

hladinymi podzemních vod a 2 nové hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci řešení projektu 

pro sledování dotace přírodních zdrojů podzemních vod. 

 Pro udržení minimálních zůstatkových průtoků ve vodním toku Žejbro na jejich současné 

úrovni je nezbytné pokračovat v dříve založeném řízeném odběru podzemních vod v jímacím 

území Podlažice v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v referenčním monitorovacím 

vrtu V-9. 
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 Lze doporučit zavedení institutu minimální hladiny pro jímací území Heřmanův Městec, 

Choltice a Bor u Chroustovic. Pro jímací území Heřmanův Městec a Choltice je vhodné využít 

nově vybudovaný monitorovací vrt 4310_04A. 
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(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah 

kontroly pitné vody. 

Vyhláška 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. 

Vyhláška MZe. ČR č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-

cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html 
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http://geoportal.gov.cz 

http://heis.vuv.cz 
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http://portal.cenia.cz 

http://voda.gov.cz 

http://voda.chmi.cz 
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http://www.nature.cz 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Habrov a pod. 
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